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شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران در نظر دارد خرید مواد اولیه 
رســتوران به همراه طبخ و توزیع غذاى روزانه خود را به صورت 
خرید پرس غذا براى مدت یک ســال از طریق مناقصه عمومى 
دومرحله اى به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. از متقاضیان 
محترم درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا 
پایان وقت ادارى مورخ 1401/12/24 هر روزه از ساعت 8 الى 16 به 
نشانى اصفهان، خیابان کاوه، جنب خیابان استاد فالطورى مراجعه 

نمایند. تلفن تماس 031-34921070  

آگهی شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای

روابط عمومی شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران

لیست اقالم مازاد بر نیاز شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران به شرح ذیل ایفاد مى گردد 
از کلیه متقاضیان تقاضا مى گردد با در دست داشــتن معرفى نامه و مدارك شناسایى 
حداکثر تا تاریخ 1401/12/25 هر روزه از ساعت 8 الى 16 نسبت به حضور در محل این 
صنایع به نشانى اصفهان خیابان کاوه، جنب خیابان اســتاد فالطورى جهت بازدید از 

دستگاه ها و اخذ اسناد مزایده مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 031-34921070 

آگهی شرکت در مزایده عمومی دو مرحله ای
چاپ آگهی نوبت اول

روابط عمومی شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران

موضوع: اجــراى عملیات لوله گذارى حــدود 280 متر خط تغذیــه فوالدى 6 اینچ و شــبکه گذارى خــط توزیع فوالدى 4 
اینچ جمعا» به متراژ حدودا» 12 متر و شــبکه هــاى پلى اتیلن 63 تا 125 میلــى متر به متراژ حدودا» 30 کیلومتر و ســاخت 
و نصب انشــعابات فوالدى،پلى اتیلن،پلى فــوالدى جمعا» به تعــداد 505 انشــعاب و نصب یک مورد ایســتگاه TBS به 
ظرفیت 2500 متر مکعب بر ســاعت در قالب طرح هاى پراکنده در شهرســتان اردســتان و نواحى تابعه و طرح هاى مصوبه 
شــوراى اقتصادى (بند ق) و گازرســانى به روســتاى داوران به شــماره فراخوان ( 2001091138000195) مورخ 1401/12/03 
را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگــزار نماید . کلیه مراحل برگــزارى مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا 
ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت)ســتاد) به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات 

53139472  مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00 روز پنج شنبه  تاریخ  01/10/ 1402  میباشد.

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19:00روز یکشنبه  تاریخ 1402/01/20 مى باشد.
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت  00: 09  دوشنبه  تاریخ 1402/01/21 مى باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 4,242,000,000  ریال مى باشد.
رتبه مربوط به این مناقصه،  داشتن حداقل رتبه  معتبر  5  نفت و گاز و  5   تاسیسات و تجهیزات الزامى    مى باشد. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف : آدرس شرکت 
گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروى مجتمع پارك- امور قراردادها و تلفن (داخلى 3759 ، 3756) 031-38132

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 021-41934
دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی :  شركت گازاستان اصفهان , 
درنظر دارد جهت موضوع زیر  :

م. الف : ۱۴۶۴۶۸۳

نوبت دوم

شرکت گاز استان

مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى نزاجا ( اصفهان) در نظر دارد اماکن ذیل را براى مدت یک سال به اشخاص واجد  صالحیت 
واگذار نماید

1.معدن شن و ماسه واقع در باغ ابریشم
2.یک باب غرفه واقع در ورزشگاه 22 بهمن.غرفه باشگاه ماهان

3.یک باب پارکینگ.پارکینگ مجموعه پردیس واقع در خیابان شهداى صفه  
4.یک باب غرفه واقع در کوى مهدیه.غرفه تنظیم موتور

5.یک باب سالن ورزشى واقع در ورزشگاه 22 بهمن .سالن کشتى
6.یک باب سالن واقع در کوى مهدیه.سالن رزمى کوثر

7.غرفه هاى تعمیرگاه خودروى شخصى واقع در خیابان بهدارى لشکر
8.یک باب غرفه واقع در کوى مهدیه.میوه فروشى کنونى

9.تعداد 2 باب غرفه ادارى واقع در ورزشگاه 22 بهمن.غرفه هاى تعاونى مصرف
10.کارواش خودروهاس سنگین واقع در کلینیک خودرویى باغ ابریشم

 متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده از روز دو شنبه مورخه  1401/12/15به مدت یک هفته در ساعات 
ادارى به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 

اصفهان. سه راه حکیم نظامى. مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى اصفهان. کنت. 
 متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده بایســتى مبلغ 1.000.000 ریال بحساب 6158800165010 بنام حساب غیر قابل 

برداشت مرآتو نزد بانک سپه واریز نمایند و اصل فیش واریزى تحویل گردد.
جهت هماهنگى و کسب اطالعات بیشتر با شماره هاى 03136291982 و09130859611 ( عنایت مولویان) تماس حاصل 

نمایید.

آگهی مزایده

مرکز آموزش توپخانه و موشکهای نزاجا ( اصفهان)

چاپ آگهی نوبت اول

لیست دستگاه هاى مازاد
تعدادشرح دستگاهردیف

1دستگاه سنگ تخت مغناطیس1
2CNG  1دستگاه دریل اسپارك
1دستگاه فرز تکسان TAKSAN به همراه تابلو برق3

۲

میگوی ایرانی در 
سبد خرید خارجی ها 

       

فوالد مبارکه موجبات توسعه و تحکیم 
علم و صنعت را فراهم آورده است

آزادى زندان اصفهان از حصار جا به جایى؟
۳

حفظ فضای سبز 
شهر اصفهان در 
شرایط کم آبی

آیین پاسداشــت و کاشــت درخت در حیاط مدرسه با 
عنوان «حیات در حیاط» در سالن اجتماعات هنرستان 
هنرهاى زیباى اصفهان با حضور جمعى از مسئوالن و 
دست اندرکاران برگزار  شــد و در پایان این مراسم در 
حیاط هنرســتان هنرهاى زیبا، مســئوالن چند اصله 

نهال کاشتند. 
در این آیین که به همت شهردارى اصفهان برپا شده بود 
شهردار اصفهان پس از سخنرانى مدیرعامل سازمان 
پارك ها و فضاى سبز شــهردارى اصفهان با تبریک 
اعیاد شــعبانیه و قدردانى از تالش گسترده مدیرعامل 
و همه دست اندرکاران سازمان پارك ها و فضاى سبز 

شهردارى اصفهان...

موضوع مسمومیت دانش آموزان موضوع مسمومیت دانش آموزان 
یک جنایت بزرگ استیک جنایت بزرگ است

۲

رئیس قوه قضاییه از باز شدن پرونده انتقال زندان به خارج از شهر خبر داد

مدافع چپ سپاهان محروم نیست
مدافع چپ ســپاهان با وجود دریافت اخطار مقابل هوادار از دیدار با 

پرسپولیس محروم نشد.
میالد زکى پور که فصل موفقى در سپاهان پشت سر مى گذارد و یکى 
از مهره هاى ثابت این تیم به شمار مى رود، بدون مشکل و با آمادگى 
کامل هفته آینده در جدال حساس برابر پرسپولیس به میدان خواهد 

رفت...
۷

در صفحه ۸ بخوانید

در صفحه ۷ بخوانید

گاندوها را 
به ساحل آرامش 

برسانید  تارتار: لیگ آینده تا تارتار: لیگ آینده تا 
VAR نیامده برگزار 

نشود

۴

۷

قصه مهریه به سر نمی رسد  پرونده ساختمان های ناایمن اصفهان روی میز کمیته کار جهان نما بازار گیج تعمیر لوازم یدکی موبایلاستان کاربردهاى باور نکردنى سرکه در شستن لباسجهان نما سالمت

آخرین اظهار نظرهاى رئیس ســازمان شیالت نشان 
مى دهد که تولید میگو طى برنامه هفتم...

با

ى 
ى 
آخد 

مى

۱۴۰۱/۱۲/۱۶

۱۴۰۱/۱۲/۱۶

آیین
عنوان
هنره
دست
حیاط
نهال
در این
شهر
پارك
اعیاد
و هم
شهر

زبربربی رزرر رز ز ررر ز بر ی
ددشششووووودنشو نشودنشودددووننشودشنشوششودنن

۷

فرا رسیدن نیمه شعبان، سالروز والدت مهدی موعود حضرت قائم (عج) مبارک باد 

رهبر معظم انقالب در مراسم روز درختکاری:رهبر معظم انقالب در مراسم روز درختکاری:

 آیین افتتاحیه جشنواره و نمایشگاه ملى «مسیر زآینده»، 
رونمایى از اســتراتژى و سیاســت هاى نوآورى فوالد 
مبارکــه اصفهان با حضــور معاون علمــى، فناورى و 
اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهورى، استاندار اصفهان، 

معاونان و جمعــى از مدیــران فوالد مبارکــه، برخى 
مســئوالن اســتانى و کشــورى و حدود 400 شرکت 
دانش بنیان کشور در شهرك علمى تحقیقاتى اصفهان 

برگزار شد.
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سینما رفتن هم 
گران مى شود

کرونا همچنان
 در گردش است

خبرخوان
تکنیک خفن مسموم نشدن!

  برترین ها |در حالى که ماجراى مسمومیت 
دانش آموزان در سراسر کشور همچنان خبرساز 
است، تصویرى از حواشى این حادثه پرابهام در 
شبکه هاى اجتماعى منتشر و پربازدید شده است. 
کاربرى در این رابطه نوشــته اســت: به دخترم 
مى گــم این چیه؟ مــى گه آب و دســتمال تو 
کیفمون هست که اگه شــیمیایى زدن بگیریم 

جلوى بینیمون مسموم نشیم!

کنسرت در خراسان 
آزاد شد؟

  ایسنا | برگزارى کنسرت در مشهد و حتى 
سایر شهرهاى استان خراسان رضوى، همیشه 
مســئله اى پر حرف و حدیث بوده است.  در این 
ســال ها هرگاه خواننده اى قصد رفتن روى سن 
را داشــته اســت، این اجراها به حاشیه کشیده 
شــده و اغلب هم به لغو کنســرت در شب هاى 
بعد انجامیده است. اکنون پس از گذشت سال ها 
حاشــیه و البته ممنوعیت غیررسمى برگزارى 
کنسرت در خراســان رضوى، حجت اشرف زاده 
قرار است در روزهاى 18، 19 و 20 اسفند ماه در 
شهر نیشابور به روى صحنه برود؛ اجراهایى که 
باید دید آیا این بار بدون حاشیه به اتمام خواهد 

رسید؟

حق التحریر افزایش یافت
معاون امور اسناد ســازمان ثبت از    مهر |
موافقت رئیس قوه قضاییه با پیشــنهاد سازمان 
ثبت اسناد و امالك کشــور براى افزایش حق 
التحریر دفاتر اسناد رسمى خبر داد. صفدر کشاورز 
گفت: تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمى هر 
چهار ســال یک بار مورد بازنگرى قرار مى گیرد 
اما در مواردى که ضرورت داشته باشد، بازنگرى 

تعرفه ها زودتر از چهار سال انجام مى شود.

کنسرت فقط تا 17 رمضان 
  موسیقى ما|محمدمهدى اسماعیلى 
دربــاره  برگزارى کنســرت هاى موســیقى در 
ماه مبارك رمضــان به این نکته اشــاره کرده 
که:کنسرت ها طبق معمول هر سال تا 17 رمضان 
اجرا مى شوند. وزیر ارشاد در حالى از روال معمول 
مجوز دادن به کنسرت ها در ماه رمضان سخن 
گفته که این رویه چندان معمول نیست. اگرچه 
کنســرت هایى بوده اند که در ماه مبارك مجوز 
اجرا گرفتــه و روى صحنه رفته انــد، اما «طبق 
معمول هر سال» در صحبت هاى وزیر عجیب 

مى نماید.

باور عجیب دانشمندان
  همشهرى آنالین |دانشمندان معتقدند 
طى 10 تا 20 سال آینده در هزاران سیاره، حیات 
بیگانه پیــدا خواهند کرد. گروهى متشــکل از 
کارشناســان بریتانیا، ایاالت متحده و سوییس 
در این هفته براى جســتجوى حیات فرازمینى 
راه اندازى شــد. آنها مى گویند تلســکوپ هاى 
مدرن مى توانند «امضاى زیســتى»، اتمســفر 
در جهان هاى دور با گازهاى ســاطع شــده از 
موجودات زنده، مانند اکسیژن را شناسایى کنند.

زمین رایگان بگیرید...
  باشگاه خبرنگاران جوان | با تصویب 
مجلــس، وزرات راه و شهرســازى مکلــف به 
اختصاص یک قطعه زمین به خانواده هاى داراى 
چهار فرزند و بیشتر شد. طبق این مصوبه، به منظور 
حمایت از خانواده و تحقق جوانى جمعیت، وزارت 
راه و شهرســازى مکلف اســت در سال 1402 
یک قطعه زمین یــا واحد مســکونى به صورت 
رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده (4) قانون 
حمایت از خانواده و جوانى جمعیت به خانواده هاى 
داراى چهــار فرزنــد و بیشــتر زیر 20  ســال 

اختصاص دهد.

با توجه به نزدیک شدن به سال جدید و افزایش افسار 
گسیخته تورم و کاهش ارزش پول، زمزمه هایى مبنى 
بر افزایش قیمت بلیت سینماها شنیده مى شود. در این 
راستا، پیشنهاد شــده که قیمت بلیت سینماها در سال 

1402 به 70هزار تومان افزایش پیدا کند. 
سینماداران معتقد هســتند که این قیمت تنها معادل 
2 دالر اســت و با توجه به کاهش ارزش پول، این رقم 
حتى نسبت به بلیت سال گذشته ارزان تر هم هست! با 
این حال، با توجه به کاهش شدید مخاطبین سالن هاى 
سینما در سال گذشته، نکته قابل تأمل این جاست که آیا 
شهروندان ایرانى حاضر هستند براى تماشاى یک فیلم 

ایرانى در سالن سینما 70 هزار تومان پرداخت کنند؟
اگر براى تماشــاى یک فیلم، خانــواده اى 3 نفره به 
ســینما بروند مى بایســت مبلــغ 210 هــزار تومان 
پرداخت کنند که با  در نظــر گرفتن هزینه هاى جانبى 
مانند خــوراك و حمل و نقل، مى تــوان هزینه نهایى 
را بــاالى 300 هزار تومــان به ازاى تماشــاى فیلم 

در نظر گرفت.
با توجه به کاهش شــدید درآمد شــهروندان، به نظر 
مى رســد که پرداخت هزینه تماشــاى فیلم در سالن 
سینما بیش از گذشــته به اقتصاد شهروندان فشار وارد 

خواهد کرد.

عضو کمیته علمى کشــورى مقابله با کرونا با اشاره به 
افزایش موارد ابتال به این بیمارى در کشور گفت: کرونا 

همچنان در گردش است و از بین نرفته است. 
دکتر پیام طبرسى گفت: در حال حاضر تعداد موارد ابتال 
به کرونا افزایش یافته و روند ابتال نسبت به چند هفته 
قبل افزایش پیدا کرده است. با وجود این، باید دید که 
شرایط بیمارى در کشور طى یکى دو هفته آینده به چه 
صورت پیش مى رود، آیا روند صعودى ادامه مى یابد یا 
کاهش پیدا مى کند؟  وى افزود: بایــد بدانیم که کرونا 
همچنان وجود دارد و از بین نرفته است. اکثر مواردى 
هم که سرماخوردگى استنباط مى شود، کروناست، اما 

خوشبختانه در عمده موارد بیمارى خفیف بوده و مانند 
سرماخوردگى بروز مى کند. البته ممکن است در افراد 
با ریسک باال مانند مبتالیان به بیمارى هاى زمینه اى، 
افراد دچار نقــص ایمنى و افراد در ســنین باال، میزان 

درگیرى بیشتر باشد و در بیمارستان بسترى شوند. 
وى با اشــاره به لزوم رعایت پروتکل هاى بهداشتى در 
تعطیالت عید، گفت: کرونا جهش  مى کند و در نتیجه 
واریانت هاى جدید نیز بروز پیدا مى کنند، اما آنچه عمدتًا 
مطرح شده همان واریانت هاى XBB، BQ۱و... است و 
واریانت مورد توجه یا نگران کننده دیگرى فعًال مطرح 

نشده است.

الدن ایرانمنش
آخرین اظهار نظرهاى رئیس ســازمان شیالت نشان 
مى دهد که تولید میگو طى برنامه هفتم به 160 هزار تن 
خواهد رسید. تولید میگو اما در حالى در کشور افزایش 
یافته که قیمت باالى این محصول اجازه مصرف داخلى 

را کمتر مى دهد.
میگو یکى از محصوالت پرپتانسیل براى ارزآورى کشور 
محسوب مى شود و برخى کارشناسان حتى بر این نکته 
تأکید مــى کنند که ارزآورى میگو مى تواند بیشــتر از 
نفت باشد و آنطور که سید حسین حسینى اعالم کرده 
سیاست اصلى سازمان شیالت ایران طى برنامه هفتم 
افزایش بهره ورى در زمینه تولید و صید و صیادى است.

با این احوال، این محصول آبزى بــا اینکه در مناطقى 
بســیار مســتعد براى تولید پرورش مى یابد و سواحل 
جنوبى ایران به عنوان بهترین مناطق براى تولید این 
محصول هســتند اما آن طور که باید و شاید نتوانسته 

جایى در صادرات داشته باشد.
حاال که معاون وزیر جهاد کشاورزى از رشد تولید این 
محصول گفته این شائبه ایجاد شده که اگر نتوان این 
محصول را در داخل و خارج به دســت مصرف کننده 

رساند چه باید کرد؟
طبق برآوردها ظرفیت اسمى هر مزرعه میگو 40 تا 45 
تن و میزان اشتغالزایى مستقیم در هر مزرعه بین 8 تا 
10 نفر است و  به گفته کارشناســان اگر از این اراضى 
استفاده بهینه شود مى توان به دگرگون شدن اقتصاد 
ملى امیدوار بود. اما به دلیل مشکالت بسیارى که سر 
راه عرضه و تقاضاى این محصول وجود دارد اقتصاد ما 
آن طور که باید و شــاید بر پایه این محصول ارزشمند 

گذاشته نشده است. 
هم اکنون 75 تا 80 درصد از میگوى ایران به کشورهاى 
منطقه، آسیا و اروپا صادر شده و حدود 20 تا 25 درصد 

به مصرف داخلى مى رسد. 
آنطور که مدیر عامــل اتحادیه تعاونى هــاى تکثیر، 

پرورش و صادرات آبزیان ایران گفته: بیش از 90 درصد 
میگوى پرورشى ما صادر مى شود و در میگوى دریایى 
آنچه صادرات داریم چیزى کمتر از 5 تا 6 درصد است. 
احتماًال چیزى در حدود 10تا 15درصد هم صادرات غیر 
رسمى داریم، یعنى اینکه صیاد مى گیرد و همانجا روى 

دریا مى فروشد.
مدیر عامل اتحادیــه تعاونى هاى تکثیــر، پرورش و 
صادرات آبزیان ایران پیش بینــى کرده افزایش خیلى 
زیادى نسبت به سال گذشته نداشته باشیم. چون این 
میگو صادر مى شود و در بازارهاى جهانى قیمت ثابت 

است مجبور هستیم خود را با آن قیمت تطبیق دهیم.
صادرات میگوى پرورشى به همه جاى دنیا است. هم 

کشورهاى اروپایى مشترى میگوى ایران هستند و هم 
کشورهاى آسیایى و هم کشورهاى حوزه خلیج فارس 
اما بیشترین حجم صادرات در میگوى پرورشى در حال 

حاضر به چین و روسیه است.
اما آنچه باعث مى شــود این محصــول گرانبها نتواند 
اقتصاد کشور را تکان بدهد نوسانات قیمت ها است. به 
گفته قاسمى به این خاطر که میگو قیمت باالیى دارد در 

داخل کشور چندان مصرف کننده اى ندارد.
با این اوصاف باید نگاه ما به خارج از کشــور باشد که 
آن هم به دالیــل گوناگون از جمله نوســانات قیمتى 
و مشــکالت دیگر از جمله افزایــش هزینه هایى که 
تولیدکننده متحمل شده، بالتکلیف ماندن سند اراضى 

مجتمع پرورش میگو، انباشت بدهى بانکى برخى مزارع 
و نبود اعتبارات جارى کم بهره و ســهل الوصول، عدم 
صدور پروانه هاى الزم براى تولید ماهى و سایرآبزیان 
درکنار میگو، نبود حمایــت از طرح هاى تولید گلخانه 
 اى دریایى براى تولید الرو و نبــود امنیت براى حفظ 
اموال بخش دولتى و خصوصى بخشــى از مشکالتى 
اســت که گاهى نمى گذارد آنطور که باید و شاید این 
محصول نقش ارزشمند ارزآورى خود را به نحو احسن 
ایفا کند. اما با تمــام اینها این خارجى ها هســتند که 
طالب میگوى ایرانى هستند و دست مصرف کنندگان 
داخلى به دلیل قیمت باالى ایــن محصول از مصرف 

آن کوتاه است.

قیمت هاى باال، این محصول دریایى را از سفره ایرانى برچیده است

میگوى ایرانى در سبد خرید خارجى ها  موضوع مسمومیت دانش آموزان 
یک جنایت بزرگ است

  پایگاه اطالع رسانى مقام معظم رهبرى |
حضرت آیــت ا... خامنه اى رهبر انقالب اســالمى 
همزمان با روز درختکارى صبح روز گذشــته ســه 
اصله نهال کاشــتند. رهبر انقالب پس از کاشــت 
نهال ها در ســخنانى درباره علت کاشت سه نهال 
به شعار امساِل روز درختکارى با عنوان «هر ایرانى 
سه نهال»، اشاره کردند و گفتند: اگر بر اساس شعار 
انتخاب شــده، هر ایرانى ســه نهال بکارد، برنامه 
دولت براى کاشت یک میلیارد نهال، از سال 1402 
و در طول چهار ســال محقق خواهد شد.  حضرت 
آیت ا... خامنه اى به اهمیــت موضوع نهال کارى در 
حفظ محیط زیست اشاره کردند و با تأکید بر اینکه با 
کمک مردم امکان تحقق کاشت یک میلیارد نهال 
وجود دارد، افزودند: توصیه متخصصان و کارشناسان 
این است که عالوه بر کاشــت درخت هاى میوه دار 
باید درختان جنگلى و درختانى که چوب  آنها داراى 
اهمیت است نیز کاشــته شوند زیرا تجارت چوب در 
اقتصاد کشور تأثیر بسزایى دارد. ایشان خاطرنشان 
کردند: نتیجه اقتصاد تک محصولى، وضعیت کنونى 
کشور است که در زمینه هاى ارزش پول ملى و تورم 
و گرانى داراى مشکالت است. رهبر انقالب اسالمى 
با اشاره به تالش مســئوالن براى حل مشکالت، 
گفتند: مسئولین باید از همه راه هاى ممکن اقتصادى 
استفاده کنند تا بتوانند براى حل مشکالت مردم به 
راه حل درستى برســند. حضرت آیت ا... خامنه اى، 
تصریح به حفظ محیط زیســت را یکى از امتیازات 
برجســته قانون اساسى کشور برشــمردند و تأکید 
کردند: هیچکس نباید این قانون را نقض کند. رهبر 
انقالب اسالمى در پایان ســخنان خود به موضوع 
«مســمومیت دانش آموزان» نیز اشــاره کردند و با 
تأکید بر اینکه مســئوالن و دستگاه هاى اطالعاتى 
و انتظامى باید با جدیت آن را دنبــال کنند، گفتند: 
این موضوع یک جنایت بــزرگ و غیرقابل اغماض 
است و اگر کسانى در این ماجرا دست داشته باشند، 
باید عوامل و مسببین آن به اشــد مجازات برسند. 
حضرت آیت ا... خامنه اى این موضوع را جنایت درحِق 
معصوم ترین عناصر جامعه یعنى کودکان و همچنین 
موجب ناامنى روانــى جامعه و نگرانــى خانواده ها 
دانستند و خاطرنشان کردند: همه بدانند اگر کسانى 
به عنــوان عوامل این جنایت شناســایى و محکوم 
شوند، هیچ عفوى درمورد آنها نخواهد بود زیرا باید 

به اشد مجازات برسند تا مایه عبرت دیگران شود.

نسبت به دولت 
بى انصافى نکنید

  رویداد 24|حسین انوارى، عضو مؤتلفه اسالمى 
در واکنش دلیل گرانى هاى افسارگسیخته مى گوید: 
این روزها در حالى همه بــه دولت اعتراض دارند که 
اگر اقدامات دولت رئیســى نبود، شــرایط اقتصادى 
بسیار بدتر مى شد. به همین دلیل هجمه هایى که این 
روزها به دولت وارد مى شود، بى انصافى است. در واقع 
حجم حمله خارجى ها و داخلى خیلى زیاد اســت و به 
مردم فشار مى آورد. البته الزم است راهى براى کنترل 
فشارهاى وارده پیدا شــود تا مردم بیشتر از این اذیت 
نشوند. یعنى هم دولت همت بیشترى داشته باشد و 
مردم هم باید بیشتر مقاومت کنند و براى درآمد بیشتر 
دالر نخرند. چون قشر ســودجو در باال و پایین شدن 

نرخ ارز تأثیرگذار هستند

 ورود قالیباف 
به صدور قبض هاى نجومى

رئیــس مجلس شــوراى اســالمى    ایسنا|
کمیسیون انرژى را مأمور کرد تا به علت صدور قبوض 
گاز و برق با ارقام بسیار باال و غیرمنطقى در برخى از 
مناطق محروم و روستاها رســیدگى کند. محمد باقر 
قالیباف خطاب به رئیس کمیســیون انرژى مجلس 
بیان کرد: به من اطالع دادند براى برخى از خانواده ها 
قبوض 7 میلیون تومانى صادر شده است در حالى که 
کل درآمد آن خانواده نیز به 7 میلیون تومان نمى رسد 
و اگر هیچ غذایى نخورند هــم نمى توانند این مبلغ را 
پرداخت کنند. کمیســیون انرژى باید به این موضوع 

ورود کند.

خورشید کیایى
قصه مهریه انگار قرار نیست به ســر برسد و هر بار با 
چالشى جدید روبه رو مى شود. به گفته کارشناسان این 
بار هم طرح جدید مجلس براى مهریه تکرار خطاهاى 

گذشته است. 
ســال 99 بود که با افزایــش تعداد زندانیــان مهریه 
مسئوالن و کارشناسان به این نتیجه رسیدند که باید 
راهکارى براى بحث مهریه بیاندیشــند. بعد از اینکه 
برخى از مــردان جلوى مجلس ایســتادند و اعتراض 
کردند، کرسى نشینان بر آن شــدند که طرحى جدید 

را روى میز بگذارند و براى مهریه سقف تعیین شد.
اما این موضوع باعث کاهــش حجم دعاوى مهریه و 
آمار زندانیان نشد و دغدغه ها باقى ماند تا اینکه باز هم 
مجلسیان بی کار ننشستند و طرح تازه اى را براى مهریه 
رو کردند، طرحى که قرار است در صحن علنى مجلس 

بررسى شود.
در این طرح آمده است: «مهریه باید نقد باشد. اگر هم 
مهریه نسیه و عندااالستطاعه بود، مهرالسنه باشد»؛ 
طرحى که مورد انتقاد بسیارى از کارشناسان و وکالى 

دادگسترى قرار گرفته اســت. محمدهادى جعفرپور، 
وکیل دادگسترى، از جمله کسانى است که نسبت به 

این طرح انتقاد کرده است.
او در یادداشتى اشکاالت حقوقى طرح جدید مجلس 
براى مهریه را بررسى کرده و گفته: دیرزمانى است ابر 
و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا از مسیر متروك 
آزمون و خطا طریقى کشف کنند، براى کاهش حجم 
دعاوى مهریه و آمــار زندانیان این قســم پرونده ها؛ 
دغدغــه اى که بنا بر ســابقه و رصد عملکــرد اتخاذ 
شــده هیچگاه فرجام نیکویى نداشته، هر طریقى که 

برگزیده اند ناصواب بوده.
به گفته این وکیل دادگسترى اوًال مهریه جزو حقوق 
مالى زوجه اســت و بنا بر قواعد فقهى و اصل مالکیت 
خصوصى و آزادى اراده در انعقاد قرارداد اِعمال چنین 
محدودیتى بر روابط خصوصى افراد خالف مقتضاى 

ذات عقود و قراردادهاست.
ثانیًا حسب مختصات و استانداردهاى الزم براى وضع 
مقررات الزم است قانون، مانع اغیار و جامع افراد باشد 
که در فرض مذکور ممکن اســت چنین الزامى براى 

بخشى از جامعه مانع قابل توجهى در مسیر ازدواج تلقى 
شده به دنبال راهکار و مســیر دور زدن قانون باشند و 

براى عده اى چنین الزامى از اساس بى اهمیت باشد.
ثالثًا اخذ حق االجرا پیش از آنکه ذى نفع یا به اصطالح 
بستانکار، اراده اى بر مطالبه طلب خویش کند خالف 
مقررات حاکم در تشریفات اجراى اسناد رسمى مصرح 
در قانون و آیین نامه اجرایى اســناد الزم االجراست 
و فارغ از ایرادات حقوقى وارد بــر طرح مذکور، آنچه 
هیچ گاه مورد توجه و عنایت قانون گذار و دستگاه هاى 
ذى ربط واقع نشده، شناسایى و کشف دلیل بروز چنین 

چالشى است.
در مقابل این وکیل دادگسترى، سخنگوى کمیسیون 
قضایى مجلس نظرى متفاوت دارد. او از جمله کسانى 
اســت که مطرح کننده این طرح بوده اســت. حسن 
نوروزى، چندى پیش بود که اعالم کرد: زندانى کردن 
براى مهریه هیچ جایگاهى در شــرع اســالم ندارد و 
وضعیت فعلى دریافت مهریــه در جامعه باعث از بین 
رفتن آبروى اسالم و انقالب شده است چراکه برخى با 

دریافت مهریه تجارت مى کنند.
وى پیش از این هم در پاسخ به این پرسش که مردانى 
که در زمان عقد توانایى پرداخت هیچ مبلغى به عنوان 
مهریه را نداشته باشند چگونه باید این دین خود را ادا 
کنند، تأکید کــرده بود: مردانى بایــد ازدواج کنند که 
درآمد کافى براى اداره یک زندگى را داشــته باشند و 

خانواده آنها نیز شرایط حمایتشان را داشته باشند تا در 
پى ازدواج براى دستگاه قضایى بحران ایجاد نکنند.

بیشتر جوانان در هنگام آغاز زندگى مشترك و ازدواج، 
هر تعهدى را نسبت به مهریه پذیرفته و تمام تالششان 
رسیدن به دختر آرزوهایشــان است. ولى طبق آمارها 
شاهدیم که در آینده بسیارى از این ازدواج ها معموًال 
با مشکالت زیادى مواجه شده و به طالق ختم خواهد 

شد.
در قانون و بخشنامه جدید مهریه 1401 سقفى براى 
مهریه مشخص شده است. این بخشنامه اعالم داشته 
که اگر در زمان عقد براى زوجه مهریه اى تعیین نشده 
باشد و تعیین آن به آینده موکول شده باشد دفاتر ازدواج 
مکلف خواهند بود تا براى ثبت مهریه باالى 14 سکه، 

اطالعاتى را در مورد وضعیت مالى زوج کسب نمایند.
چنانچه مرد توانایى مالى این مقدار مهریه را داشــته 
باشــد، آن مقدار مهریه را براى زن ثبــت نمایند، در 
غیر این صورت ســقف مهریه باید تا همین تعداد 14 
سکه در نظر گرفته شده و ثبت گردد. عالوه بر اطالع 
از وضعیت مالى مرد، دفاتــر ازدواج براى ثبت مهریه 
باالى 14 ســکه موظف هســتند ضمانت نامه بانکى 
را هــم از زوج دریافت نمایند اما حــاال در جدیدترین 
طرح هاى مجلس به نظر مى رسد گرانى سکه باعث 
شــده که این طرح مطرح شــود و بحث نقدى شدن 

مهریه به میان بیاید.

طرح جدید مجلس با انتقاد روبه رو شده است 

قصه مهریه به سر نمى رسد

مریم محسنى
گرانى دالر دســت به یقه بازار تعمیرات موبایل هم شده 
اســت تا جایى که هزینه تعمیر موبایل ها به اندازه خرید 

موبایل در سال 97 شده است!
گوشى هاى سامســونگ و آیفون بیشترین طرفدار را در 
میان کاربران ایرانى دارند اما قیمت گوشــى هاى جدید 
بسیار گران شده است. از طرف دیگر قیمت لوازم یدکى 
هم گران شده در عین حال که مشــخص نیست لوازم 

یدکى اصل است یا دست دوم.
افزایش قیمت لوازم یدکى و تجهیزات هوشمند گوشى 
هاى موبایل روز به روز در حال صعود است. با رصد بازار 
و شــواهد موجود اگر بخواهیم برخى از برندها را بررسى 

کنیم به خوبى متوجه صعودى شدن هر روزه قیمت ها در 
بازار تعمیرات موبایل خواهیم شد. 

 Samsung Galaxy در حال حاضر ال ســى دى
SM-A705 A70 در حدود 3 میلیــون و 200 هزار 
 Samsung Galaxy J7 تومان است. ال سى دى
SM-G611 Prime2 ، 500 هزار تومان اســت. ال 
 ،Plus Galaxy S20 Samsung G985  سى دى
بیش از 7 میلیون تومان اســت. ال سى دى نوت 20، 6 
میلیون و 200 هزارتومان است. قیمت تاچ و ال سى دى 
Pro Max 13 Apple iPhone، حدود 8 میلیون 
تومان است. قیمت ال ســى دى و تاچ آیفون 11حدود 7 
میلیون و 800 هزار تومان اســت. قیمت دوربین گوشى 

آیفــون 13، 2 میلیون و 500 هزار تومان اســت. قیمت 
آیفون 11 پرومکس نیز 2 میلیون و 400 هزارتومان است.
سال 97 قیمت گران ترین مدل آیفون، آیفون 11 حدود 
12 میلیون تومان بود و قیمت آیفون ایکس در اردیبهشت 
97، 9 میلیون تومان بوده اســت. در شهریور ماه 97 نیز 
قیمت Samsung Galaxy S9 – 256، حدود 11 
میلیون و 200 هزارتومان بوده که گران ترین مدل گوشى 

سامسونگ در آن سال محسوب مى شده است.
رئیس اتحادیه فناوران در تازه ترین گفته هایش در رابطه 
با تالطم و عدم ثبات ارز اعالم کــرده: با توجه به اینکه 
تمام تجهیزات آى تى بیــس واردات دارند اولین چیزى 
که روى آنها تأثیر دارد نرخ دالر است، دالرى که همراه 

با بى ثباتى باشد چه گران و چه ارزان شود یک نتیجه دارد 
و آن هم ضرر مصرف کننده و واردکننده است. در تالطم 
عدم ثبات ارز سود و یا ضرر بى منطق خواهد بود و در هر 
صورت مصرف کننده بیش از همه متضرر مى شــود. اگر 
نرخ باال برود قدرت خرید ندارد و اگر کاهش یابد ترس از 
خرید دارد، بنابراین عرضه و تقاضاى بازار به ه م مى ریزد.

حاال نه خرید موبایل مقرون به صرفه اســت و نه تعمیر 
آن. از طرف دیگــر حتى اگر کاربران تــوان مالى براى 
خرید موبایل نداشــته باشــند و به تعمیــر آن بپردازند، 
مشــخص نیســت تعمیرکار لــوازم یدکى اصــل و نو 
استفاده کند یا استوك و فیک و این موضوع بازار را گیج

 کرده است.

بازار گیج تعمیر لوازم یدکى موبایل  
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حضور دادستان کل کشور 
در نجف آباد

همزمان با ســفر رئیــس قوه قضاییه به اســتان 
اصفهان، دادستان کل کشــور به همراه جمعى از 
مسئوالن قضایى اســتان به شهرستان نجف آباد 
رفت. حجت االســالم والمســلمین محمدجعفر 
منتظرى دادستان کل کشــور در بدو ورود به شهر 
نجف آباد به گلزار شهداى این شهر رفت و به مقام 
شامخ شــهید مدافع حرم، محسن حججى و دیگر 
شهداى این شهرستان اداى احترام کرد. او ضمن 
بازدید از بخش ها و شــعب مختلف دادگسترى و 
دادســراى نجف آباد از آخرین وضع پرونده هاى 
ورودى و به پایان رســیده همچنین نحوه خدمت 

رسانى به مردم کسب اطالع کرد.

سامانه بارشى 
از امروز  فعال مى شود

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
گفت: فعالیت سامانه بارشــى و بارش هاى رگبارى 
باران و برف از روز ســه شــنبه ( امروز) تا روز جمعه 
در این استان پیش بینى مى شود. محمد رضا رفیعى 
افزود: شدت فعالیت این ســامانه روز سه شنبه براى 
مناطق غرب و شمال غرب اســتان، روز چهارشنبه 
براى بیشتر مناطق استان و روز پنج شنبه هم براى 
مناطق غرب و شــمال غرب و روز جمعه هم بیشتر 
مناطق اســتان پیش بینى مى شــود. وى ادامه داد: 
فعالیت این سامانه به بارش هاى رگبارى باران و برف 
و همچنین تند باد موقت و احتمال تگرگ در استان 
اصفهان منجر خواهد شد. وى اظهار کرد: وزش باد 
شدید تا روز پنج شــنبه در استان ادامه خواهد داشت 
و دماى هواى بیشتر مناطق استان تغییر محسوسى 

نخواهد داشت.

اعزام 20 هزار اصفهانى به قم
20 هزار زائر اصفهانى در قالب برنامه کاروان ظهور 
به شهر مقدس قم و مسجد مقدس جمکران اعزام 
شــدند. مدیر هیات رزمندگان اسالم استان گفت: 
براى چهارمین ســال متوالــى از 61 نقطه در نقاط 
مختلف استان و 40 نقطه در شهر اصفهان 20 هزار 
نفر با 400 دستگاه اتوبوس و 500 دستگاه سوارى 
به شهر مقدس قم و مسجد مقدس جمکران اعزام 

مى شوند.

برخورد خودرو با درخت
سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان اظهار کرد: ساعت 22:57 یکشنبه 
چهاردهم اسفندماه حادثه تصادف یک خودرو با درخت 
حاشیه بلوار و محبوس شدن راننده خودرو، به سازمان 
آتش نشــانى و خدمات ایمنى شــهردارى اصفهان 
گزارش شد. سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران افزود: این 
حادثه در اتوبان شــهید ردانى پور رخ داد و بالفاصله 
مأموران امداد و نجات از ایستگاه شــماره 6 خیابان 
کاوه، به محل اتفاق اعزام شدند و ضمن ایمن سازى 
محل، راننده ســوارى پراید را که محبوس شده بود، 

آزادسازى کردند.

برداشت درختان زربید
رئیس توسعه و بهره بردارى فاضالب آبفاى منطقه 
ورزنه از اتمــام عملیات برداشــت درختان زربید 
تصفیه خانه فاضالب شــهر خبــر داد. عبدالرضا 
آهکى گفت : با توجه به اینکه کاشت حدود 2هکتار 
از زمین هاى تصفیه خانه فاضالب شهر ورزنه در 
اسفند ماه ســال 1399به درختان زربید اختصاص 
داده شــد و با آب حاصل از تصفیه خانه فاضالب 
آبیــارى گردید، بهمن ماه ســال جــارى پس از 
مراحل قانونى برگزارى مزایده عملیات برداشــت 
از آنها آغاز و به میزان حــدود 55/5 تن درخت با 
در آمدى حدود 560میلیون تومان برداشت گردید. 
آهکى در ادامه افزود : اجراى تمــام این عملیات 
اعم از کاشــت ،حرص وآبیارى تا موقع برداشت 
توسط نیرو هاى زیر مجموعه شرکت پیمانکارى

 انجام گردید.

خبر

رئیس کل دادگسترى اســتان اصفهان گفت: ساماندهى 
مدیریــت تعــدادى از کارخانه هاى بزرگ که در آســتانه 
ورشکستگى بودند انجام شــد و با تدابیر و اقدامات انجام 
شده توانستیم 97 واحد تولیدى را به چرخه تولید بازگردانیم.

حجت االســالم  جعفرى با اشــاره به اینکه سال گذشته 
170 درخواست از تولیدکنندگان به دبیرخانه ستاد اجرایى 
اقتصاد مقاومتى استان ارسال شد، گفت: این ستاد در سطح 
شهرستان ها نیز به صورت جدى فعال است. سال گذشته 

367 مورد بازدید از واحدهاى تولیدى و صنعتى انجام شد.
رئیس کل دادگسترى استان اصفهان از بازگشت 97 واحد 
تولیدى داراى مشکل که بعضى حتى تعطیل بودند به چرخه 

تولید خبر داد و افزود: همچنین ساماندهى مدیریت تعدادى 
از کارخانه هاى بزرگ که در آســتانه ورشکســتگى بودند 
انجام شد و با تدابیر و اقدامات انجام شده توانستیم برخى از 
کارخانه ها را از بحران عبور دهیم و ازجمله شرکت پلى اکریل 

و پتروشیمى تثبیت شد.
 وى با بیان اینکه پنج مرحله درخواست، مکاتبات، بازدید، 
تشکیل جلسات، مصوبات و پیگیرى مصوبات در دستور کار 
است، تصریح کرد: با توجه به مشغله اى که در دادگسترى 
استان وجود دارد دلمان مى خواهد بیشتر در خدمت فعاالن 
اقتصادى باشیم و نماینده قضایى در جلسات مربوط به مسائل 

فعاالن اقتصادى استان حضور دارند.

رئیس قوه قضاییه در هجدهمین ســفر اســتانى خود و 
در صدر یک هیئــت عالى قضایى به اســتان اصفهان 

سفر کرد.
حجت االسالم والمسلمین محسنى اژه اى در بدو ورود به 
استان اصفهان در فرودگاه شهید بهشتى با اشاره به وجود 
22 دادگسترى و 13 بخش قضایى در این استان، گفت: 
این بخش ها مشکالت و کمبودهایى از لحاظ قاضى و 
کارمند دارند که امیدواریم بــا اقداماتى که در نیمه دوم 
سال براى تامین بخشى از نیازمندى هاى کادر ادارى و 
قضائى انجام شد از اردیبهشت تا نهایتا مهرماه سال آینده 

به مقدار ضرورت کارمند و قاضى تزریق کنیم.

رئیس قوه قضائیه افزود: کمبودهاى دیگر ادارى در این 
استان وجود دارد، درحالى که از بیرون برخوردار به نظر 
مى رسد، اما متاسفانه ما آنگونه که شایسته هست هنوز 

نتوانسته ایم قدمى براى این استان برداریم.
وى هم چنین به اعزام هیئت ها به شهرستان هاى استان 
اشاره و تصریح کرد: در جلســات مختلف مطالب مردم 
را مى شنویم تا مشکالتى که مســتقیما به قوه قضاییه 
برمى گردد را رفع کنیم. مشــکالتى که مربوط به قواى 
دیگر مى شود را نیز منتقل مى کنیم و با قواى دیگر تعامل 
خواهیم داشــت تا بیش از آنچه تا امروز به این اســتان 

رسیدگى شده، رفع گرفتارى کنیم.

اصفهان از بیرون 
برخوردار به نظر مى رسد

بازگشت 97 واحد تولیدى 
به چرخه تولید

صبح دیروز مرد شماره یک دستگاه قضایى به اصفهان 
آمد و در همان بدو ورودش به این شهر، برگ تازه اى از 
پروژه اى را ورق زد که از سال ها پیش بالتکلیف مانده 
بود. حجت االسالم والمسلمین محسنى اژه اى از تالش 
براى جابه جایى زندان اصفهان گفت. سخنانى که باعث 
شد این گمان ایجاد شــود که باالخره اراده اى براى به 
نتیجه رســاندن طرح جابه جایى زندان اصفهان شکل 

خواهد گرفت.
زمزمه جابه جایى زندان اصفهان تقریباً به یک دهه پیش 
باز مى گردد، زمانى که مدیر کل وقت زندان هاى استان 
اصفهان از انتقال زندان مرکزى اصفهان واقع در دستگرد 
به مکان دیگرى خبر داد؛ جا به جایى غول آسایى شامل 
زندانى هایى که قرار بود از محدوده شهر اصفهان کوچ 

کنند و به مکانى بزرگ تر در جایى دیگر بروند.
در آن زمان مسئوالن زندان تأکید داشتند که مکان جدید 
زندان اصفهان در رسانه ها اعالم نشود تا حساسیت هاى 
اجتماعى را برانگیخته نکند در عین حال که فرجام زندان 
قدیم را بسته به تصمیم شوراى شهر مى دانستند و در آن 
زمان اعالم کردند که زندان دستگرد را تحویل شوراى 
شــهر مى دهند تا بخشــى از هزینه هاى ساخت زندان 

جدیدشان تأمین شود.
ســال 93 قرار بود زندان جدید اصفهان در مکان جدید 
با مســاحتى بالغ بر 80 هکتار و با ظرفیت ده هزار نفر در 

مدت سه سال توسط قرارگاه سازندگى خاتم االنبیاء(ص) 
به بهره بردارى برسد و زندانیان بر اساس جرم از زندانیان 
غیر عمد جدا شوند. اما به دلیل اینکه هیچ اعتبار ملى و 
استانى براى زندان جدید اصفهان تخصیص نیافت این 

پروژه در بن بست اعتبارات باقى ماند.
5 سال بعد پرونده جابه جایى زندان مرکزى اصفهان به 
دلیل اصلى ترین مشکل یعنى کمبود جا به نسبت ورودى 
زندانیان باز هم روى میز مسئوالن قرار گرفت و رئیس 
قوه قضاییه وقت، رئیس سازمان زندان ها را مکلف کرد 
که جهت انتقال زندان به حاشیه شهر اقدام کند. همزمان 
با او عباس رضایى، استاندار سابق اصفهان نیز به عنوان 
باالترین مقام اجرایى استان در آن زمان بر ضرورت جابه 
جایى زندان مرکزى اصفهان تأکید کرد. اما با وجود این، 
پروژه جابه جایى زندان مرکزى اصفهان باز هم به نتیجه 

نرسید.
یک شنبه هفته جارى و دقیقًا یک روز قبل از سفر رئیس 
قوه قضاییه به اصفهان، رئیس شوراى شهر اصفهان باز 
هم این زخم کهنه را باز کرد و با تأکید بر ضرورت انتقال 
زندان مرکزى اصفهان و ســاختمان فعلى دادگسترى 
گفت: این موضوع نیازمند حمایت قوه قضاییه اســت و 
مدیریت شــهرى نیز آمادگى ایجاد ارزش براى زمین 

فعلى زندان شهر را دارد.
نورصالحى با بیان اینکه در اصفهان بیش از 4 هزار رأى 
صادره قطعى شــده تخریب غیرقابل اجرا داریم، تأکید 

کرد: یکى از مســائل مطرح آراء متعدد ماده 100 است 
که از سال هاى قبل صادر شده و قابلیت اجرا ندارد و این 

موضوع در اختیار ریاست قوه قضاییه است. 
یک روز پس از گفته هاى رئیس شوراى اسالمى شهر 
اصفهان، محســنى اژه اى هم از تالش براى حل شدن 
این موضوع گفت و اکنون این امید مى رود که باالخره 
با اعالم آمادگى شوراى شــهر اصفهان و اعالم حمایت 
رئیس قوه قضاییه، قصه نخ نما شــده جابه جایى زندان 

مرکزى اصفهان از محدوده شهر اتفاق بیافتد.
با توجه به اینکه در حال حاضر سرانه  فیزیکى هر یک از 
مددجویان زندان هاى استان اصفهان 7 متر است و سرانه  
استاندارد کشورى 12/5 متر است، از این رو الزمه تأمین 
اعتبار ساخت زندان جدید اصفهان و اقدام جدى نسبت 
به این موضوع از جمله مباحثى اســت که به عنوان یک 

فوریت به شمار مى رود.
هم اکنون 20 زندان از مجموع زندان هاى کشور داخل 
شــهرها قرار دارند؛ زندان هایى که به لحاظ ساختمانى، 
قدیمى و فرســوده محســوب شــده و هر لحظه بیم 
فروریختن آن مى رود. البته همه مشــکل این نیست، 
همین که ســاختمان زندان در داخل شهر است و براى 
همســایگان و محالت اطراف زندان، مشکالت زیادى 
ایجادکرده است باعث مى شود خروج زندان ها از شهرها 
و انتقال آن بــه مکانى جدید در خارج از شــهرها، یک 

اولویت باشد. 

رئیس قوه قضاییه از باز شدن پرونده انتقال زندان به خارج از شهر خبر داد

آزادى زندان اصفهان
 از حصار جابه جایى؟

سرعت کم رسیدگى به تخلفات!
نصــف جهــان روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
15 اســفند ماه خود در گزارشى با عنوان «تعزیرات 
اصفهــان دیر به تخلــف ها رســیدگى مى کند» 
نوشته: «عدم درج قیمت و گران فروشى بیشترین 
پرونده هاى تخلف را در اصفهان به خود اختصاص 
داده اند. براى جلوگیرى از گران فروشى و تخلف ها 
هم بازرسى ها اهمیت دارد و هم رسیدگى و برخورد 
با متخلفان. با وجود بازرسى، تخلف یابى و تشکیل 
پرونده ها اما نتایج اقدامات در کنترل بازار براى مردم 

محسوس نیست؛ چرایى محسوس نبودن نتایج این 
اقدامات در کنترل گران فروشى و سایر تخلف ها اما 
پرسشى است که هرکدام از دستگاه هاى متولى پاسخ 

متفاوتى براى آن ارائه مى کنند.»
در بخــش دیگرى از ایــن گزارش آمده اســت: 
«متولیان سازمان تعزیرات اصفهان اعالم کرده اند 
19 هزار پرونده وارد تعزیرات شــده اســت؛ این 
پرونده ها از ســوى دســتگاه هاى متولى بازرسى 

تشکیل شده اند.»

مریم محسنى
امروزه ترافیک جزو جدایى ناپذیر کالن شهرهاى کشور 
از جمله اصفهان است اما وجود برخى از ساختمان ها 
در شهر بر ترافیک بیشتر در شهر اصفهان افزوده است. 
یکى از این ســازه ها ترمینال کاوه است که به دلیل 
مرکزیت این ترمینال تراکــم زیادى را در این منطقه 

ایجاد کرده است. 
در این بین برخى شهروندان نسبت به ترافیک مقابل 
این پایانه  مسافربرى به  ویژه در زمان ابتدایى صبح و 
عصر گالیه مند هستند و درخواست دارند که چاره اى 

براى رفع مشــکالت ترافیکى این منطقه اندیشیده 
شود.

در این منطقه اتوبوس هاى مسافربرى مقابل منازل 
مســکونى و محدوده ترمینــال کاوه توقف مى کنند 
و سوار و پیاده کردن مســافران براى شهروندان آن 
محدوده و ترددکنندگان از این منطقه ایجاد مزاحمت 
مى کند. این در حالى است که سالیان سال است نسبت 
به جابه جایى ترمینال کاوه از محدوده شهر سخن گفته 
شده اما هیچوقت اقدامات الزم در راستاى جابه جایى 

این ترمینال صورت نگرفته است.

ترمینال کاوه را جابه جا کنید!

3 اصفهانى در جشنواره بین المللى فیلم مقاومت
نصف جهان  سه اثر از باشگاه فیلم مهر حوزه هنرى 
اســتان اصفهان در هفدهمین جشنواره بین المللى 
فیلم مقاومت حائز رتبه شــدند. در این جشــنواره، 
کلوزآپ به کارگردانى یاســر پارســا ( نامزد بخش 
داستان کوتاه جهان بدون اســرائیل-جایزه عماد 
مغنیــه)، پوتین به کارگردانى بهــار حیدرى، خونه 
پشــتى به کارگردانى معراج کرمانى توانستند جزو 

آثار برتر قرار بگیرند. 
در پى اســتقبال گسترده ســینماگران از جشنواره 
فیلم مقاومت و با تصمیم ســتاد اجرایى جشنواره 

جایزه چشــم انداز ، ویــژه آثار بلنــد اقتصادى که 
فیلم سازان و ســینماگران اقدام به ســاخت آنها 
کرده بودنــد، درآییــن اختتامیه جشــنواره اهدا 

خواهد شد.
هفدهمین جشــنواره بین المللى فیلــم مقاومت با 
شعار گفتمان مقاومت نهضت جهانى مستضعفین و 
آزادى قدس شریف به همت انجمن سینماى انقالب 
و دفاع مقدس بنیاد فرهنگى روایت فتح و با دبیرى 
جالل غفارى تقدیر از 12 اسفندماه آغاز شده و تا 17 

اسفند ماه در خلیج فارس ادامه دارد.

دریا قدرتى پور

نگاه روز

یکهزار و 2 واحد مسکونى، روز یکشنبه به مددجویان زیر 
پوشش کمیته امداد امام خمینى(ره) در شهرستان هاى 

مختلف استان اصفهان واگذار شد.
مراســم نمادین واگذارى ایــن واحدها در 
اســتاندارى اصفهان و همزمان با واگذارى 
23 هزار واحد مســکونى بــه خانواده هاى 
تحت  پوشش کمیته امداد در سراسر کشور 

برگزار شد.
استاندار اصفهان در این مراسم گفت: روندرو 
به رشــدى در مجموعه هاى حمایتى و نگاه 
به مســوولیت اجتماعى در بیــن فعاالن و 
بنگاه هاى اقتصادى استان شکل گرفته است 

که منشا خیر و اثر مى شود.
سیدرضا مرتضوى با تشکر از کمیته امداد، 
اداره کل بهزیســتى، بنیاد مســکن، بسیج 

ســازندگى، فوالد مبارکــه و خیــران در اجراى طرح 
واگذارى مسکن به مددجویان افزود: با همکارى نهادها 
و بخش هاى مختلف براى تامین مسکن و جهیزیه افراد، 

رضایت بیشترى در جامعه مخاطب ایجاد مى شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینــى (ره) اصفهان نیز در 
این مراسم گفت: یکهزار و 2 واحد مسکن با اعتبار 120 

میلیارد تومان آماده واگذارى به خانواده هاى زیر پوشش 
این کمیته است.

کریم زارع با بیان اینکه احداث و واگذارى این واحدها با 

همکارى بنیاد مسکن، بسیج سازندگى و شرکت فوالد 
مبارکه انجام شده است، افزود: از بین یکهزار و 2 واحد 
مســکونى آماده تحویل، فوالد مبارکــه براى تکمیل 
یکصد واحد کمک کرد و بــا هم افزایى این 
شــرکت و چند نهاد دیگر، کار تکمیل 287 

واحد دیگر نیز انجام شد.
وى با اشاره به مســائلى مانند تامین زمین 
و حمل و نقل ســیمان مورد نیاز خاطرنشان 
کــرد: امیدواریم با تامین زمیــن مورد نیاز، 
تعداد واحدهاى مســکونى براى مددجویان 
در ســال آینده را به 2 هزار واحد برسانیم و 
رقم واگذارى ها نسبت به امسال 2 برابر شود.
زارع اضافه کرد: اولویت ما تامین مســکن 
مددجویان عیالوار اســت و در روســتاها و 
شــهرهاى زیر 20 هزار نفر جمعیت استان 
حدود سه هزار خانوار واجد شــرایط مسکن هستند که 
امیدواریم تا نیمه نخســت ســال 1403 با کمک سایر 

نهادها، همه آنها را خانه دار کنیم.

1002 واحد مسکونى به مددجویان کمیته امداد اصفهان واگذار شد

تصویب بودجه 520 میلیاردى شهردارى مبارکه 
نصف جهان محمدمهدى احمدى، شــهردار مبارکه 
گفت: پس از بررســى هاى الزم و با موافقت اعضاى 
شوراى شــهر  بودجه 528 میلیارد تومانى شهردارى 
براى سال آینده به تصویب رسید که بیش از پنج برابر 

افزایش یافته است.
وى ادامه داد: با توجه به ضــرب آهنگ اجراى پروژه 
هاى عمرانى، فرهنگى، خدماتى و ورزشــى در محله 
هاى مختلف شهر و توســعه زیرساخت هاى حمل و 
نقل عمومى و با به ثمر نشســتن طرح هاى عمرانى 

نیمه تمام در سال آینده، شــاهد تغییرات جدى در زیر 
ساخت هاى شهر مبارکه خواهیم بود. شهردار مبارکه 
افزود: مهمترین محورها و سیاســت هاى کالن در 
بودجه سال آینده، اولویت در طرح ها و پروژه ها با تأکید 
بر تکمیل طرح هاى نیمه تمام، افزایش نشاط  ارتقاى 
فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى ، ارتقاى شاخص هاى 
خدمات شهرى، مدیریت پسماند و کاهش آلودگى هاى 
زیست محیطى، توســعه زیرساخت هاى حمل و نقل 

درون شهرى و تقویت حمل و نقل عمومى مى باشد.

برگزارى ویژه برنامه جوانه هاى زندگى در 
پارك ساحلى زرین شهر

نصف جهان شهردار زرین شــهر گفت: ویژه برنامه 
جوانه هاى زندگى در پارك ســاحلى زرین شــهر 

برگزار شد.
حســین اســماعیلى احمدى بیان کرد: همه ساله 
با نزدیک شــدن به ایام پایانى ســال به بهانه فرا 
رسیدن رویش گل هاى بهارى و بزرگداشت هفته 
منابع طبیعى مدیریت شــهرى تــالش مى کند با 
برگزارى ویــژه برنامه هاى متنــوع و غرس نهال 
توسط شهروندان و مســئوالن نوید سالى زیبا را به 

همگان بدهد.
وى روز درختکارى را فرصتى براى پاسداشت زیست 
بوم شهرى دانست و افزود: امروزه رشد روز افزون 
شهر نشینى، اســتفاده بیش از پیش از خودرو، رشد 
صنایع آالینده و... حیات محیط زیست در تنگناهاى 
مختلفى قرار دارد و چنانچه در مسیر تقویت فرهنگ 
احترام به محیط زیست و منابع طبیعى حرکت نکنیم 
نســل هاى آینده با چالش هاى متعــددى مواجه 

خواهند شد.

جان باختن نصاب آسانسور در اصفهان
سخنگوى سازمان آتش نشانى اصفهان : سقوط کابین 

آسانسور منجر به فوت کارگر نصاب آن شد.
فرهــاد کاوه آهنگران با تشــریح جزییــات حادثه 
ســقوط آسانســور گفت: در این حادثه که به ستاد 
فرماندهــى آتش نشــانى اصفهــان گزارش شــد، 
کارگر نصــاب در حال تعمیــر کابین آسانســور در 
خیابــان امام خمینى بــوده که کابین بــر روى وى

 سقوط مى کند.

وى گفت: به دنبال اعالم این حادثه، نیرو هاى امداد 
و نجات از ایستگاه هاى 2، 6، 10 و 16 به محل حادثه 

اعزام شدند.
سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان افزود: در این حادثه یک نفر آقا در 
اثر شدت مصدومیت جان باخته بود که عوامل آتش 
نشانان، جسد وى را به طبقه همکف منتقل و تحویل 

عوامل اورژانس و انتظامى دادند.
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 آیین افتتاحیه جشنواره و نمایشگاه ملى «مسیر زآینده»، 
رونمایى از اســتراتژى و سیاســت هاى نوآورى فوالد 
مبارکه اصفهان با حضور معاون علمى، فناورى و اقتصاد 
دانش بنیان رئیس جمهورى، استاندار اصفهان، معاونان و 
جمعى از مدیران فوالد مبارکه، برخى مسئوالن استانى و 
کشورى و حدود 400 شرکت دانش بنیان کشور در شهرك 

علمى تحقیقاتى اصفهان برگزار شد.

فوالد مبارکه با نــگاه واقع گرایانه وارد 
عرصه نوآورى شده است

معاون علمى، فناورى و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهورى 
در این آیین خاطرنشــان کــرد: فوالد مبارکــه با نگاه 
واقع گرایانه وارد عرصه نوآورى شــده اســت و به خوبى 
تشخیص داده است که باید در حوزه نوآورى چه اقدامى 

انجام دهد.
روح ا... دهقانى فیروزآبادى افزود: پیش ازاین شاهد بودیم 
که دانشگاه و دانشــگاهیان براى ارتباط با صنعت هزار 
زحمت را متحمل مى شــدند تا بتوانند پروژه اى را مطرح 
کنند، ولى امروز این خیلى خوشحال کننده است که شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین، مؤثرترین و پیشروترین 
کارخانه فوالدسازى کشور با نگاه واقع گرایانه به عرصه 
نوآورى و توسعه صنعتى کشور وارد شده و موجبات توسعه 

و تحکیم علم و صنعت کشور را فراهم آورده است.
وى با اشــاره به اهمیت زنجیره ارزش در صنعت کشور 
گفت: سنگ آهن استخراج شده با قیمت به مراتب پایین تر 
از محصوالت نهایى در کارخانه هایى نظیر فوالد مبارکه 
به انواع محصوالت فــوالدى تبدیل و با چنــد ده برابر 
ارزش افزوده به بازار عرضه مى شــود. وقتــى از اقتصاد 
دانش بنیان صحبت مى کنیم؛ دقیقــًا به همین موضوع 
اشــاره مى کنیم که در دنیاى رقابتى امــروز دیگر پول، 
زمین، ساختمان و کارخانه تولید ثروت نمى کند و به جاى 
آن مغزها و فناورى و دانش اســت که ثروت مى سازد. در 
شرایط فعلى شاهد این هســتیم که در باالدست صنعت 
فوالد بســیارى از معادن در حال کار هستند؛ اما به دلیل 
نبود نیروى متخصص، بخش اعظمــى از منابع معدنى 
استخراج شــده عمدتًا به صورت خام به فروش مى رسد. 
اگرچه در پایین دست نیز کارخانه هاى بسیارى در ادامه این 
چرخه، تولید ثروت مى کنند؛ اما سؤال اینجاست که آیا این 

چرخه به درستى کار مى کند.
به گفته معاون علمــى، فناورى و اقتصــاد دانش بنیان 
رئیس جمهورى، شرکت هاى بزرگ و موفق نظیر فوالد 
مبارکه براى پیشــتازى در بازار رقابت به سرمایه گذارى 
خطرپذیر مى پردازند و در این زمینه، فعالیت هاى توسعه اى 
خوبى را انجام داده اند تــا درنهایت، ثمرات خوبى را براى 

کشور به ارمغان آورند.

ســرمایه گذارى هاى فــوالد مبارکه در 
زنجیره ارزش باعث افزایــش امیدوارى در 

جامعه است
دهقانى فیروزآبادى ادامــه داد: معاونت علمى، فناورى و 
اقتصاد دانش بنیان ریاســت جمهورى متعهد است که با 
بیش از 100 ابزار ارزشمند خود از زنجیره ارزش حمایت 
کند؛ به همین خاطر از فوالد مبارکه درخواست مى کنیم 
ســرمایه گذارى هاى خود را در این زمینه افزایش دهد؛ 
چراکه این سرمایه گذارى ها باعث افزایش امیدوارى در 

جامعه مى شود.
وى اظهــار کــرد: ســرمایه گذارى خطرپذیــر باید در 
دانش بنیان ها به معناى واقعى خطرپذیر باشد و از سوى 
دیگر، شــرکت هاى دانش بنیان نیز باید تالش کنند تا با 
عرضه فناورى که با اســتفاده از مغز مولد نیروى دانشى 

انجام مى شود، به صنایع کمک کنند.
معاون رئیس جمهورى ادامه داد: شرکت هاى دانش بنیان 
به خاطر ارزش آفرینى با سرمایه گذارى داخلى توسعه هاى 
موردنیاز خود را انجــام مى دهند. به همیــن دلیل باید 
ســرمایه گذارى خطرپذیر براى شرکت هاى ضعیف تر و 
همکارى هاى با شرکت هاى قوى تر براى بالندگى بیشتر 

ایران در دستور کار زیست بوم فناورى قرار گیرد.

بزرگ ترین دستاورد فوالد مبارکه ایجاد 
جریان انگیزه و امید براى کارهاى بزرگ آینده 

کشور است

وى ضمن قدردانى از اقدامات فــوالد مبارکه در عرصه 
دانش بنیان گفت: اتفاقى که امروز در حال شــکل گیرى 
است طى 5 تا 10 سال آینده چشــم انداز روشنى خواهد 
داشت و فوالد مبارکه به خوبى تشخیص داده است که باید 
در حوزه نوآورى چه اقدامى انجام دهد. جاى خوشحالى 
اســت که امروز این حرکت در فوالد مبارکه شروع  شده 
است. بدون شک جریانى که فوالد مبارکه به راه مى اندازد 
مى تواند در سطح کشور جریان ســاز باشد. به اعتقاد من 
بزرگ ترین دســتاورد فوالد مبارکه ایجاد کردن جریان 
انگیزه و امید براى کارهاى بزرگ آینده کشــور است که 
قطعاً در آینده نزدیک نتیجه این دســتاوردها را مشاهده 

خواهیم کرد.
دهقانى در همین زمینــه ادامه داد: امــروز بزرگ ترین 
مسئولیت اجتماعى همه افرادى که در این کشور زندگى 
مى کند، بها دادن، فضا دادن و امیدآورى براى نسل جوان 
حاذق کشور است که به آبادانى این کشور امیدوارند. باید 
با صبورى و حوصله به معناى واقعى خطرپذیرى کنیم. 
به خاطر داشته باشــیم نباید از عرضه کردن فناورى ها 
و توانایى هاى ذهنى هراس داشــته باشــیم، شــرکتى 
که ارزش افــزوده 500 درصدى ایجــاد مى کند نیاز به 

سرمایه گذارى ندارد.

از هر اقدامى که شرکت هاى فناور جدیدى 
را متناسب با فضاهاى موردنیاز استان همراه 

کند، با جدیت حمایت خواهیم کرد
سیدرضا مرتضوى، استاندار اصفهان نیز در جریان برگزارى 
این همایش گفت: خدا را شکر مدیریت جدید در شرکت 
فوالد مبارکه با رویکرد بســیار خوبى که در پیش گرفته، 
به خوبى به عرصه پشتیبانى از حوزه هاى فناورى و نوآورى 
و اقتصاد دانش بنیان ورود کرده و ســرمایه گذارى هاى 
خوبى در زنجیره هاى ارزش پایین دست و فاصله گرفتن 
از تولیدهاى سنتى که پیش ازاین در استان متداول بوده 

انجام داده است.
وى گفت: خوشبختانه با برپایى این جشنواره و نمایشگاه 
شــرکت هاى دانش بنیان بــراى تولیــد محصوالت 
جدید و نوآورانه مورد پشــتیبانى و حمایت قرار خواهند 
گرفت. امیدواریم این حرکت و ســایر اقداماتى که دیگر 
مجموعه هاى استان در بخش هاى دولتى و نیمه دولتى 
شروع کرده اند زمینه را براى ورود شرکت هاى دانش بنیان 
به بخش صنعت را فراهم کند و درزمینه اقتصاد دانش بنیان 
به صورت واقعى و جهشى در استان اصفهان شاهد تغییر 
باشیم. این در حالى است که در استان اصفهان چاره اى 
جز حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان نداریم. محورهاى 
توسعه اســتان در دو محور اقتصاد گردشگرى و اقتصاد 
دانش بنیان تعریف  شده است؛ بنابراین از هر اقدامى که 
شرکت هاى فناور جدیدى را متناسب با فضاهاى موردنیاز 
اســتان همراه کند، با جدیت حمایــت خواهیم کرد. به 
همین منظور قرارگاهى را در استان تعریف کرده ایم که با 
همکارى شهرك علمى و تحقیقاتى در حال رصد کردن 

موضوعات مختلف هستیم.

امروز در عرصه نوآورى، استراتژى کالن 
فوالد مبارکه به نگاه تحولى و تحول در نگاه 

تغییر یافته است
در آیین افتتاحیه این جشنواره، محمدیاسر طیب نیا سخنان 
خود را این گونه آغاز کرد: بشر از ابتداى خلقت آرزوهاى دور 
و درازى نظیر پرواز در آسمان ها، سرعت و درمان بیمارى 
را داشته که با دست یابى به فناورى ساخت هواپیما، قطار، 
اتومبیل و تولید دارو و... توانسته این آرزوها را محقق کند.

وى از دســت یابى به کیمیاگرى به عنوان یکى دیگر از 
آرزوهاى بشــر نام برد و گفت: در این مسیر دانشمندان 
بســیار زیادى تالش کرده اند تا به علم و اکسیرى دست 
یابند و بتوانند انواع فلزات کم بها را به طالى باارزش تبدیل 
کنند. امروز شاهد این هستیم که بشر امروزى در بسیارى 
از این عرصه ها ازجمله صنعت فوالد به اکسیر موردنظر 
دست  یافته و به جایى رسیده است که سنگ آهن را طى 
فرایندهایى به انواع و اقسام فلزات ارزشمند تبدیل مى کند.

فوالد مبارکه مصمم است در قالب تغییرى 
اساسى، نگاه نوآورانه به مقوله نوآورى داشته 

باشد

مدیرعامل فوالد مبارکه از تولید انواع محصوالت فوالدى 
جدید، ازجمله ورق هاى زنگ نزن در فوالد مبارکه که در 
ادامه چرخه تولید به بسیارى از محصوالت مورداستفاده 
در صنایع پزشکى، ســاختمانى و لوازم خانگى و... تبدیل 
مى شــوند به عنوان مصداق بارز این موفقیــت نام برد و 
گفت: این محصوالت که در بازار چندین برابر ورق هاى 
معمولى ارزش  دارند به نظر مى رســد طى همان فرایند 
کیمیاگرى باارزش تر شــده اند. امروز نوآورى همان علم 
کیمیا و اکسیر است که چند هزار برابر ارزش افزوده ایجاد 
مى کند. مسیرى که کیمیاگرى طى مى کند همان نوآورى 
است. مسیرى که بســیارى از انسان ها بقاى عمر خود را 
در جریان پیشــرفت هاى علم پزشــکى و تجهیزات آن 

مدیونش هستند.
وى در بخش دیگرى از سخنان خود با اشاره به انگیزه ها و 
تاریخچه ساخت فوالد مبارکه گفت: امروز فوالد مبارکه 
در سى ســالگى دوم خود تصمیم گرفته در قالب تغییرى 
اساســى، نگاه نوآورانه به مقوله نوآورى داشته باشد. ما 
به دنبال یک نگاه تحولى و تحول در نگاه هستیم. فوالد 
مبارکه در 30 سال گذشته دستاوردهاى خوبى داشته است. 
در دوران ساخت، دغدغه شرکت بنا شدن و به بهره بردارى 
رسیدن و پس ازآن رســیدن به ظرفیت اسمى و اجراى 
توســعه ها بود و امروز در حالى مرزهاى تولید فراتر از 10 
میلیون تن در گروه فوالد مبارکه پشت سر گذاشته  شده 
که بیش از 90 درصد اقالم و تجهیزات موردنیاز شرکت 
نیز بومى سازى شده است و به نوعى در این حوزه به نوآورى 
و فناورى دست یافته ایم. حال این سؤال مطرح است که 
آیا بدون بهره گیرى از طرح هاى فناورانه و نوآورانه، این 
میزان دســتاورد، تضمین کننده تعالى و تداوم پیشرانى 
شرکت و ضامن حضور قدرتمند فوالد مبارکه در بازارهاى 

جهانى خواهد بود؟

تأکید بر اهمیت و لزوم استفاده از فناورى 
و نوآورى هاى جدید

طیب نیا در پاسخ به این سؤال و با تشریح وضعیت فعلى 
صنعت فوالد کشور و در تأکید لزوم و اهمیت استفاده از 
فناورى و نوآورى هاى جدیــد گفت: ظرفیت امروز تولید 
فوالد کشور حدود 45 میلیون تن اســت که متأسفانه با 
بهره گیرى از فقط 65 درصد این میزان ظرفیت، 30 میلیون 
تن تولید مى کنیم و رتبه دهم دنیا را در اختیار داریم؛ این در 
حالى است که این رقم در دنیا با 75 درصد است. عالوه بر 
این، مجوز بالغ بر 105 میلیون تن دیگر نیز در کشور صادر 
شده است. از طرفى در حوزه صادرات نیز مشاهده مى کنیم 
که با حضور همسایگان در این بازار، رقابت شدیدتر شده 
است. از سویى، ذخایر شناسایى شده سنگ آهن غنى و با 
خلوص باال به  شدت و با سرعت زیاد در حال اتمام است و 
این میزان ذخایر براى تولید و ظرفیت هاى پیش بینى شده 

به هیچ عنوان کافى نیست.

الزامات بسیارى، فوالدسازان را مجبور 
مى کند کــه از فنــاورى و نوآورى هاى جدید 

بهره مند باشند
بنابر اظهارات مدیرعامل فوالد مبارکه، در بســیارى از 
مواقع منابع ســنگ آهن براى تولید برخى پایه ها وجود 
دارد؛ اما علم فراورى آن ها را در اختیــار نداریم. در حال 
حاضر، بســیارى از مزیت هایى را که پیش  از این داشتیم 
امروز نداریم؛ به عنوان مثال، گاز یکى از مزیت هاى ایجاد 
صنعت فوالد در کشور بوده که متأسفانه در شرایط فعلى 
در این حوزه و سایر منابع به شدت با محدودیت مواجهیم. 
عالوه بر این، بســیارى از زیرســاخت هاى حمل ونقل 
نیز با ظرفیت هاى پیش بینى شــده و حتى ظرفیت هاى 
فعلى به هیچ عنوان همخوانى نــدارد. در حوزه انتظارات 
منابع انســانى نیز تغییراتى ایجادشــده است. همچنین 
انقالب صنعتى، هوش مصنوعــى، افزایش بهره ورى و 
الزامات محیط زیستى، همه و همه، از مواردى هستند که 
کارخانه هاى فوالدسازى را مجبور مى کنند از فناورى و 

نوآورى هاى جدید در این حوزه بهره مند باشند.

امروز لزوم تغییر نگاه و تغییر رویکردها در 
فوالد مبارکه به شدت احساس مى شود

وى با تأکید بر اینکه امروز لزوم تغییر نگاه و تغییر رویکردها 
در فوالد مبارکه به شدت احساس مى شود و اجتناب ناپذیر 
است گفت: اگر در 30 ســال اول، کمیت تولید را مدنظر 
داشــتیم، امروز باید با تغییر نــگاه و رویکردها، ارتقاى 
کیفیــت را جایگزین کمیت کنیم. فــوالد مبارکه امروز 
دیگر دغدغه دســت یابى به ظرفیــت 25 میلیون تن را 
ندارد. امروز فوالد مبارکه با تغییر نگاه و جهش در راستاى 
نوآورى، هدف گذارى 15 میلیارد دالر درآمد در افق 1404 
را جایگزین اهداف کمى قبل کرده است. درآمدى که در 
اقتصاد بدون نفت از طریق 40 درصد محصوالت باارزش 
افزوده باالتر و یا از طریق 20 درصد ســرمایه گذارى در 

کسب وکارهاى جدید باید حاصل شود.

براى اینکه فوالد مبارکه را به شــرکت 
دانشى تبدیل کنیم، نگاه مدیریت شرکت تغییر 

کرده است

طیب نیا تصریح کرد: امروز براى اینکه فوالد مبارکه را به 
شرکت دانشى تبدیل کنیم، نگاه مدیریت شرکت تغییر 
کرده است. اگر مى خواهیم پیشران و موتور محرکه اقتصاد 
و صنعت باشــیم، باید در حوزه نوآورى و دانش بنیان هم 
پیشران باشــیم؛ باید فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت 
پیشرو به یک شرکت دانشى تبدیل شود. به یقین دست یابى 
به چنین هدفى امکان پذیر خواهد بود؛ همچنان که روزى 
تولید ورق زنگ نزن را در فوالد مبارکه مطرح کردیم، اما 
سازندگان خطوط فوالد مبارکه بر این باور بودند که این امر 
با چنین ساختارى امکان پذیر نیست. با این حال مشاهده 
کردیم که با همت همکاران و اجراى طرح هاى نوآورانه، 
تولید این نوع ورق خاص در فوالد مبارکه میسر شد و این 
یعنى رسیدن به همان هدف دانش بنیان شدن که مدنظر 

شرکت است.

بایــد نگاه ها را تغییر دهیم و به ســمت 
نوآورى ها حرکت کنیم

وى در بخش دیگرى از ســخنان خود ضمن مقایســه 
دستاوردهاى کشورهاى توســعه یافته و درحال توسعه 
تصریح کرد: کارخانه هاى فوالدســازى کشور ما در نوع 
تجهیز تفــاوت چندانى با کارخانه هــاى خارجى ندارند. 
تفاوت عمده در تجهیزات نیست، بلکه در نیروى انسانى 
اســت که با این تجهیزات کار مى کند؛ تفاوت در دانشى 
است که در آن مجموعه ها وجود دارد؛ تفاوت ما با آن ها در 
واحدهاى تحقیق و توسعه است که آن ها در اختیار دارند 
و در آن مکان ها پژوهش مى کننــد؛ تفاوت ما با آن ها در 
نگاه مدیریتى است. واقعیت این است که ما یاد گرفته ایم 
برویم و بهترین کارخانه ها را ببینیم و تجهیزات را به کشور 
بیاوریم و از آن ها استفاده کنیم؛ درحالى که باید نگاه ها را 
تغییر دهیم و به ســمت نوآورى ها حرکت کنیم. باید به 
دنبال شرکت هایى باشیم که قیمت اصلى آن ها دیگر در 
نوع تجهیزات آن ها نیست، بلکه دانش نیروى انسانى آن ها 
است که در حال تولید ثروت است؛ نیروى انسانى  که با اتکا 
به این دانش براى شرکت سودآورى مى کند. شرکت هایى 
که اگر دانش و نیروى انســانى بادانش آن ها را از آن ها 
بگیریم، حدود 80 درصد ثروت خود را از دست خواهند داد.

نوآورى را فقط در حوزه محصول نبینیم
مدیرعامل فوالد مبارکه یادآور شــد: مــا امروز به دنبال 
نگاه تحولى و تحول در نگاه در مقوله نوآورى هســتیم. 
نگاه تحولى در تغییر افراد، تغییر مدیــران و حتى تغییر 
ساختار نیست؛ نگاه تحولى باید در تغییر نگاه ایجاد شود؛ 
به عنوان مثال، مقوله خصوصى سازى در کشور ما به عنوان 
یک الزام مطرح و در بسیارى از شــرکت ها مانند فوالد 
مبارکه نیز اجراشده اســت، اما سؤال این است که آیا این 
دستورالعمل به درستى اجرا شده اســت. باید آگاه باشیم 
که اگر در مقوله نوآورى نیز به همین صورت اقدام کنیم، 
به طورقطع هیچ اقدام و اتفاق جدیدى رخ نخواهد داد. ما 
در کنار نگاه تحولى و ورود به مقوله نوآورى باید تحول در 
نگاه داشته باشیم و اگر مى خواهیم به اکسیر کیمیاگرى 
دســت یابیم، باید نگاه جامع به نوآورى داشته باشیم و در 
این حوزه چهار اتفاق رخ دهد: اول این که نوآورى را فقط 
در نوآورى محصول نبینیم؛ نوآورى باید در کسب وکارها، 
زنجیره تأمین، خرید، فروش باالدســت و پایین دست و 
درنهایت در مدیریت و حکمرانى سازمان نیز انجام شود. 
دوم اینکه اگر روزى در دفاتر خود مى نشستیم تا اساتید، 
دانشجویان و نخبگان به ســراغ ما بیایند و مشکالت ما 
را حل کنند، امروز باید با تغییــر نگاه، صاحبان صنایع به 
سراغ نخبگان و صاحبان دانش بروند و در مراکز علمى و 

تحقیقاتى حاضر شوند و این یعنى همان تغییر نگاه.

در پى تولید محصوالتى باشیم که هیچ 
کشورى تاکنون به دانش و توانایى تولید آن 

دست نیافته باشد
طیب نیا ادامه داد: سوم اینکه اگر روزى شرکت هاى توانمند 
را به لحاظ تجهیزاتى و مالى براى بومى سازى و تجهیزات و 
اجراى پروژه هاى خود انتخاب مى کردیم که البته با کمک 
آن ها به 90 درصد خودکفایى هم رســیده ایم، ازاین پس 
باید نگاه خود را تغییر دهیم و به سراغ شرکت هایى برویم 
که از مراکز علمى و تحقیقاتى، کارکنان و کارشناســان 
دانش بنیان بهره مندند. چهارم این که اگر تا امروز در مسیر 
بومى سازى و ساخت داخل به دنبال مهندسى معکوس 
تجهیزات و قطعات بودیــم و به دنبال تولید محصوالتى 
بودیم که پیش از ما در کشورهاى توسعه یافته به تولید آن 
دست یافته بودند، امروز مقوله نوآورى ایجاب مى کند در پى 
تولید محصوالتى باشیم که هیچ کشورى تاکنون به دانش 

و توانایى تولید آن دست نیافته باشد.

فوالد مبارکه مى خواهد آن اتفاق بزرگ را 
با دانش بنیان شدن رقم بزند

طیب نیا تصریح کرد: دعوت امروز فوالد مبارکه از تمامى 
شرکت هاى دانش بنیان کشور به این دلیل است که خود 
را به شرکت هاى دانش بنیان بیش ازپیش وصل کند تا آن 
اتفاق بزرگ را با دانش بنیان شدن رقم بزند. امیدواریم به 
یارى همه شرکت هاى دانش بنیان و کسانى که دغدغه 

تعالى کشــور را دارند اصفهان به عنــوان قطب نوآورى 
منطقه تبدیل شود.

از نگاه فوالد مبارکه، نوآورى کلید ورود به 
آینده است

محمد ناظمــى هرندى در همین زمینه گفت: شــرکت 
فوالد مبارکه با بررسى شــرایط پیش رو، ازجمله رقابت 
فضاى کسب وکار در آینده و تغییر نیازمندى مشتریان و 
محدودیت هاى بیشــتر در تأمین نیازمندى ها و افزایش 
حساسیت هاى زیست محیطى و اجتماعى، حفظ پیشتازى 
خود را در گرو بهره گیرى از «نوآورى» به عنوان کلید ورود 
به آینده مى داند و استراتژى رشد در فوالد مبارکه در افق 
1410 بر دو پایه اساسى، «فوالد مبارکه نوآور» و «فوالد 

مبارکه پایدار» هدف گذارى شده است.
وى اظهار کرد: امسال از ســوى مقام معظم رهبرى به 
شعار «تولید؛ دانش بنیان؛ اشــتغال آفرین» مزین گردید 
که این جهت گیرى در امتداد نام گذارى ســال هاى اخیر 
با محوریت موضوعات اقتصادى اســت. بنابراین فوالد 
مبارکه به عنوان بزرگ ترین بنگاه صنعتى کشور با نقش 
کلیدى در اقتصاد ملى و ســهم 1,5 درصــدى در تولید 
ناخالص داخلى، در راســتاى عمل به منویات ایشان از 
ابتداى سال، با رویکردهاى جدید، مجموعه اقداماتى در 

توسعه روابط خود با شرکت هاى دانش بنیان اتخاذ کرد.

اقدامات فوالد مبارکه در مسیر دانش بنیان
معاون فناورى فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این شرکت 
در اولین گام با تدوین برنامه اى دوســاله، مجموعه اى از 
اقدامات را در راســتاى توسعه زیرساخت ها و پیاده سازى 
روش هاى جدید در تعامل با بازیگران اصلى زیســت بوم 

فناورى تعریف کرد.
وى تصریح کــرد: در این برنامه، هدف گذارى شــده تا 
با حضور مؤثــر در محیط هاى دانشــگاهى و حمایت از 
طرح هاى دانشجویى در راستاى کالن روندهاى آینده که 
تأثیر جدى بر صنعت فوالد دارند، تصویر روشنى از مسیر 

آینده فوالد مبارکه ترسیم شود.

به کارگیرى شتاب دهنده هاى تخصصى و 
عمومى

به گفته ناظمى در فوالد مبارکه همچنین پیش بینى شده 
بــا حمایــت از هســته هاى فنــاور و اســتارت آپ ها، 
شتاب دهنده هاى تخصصى و عمومى به کار گرفته شوند. 
در تکمیل مجموعه اقدامــات و در بخش اصلى اهداف، 
مقرر شــد با حمایت از شــرکت هاى دانش بنیان، مسیر 
رشد پرشتاب آن ها هموار شود که در راستاى این اهداف، 
چندین تفاهم نامه و قرارداد با مراکز دانشگاهى و فناورى 

به امضا رسید.
وى تأکید کرد: هم زمان با این برنامه ریزى، اقدامات اجرایى 
آغاز شد و در طى ماه هاى اخیر، آغاز به کار رسمى مراکز 
نوآورى دانشگاه صنعتى اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد نجف آباد، تشکیل کمیته سرمایه گذارى خطرپذیر 
در سطح گروه فوالد مبارکه، بررسى ظرفیت شرکت هاى 
دانش بنیان متعدد و نهایتًا طرح مشارکت با 17 شرکت، 

مهم ترین اقدامات انجام شده در این راستا بوده است.
معاون فناورى فوالد مبارکه تصریح کرد: در این رویداد، 
بالغ بر 400 شــرکت دانش بنیان از سراسر کشور حضور 
دارند که در فضاى فراهم شــده، با مدیران ارشــد فوالد 
مبارکه به تعامل پرداختند. همچنین در این رویداد، بالغ بر 
200 شرکت در فضاى نمایشگاهى پیش بینى شده به ارائه 

توانمندى هاى خود پرداختند.

توجه فوالد مبارکه بــه موضوع نوآورى، 
برخاسته از یک ضرورت و نیاز است

ناظمى هرندى توضیح داد: توجه فوالد مبارکه به موضوع 
نوآورى، برخاســته از یک ضرورت و نیاز است. مدیران 
امروز فوالد مبارکه درحالى که قدردان تالش هاى ســه 
دهه پرافتخار گذشــته اند و جایگاه برتر این شــرکت را 
ناشى از مجاهدت و خردورزى نســل هاى قبلى و امروز 
مى دانند، اما با بررســى شــرایط پیش رو ازجمله رقابت 
فضاى کسب وکار در آینده و تغییر نیازمندى مشتریان و 
محدودیت هاى بیشــتر در تأمین نیازمندى ها و افزایش 
حساسیت هاى زیست محیطى و اجتماعى، حفظ پیشتازى 

خود را در گرو بهره گیرى از «نوآورى» به عنوان کلید ورود 
به آینده مى دانند.

وى گفت: استراتژى رشد در فوالد مبارکه در افق 1410 
بر دو پایه اساسى بنا نهاده شــده و مبتنى بر آن، «فوالد 
مبارکه نوآور» و «فوالد مبارکه پایدار» هدف گذارى شده 
است. با توجه به نوآورى به معنى جامع آن، یعنى نوآورى 
در محصول، نوآورى در فرایند، نوآورى در زنجیره تأمین و 
نوآورى در کسب وکار، تحقق مأموریت هاى فوالد مبارکه 
در دســترس خواهد بود و در این راه، نقش شرکت هاى 
دانش بنیان و نهادهاى علمى و پژوهشــى بسیار کلیدى 

است.

گردش مالى 5 هزار میلیارد تومانى بین 
شرکت هاى دانش بنیان و فوالد مبارکه در سال 

گذشته
مدیرعامل شرکت پشتیبانى و توسعه فناورى و نوآورى 
فوالد مبارکه نیز گفت: در ســال گذشــته حدود 5 هزار 
میلیارد تومان گردش مالى بین شرکت هاى دانش بنیان 
و فوالد مبارکه انجام پذیرفت که نشــان از ظرفیت هاى 

مهم این بازار است.
وى اظهار کرد: حدود 15 ماه قبل مدیرعامل فوالد مبارکه 
براى حمایت و همکارى جدى با شرکت هاى دانش بنیان 
مأموریت هایى را به شرکت پشتیبانى و توسعه فناورى و 

نوآورى فوالد مبارکه ابالغ کرد.
پالیزدار افزود: بسیارى از شرکت هاى غربى و حتى شرقى 
مسیر همکارى و استفاده از شــرکت هاى دانش بنیان را 
پیموده اند که در این راستا مقام معظم رهبرى نیز بر ورود 
جدى تر شــرکت هایى مانند فوالد مبارکه به این عرصه 

تأکید فرموده اند.
پالیزدار بیــان کرد: یکى از اقدامــات مهمى که درزمینه 
دانش بنیان انجام شد، ســرمایه گذارى خطرپذیر بود که 
با مذاکره با شــرکت هاى دانش بنیان براى گســترش 

همکارى ها در این حوزه صورت گرفت.
وى ادامــه داد: فراینــد کارخانه نوآورى بــراى ورود به 
موضوع سرمایه گذارى خطرپذیر تعریف شده و بر اساس 
نیازمندى هاى داخلى گروه فوالد مبارکه و توانمندى هاى 
خارج از شــرکت، پروژه هایى به کمیته ســرمایه گذارى 

خطرپذیر با حضور مدیرعامل فوالد مبارکه معرفى شد.

مراکز نوآورى در دانشگاه  صنعتى اصفهان 
نیز ایجاد شــد تا هســته هاى فناور با شدت 

بیشترى ایجاد شود
مدیرعامل شرکت پشتیبانى و توســعه فناورى و نوآورى 
فوالد مبارکه تصریح کرد: براى غنا بخشــیدن به حرکت 
سرمایه گذارى خطرپذیر، با دانشــگاه ها و مراکز علمى و 
تحقیقاتى کشــور همکارى ها افزایش یافت و تفاهم نامه 
و قراردادهایى منعقد شد. عالوه بر این، مراکز نوآورى در 
دانشگاه صنعتى اصفهان نیز ایجاد شد تا هسته هاى فناور با 

شدت بیشترى ایجاد شود و از آن ها حمایت کنیم.
وى افزود: در رویداد «مسیر زآینده»، آشنایى بیشترى بین 
شرکت ها و مدیران فوالد مبارکه صورت گرفت که باعث 
توسعه همکارى ها میان شرکت هاى دانش بنیان و همچنین 
شناخت نیازهاى فوالد مبارکه خواهد شد و امیدواریم این 

حرکت ها، بسترساز تقویت زیست بوم فناورى کشور شود.
گفتنى است این جشنواره بزرگ ترین فرصت براى تعامل 
شرکت هاى دانش بنیان و فعالین زیست بوم نوآورى با فوالد 
مبارکه بود. در بخشى از برنامه ها، بسترى براى برقرارى 
ارتباط و آشنایى این شرکت ها با یکدیگر و فعاالن صنعت 
فوالد مهیا شد تا به نحوى شبکه سازى فعاالن دانش بنیان 

نیز در این رویداد انجام شود.
فوالد مبارکه پیشتاز طرح تحول دیجیتال در کشور است. 
این طرح که بهره گیرى از جدیدترین تکنولوژى دیجیتال را 
ممکن خواهد کرد، شاه کلید کاهش مصارف انرژى و حفظ 
محیط زیست است که گسترش آن در فوالد مبارکه منجر 
به افزایش بهره ورى در حوزه هاى مختلف خواهد شد و همه 
این ها افتخارى است که در فوالد مبارکه به عنوان جبهه اول 

صنعت فوالد کشور به  دست  آمده است.
در پایان این جشنواره و نمایشــگاه دوروزه، شرکت هاى 
دانش بنیان از خطوط فوالد مبارکه بازدید کردند و زمینه هاى 
مشارکت در پروژه هاى نوآورانه را مورد بررسى و تبادل نظر 

قرار دادند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور:

فوالد مبارکه موجبات توسعه و تحکیم علم و صنعت را فراهم آورده است
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فریب رژیم غذایى معروف را نخورید؛ الغر نمى شوید!  هنگام حمام کردن مسواك نزنید!
کتوژنیــک، نوعــى رژیــم غذایــى اســت کــه 
90 درصــد از منابــع تامیــن  برمبنــاى آن 
انرژى بــراى بــدن از طریــق چربى هــا و مابقى 
حاصــل  کربوهیــدرات  و  پروتئیــن  توســط 

مى شود.
دکتر حسین ایمانى، متخصص تغذیه و رژیم درمانى، 
رژیم هاى موســوم بــه کتوژنیک را جهــت درمان 
چاقى و کاهش وزن مناســب نمى داند و معتقد است 
این گونه رژیم ها به طور عمده بــراى درمان برخى 
بیمارى هــا همچون صرع و ســرطان ســینه موثر 

است.
 او با اشــاره به این کــه رژیم هــاى کتوژنیک طى 
ســال هاى گذشــته به عنوان یکى از راهکار هاى 
موثر بر کاهش وزن مطرح بوده اند افزود: کتوژنیک، 
نوعى رژیم غذاییســت که برمبنــاى آن 90 درصد 
از منابع تامین انرژى براى بــدن از طریق چربى ها 
و مابقى توســط پروتئیــن و کربوهیــدرات حاصل 
مى شــود و در نتیجــه ى تبدیل چربى هــا به منبع 
اصلى تامیــن انرژى بدن، اجســام کتونــى تولید 
مى شــوند که بر اســاس نتایج تحقیقات علمى بر 
کنتــرل و کاهــش حمالت صــرع و نیــز درمان 

برخــى بیمارى هــاى دســتگاه عصبــى موثــر 
بوده اند.

به گفته ى او از این رژیم ها در درمان برخى سرطان ها 
نیز همچون سرطان ســینه جهت کاهش 

سرعت رشــد غده  سرطانى 
استفاده مى شود.

عضــو هیئــت علمى 
دانشگاه علوم پزشکى 
تهــران بــا تاکید بر 
این که مصرف بیش 
از انــدازه  چربــى در 

این رژیم هــاى غذایى 
منجر به بــاال رفتن میزان 

کلسترول خون مى شود اظهار 
کرد: ریســک ابتال به بیمارى هاى 

قلبى - عروقى و نیز فشــار خون به دنبال 
اســتفاده از این گونــه رژیم هــا افزایش 
مى یابد و پیــروى طوالنى مــدت از آن ها 
نه تن ها بر کاهش بیــش از اندازه  وزن بدن 
موثر نیســت که ســالمت فرد را نیز تهدید

 مى کند.

ایمانى در بخشى دیگر از ســخنان خود خاطرنشان 
کــرد: گرچه اســتفاده از ایــن رژیم هــاى غذایى 
به عنوان خــط اول درمان جهــت کاهش وزن 
توصیه نمى شــود، اما با نظارت مشاوران 
تغذیه مى توانند در بــازه ى زمانى 2 
الى 3 هفته اى با ایجاد شــوك 
در ســاختار متابولیک بدن 
منجر بــه تســریع روند 

کاهش وزن شوند.
ثــرات  او همچنیــن ا
بلندمــدت رژیم هــاى 
مذمــوم  را  کتوژنیــک 
دانســته و بیان کرد: امکان 
بازگشت مجدد وزِن کاهش یافته 
در رژیم هاى غذایى پرفشــار همچون 
کتوژنیک به علت کاهش وزن فراتر از حدود 
اســتاندارد در بازه هاى کوتاه زمانى و نیز عدم 
تغییر صحیح سبک زندگى فرد بسیار محتمل تر 
اســت و نتایج آن در مقایسه با دیگر رژیم هاى 
غذایى در بلندمدت آمار متفاوتى را از خود نشان 

نمى دهد.

یک محقق و پژوهشگر ط سنتى مصرف نوعى شربت را در بهبود خلق و خو، 
رفع عصبانیت و تندخویى موثر دانست.

 B گروه ویتامین هاى ،A، C، E شــربت بادرنجبویه حاوى انواع ویتامین هاى
مانند B۶ ،B۲ ،B۱، کربوهیدرات، کلسیم، سدیم، پتاسیم، آهن، پروتئین، فسفر، 
روى (زینک)، اسید فولیک و ســیتریک، قند مانند گلوکز، ساکاروز و فروکتوز، 

سیترال، تانِن، فالونوئید ها و ژرانیول است.
حیدر عظمایى محقق و پژوهشگر طب سنتى درباره مهم ترین خواص شربت 
بادرنجبویه گفت: این شربت تاثیرى چشمگیر در بهبود خلق و خوى افراد دارد 
و برطرف کننده کم خونى، عصبانیت و تندخویى در افراد به ویژه دختران جوان 

است.
وى درباره خواص دیگر شــربت بادرنجبویه بیان کرد: بادرنجبویه شــربتى 
نشاط آور اســت، از این رو اضطراب، استرس و افســردگى را از بین مى برد، 
همچنین براى افرادى که هنگام عصبانیت دچار ناراحتى هاى گوارشى و درد 

معده مى شوند، بسیار مفید است.
این محقق و پژوهشگر طب سنتى افزود: شربت بادرنجبویه سردرد هاى ناشى 
از اعصاب را تسکین مى دهد و نقشى موثر در بهبود عملکرد مغز، تقویت حافظه 

و جلوگیرى از ابتال به آلزایمر دارد.
عظمایى تاکید کرد: شربت بادرنجبویه به تقویت دستگاه گوارش به ویژه معده 
و رفع دل پیچه هاى ناشى از نفخ روده ها کمک مى کند، این شربت آرام بخش 
قلب و اعصاب است بنابراین تپش قلب، بى خوابى، کابوس و خواب هاى آشفته 

را برطرف مى کند.
وى تصریح کرد: شربت تاثیرى چشمگیر در تقویت کبد و بهبود آفت دهان و 
تبخال دارد و در بهبود عملکرد سیستم عصبى به درمان سرگیجه، مالیخولیا، 
هیسترى (برانگیختگى شدید هیجانى که اضطراب را به عالئم بیمارى مانند 
ترس تبدیل مى کند.)، وسواس هاى ســوداوى (فکرى و عملى)، سکته هاى 

مغزى، صرع، توهم و وحشت موثر است.

رئیس انجمن علمى تغذیه کودکان ایران، بر اهمیت مصرف ویتامین D، براى سنین 
مختلف جامعه تاکید کرد.على اکبر سیارى، رئیس انجمن علمى تغذیه کودکان ایران، 
در حاشیه مراسم اختتامیه هجدهمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان، با عنوان این 
مطلب که 65 درصد مکمل ها در بازار کشور استاندارد هستند، گفت: توصیه ما به مردم، 
مصرف مکمل و ویتامین هاى ایرانى است.وى با اشاره به این که از 6 ماهگى قطره آهن 
براى کودك باید شروع شود، افزود: روزانه 15 میلى گرم قطره آهن براى این کودکان 
کافى است. اما براى کودکانى که با وزن زیر 2.5 کیلوگرم، قطره آهن باید از 2 ماهگى 
شروع شود.سیارى ادامه داد: قطره آهن را باید در سنین 2 تا 6 سال، هر هفته 30 میلى 
گرم در دوره سه ماهه خوراند.وى افزود: 7 تا 14 سال، هفته اى 60 میلى گرم به مدت 
3 ماه خورانده شود. در سنین 15 تا 19 سال هم، هفته اى 60 میلى گرم در دوره 4 ماهه 
خورانده شود.سیارى گفت: زنان در سنین 15 تا 49 سال، هفته اى 60 میلى گرم در دوره 
4 ماهه از قطره آهن استفاده کنند.رئیس هجدهمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان، 
درباره مصرف ویتامین D نیز افزود: تا 2 سالگى 1500 واحد و بعد از آن روزانه 800 واحد 
مصرف شود.وى گفت: اگر بخواهند ویتامین D با 50 هزار واحد مصرف کنند، براى سنین 
2 تا 12 سال هر 2 ماه یک عدد، 12 تا 65 سال هر ماه یک عدد و افراد باالى 65 سال نیز 

هر دو هفته یک قرص ویتامین D مصرف کنند.

از مردم ســعى مى کنند راه هایى بســیارى 
بیابند که به آن ها کمــک کند همزمان چند کار را 
انجام دهند تا با توجه به مشــغله هاى 
روزمره در اســتفاده از زمان بیشتر 

صرفه جویى بیشترى کنند.
با این حال، ترکیب کار هــا در برنامه 
صبحگاهــى ممکن اســت حداقــل براى 

سالمتى ایده خوبى نباشد.
 برخى دندان هاى خود را زیر دوش مسواك 
مى زننــد، اما شــرایط مرطــوب و گرم 
مى تواند مجموعه اى از مشــکالت را 
ایجاد کند که احتماال تاکنون به آن ها 

فکر نکرده اید.
متخصصان دندانپزشــکى مى گویند 
کــه آب داغ مى تواند مو هاى مســواك 
شــما را از بین ببرد و اثر پاك کنندگى آن را کاهش

 دهد.
هنگامى که از همان منبع آب براى شستشوى بدن 
و دهان استفاده مى شود، آلودگى متقاطع نیز ممکن 
اســت رخ دهد که منجر به انتقــال میکروب هاى 
ازجا هاى دیگر به دهان شده و به طور بالقوه سیستم 

ایمنى شما را در معرض خطر قرار دهد.
همچینین سر دوش مى تواند حاوى باکترى باشد و 
وقتى دندان هاى خود را زیر دوش مسواك مى زنید، 
ممکن است مسواك خود را در معرض آن باکترى ها 
قرار دهید کــه احتمال ابتال به بیمــارى را افزایش 

مى دهد.
براى کســانى که با هم زندگى مى کنند، خطر قرار 
گرفتن مســواك در معرض باکترى هــاى دیگران 
نیز افزایش مى یابــد. عالوه بر ایــن، بقایاى خمیر 
دندان مى تواند ســطوح را لغزنده کــرده و باعث لیز 

خوردن شود.
اگر مســواك خود را داخــل حمــام بگذارید، این 
مشکالت تشــدید مى شــود. باکترى ها مى توانند 
روى مسواك شما تجمع کنند و به طور بالقوه منجر 
به مشکالت سالمت دهان و دندان شوند؛ بنابراین 
مســواك را در مکانى خشــک و تمیز دور از منابع 
احتمالى آلودگى، مانند توالت یا ســینک ظرفشویى 

نگهدارى کنید.
اگرچه برخى از مردم فکر مى کننــد که با انجام این 
وظایف بهداشــت شــخصى به صورت همزمان در 
مصرف آب صرفه جویــى مى کنند، ولــى در واقع 

اینطور نیست.
در حین مسواك دندان هایتان هنگام دوش گرفتن، 
ممکن است بیشــتر از مقدار الزم آب مصرف کنید. 
براى مثال، اگر در حین مســواك زدن، آب را جارى 
نگه دارید، ممکن است مقدار زیادى آب هدر دهید. 
موثرترین راه براى صرفه جویى آب هنگام مسواك 
زدن دندان ها بســتن شیر اســت. این عادت ساده 
مى توانــد در طول زمــان مقدار قابــل توجهى آب 
را ذخیره کنــد و نیازى به اســتفاده اضافى از دوش 

گرفتن ندارد.

استفاده از سرکه در ماشین لباس شویى باعث سفید شدن، روشن 
شدن، کاهش بو و نرم شدن لباس هاى بدون مواد شیمیایى مى شود. 
سرکه نسبتا ارزان است و استفاده از آن در ماشین هاى لباس شویى 

استاندارد و با راندمان باال، بى خطر است.
هنگام خرید سرکه براى لباسشویى، سرکه سفید مقطر را انتخاب 
کنید. سرکه ســفید فاقد تانن (رنگ هاى گیاهى طبیعى) است که 
مى تواند لباس ها را لکه دار کند. اگر فقط ســرکه سیب دارید، کمتر 
اســتفاده کنید و قبل از ریختن مســتقیم روى لباس، آن را با آب 

رقیق کنید.
در این مطلب به 10 دلیل براى اضافه کردن سرکه به لباس هایى که 

در طول روز شسته مى شوند، اشاره شده است.

با سرکه بوى کپک را از بین ببرید
گذاشــتن حوله هاى خیس در یک چوب رختى یا آویز حوله یا نگه 
داشتن مقدار زیادى لباس خیس در ماشین لباسشویى پس از شست 
و شو مى تواند باعث رشد کپک و ایجاد بوى کپک شود. براى اینکه 
همه چیز بوى تازگى داشته باشد، ماشین لباسشویى را با آب داغ پر 
کنید، 2 فنجان سرکه سفید مقطر اضافه کنید و یک چرخه کامل 
شستشو را اجرا کنید. چرخه دوم را با افزودن مواد شوینده اجرا کنید. 
این راهکار براى از بین بردن مقادیر کمى کپک و بو هاى ترش خوب 
عمل مى کند. براى مشکالت لکه هاى بزرگتر، باید از راه حل جدى 

ترى استفاده کنید.

با سرکه لباس ها را روشن و سفید کنید
اسید استیک موجود در سرکه سفید مقطر آنقدر مالیم است که به 
پارچه هاى قابل شستشو آسیبى نمى رساند. با این حال، آنقدر قوى 
است که بقایاى باقى مانده از مواد قلیایى تشکیل دهنده در صابون ها 

و مواد شوینده را حل کند.
افزودن فقط فنجان سرکه به شستشــوى نهایى، باعث مى شود 
لباس ها رنگ هاى روشن تر و شفاف ترى به خود بگیرند. سرکه سفید 
مقطر را به نرم کننده پارچه اضافه کنید یا در ابتداى چرخه آبکشى 
سرکه را به صورت دستى اضافه کنید. اسید استیک مالیم موجود 
در سرکه همچنین به عنوان سفید کننده و روشن کننده لباس هاى 

خاکسترى و کثیف عمل مى کند.
براى اینکه دوباره جوراب هاى ســفید لکه دار شــده و پارچه هاى 
کثیف، سفید شوند یک فنجان سرکه سفید مقطر را به یک قابلمه 
بزرگ آب اضافه کنید. روى حرارت بگذارید تا به جوش بیاید و مواد 
شوینده را اضافه کنید. اجازه دهید یک شب خیس بخورند و سپس 
طبق معمول بشویید. این روش را فقط باید براى پارچه 100 درصد 

نخى به کار برد.

سرکه پارچه ها را نرم مى کند
اگر استفاده از نرم کننده هاى تجارى با اسانس زیاد را دوست ندارید، 
اما لباس هاى نرم ترى مى خواهید، سرکه سفید مقطر به عنوان یک 
نرم کننده طبیعى پارچه عمل مى کند و هیچ اثرى روى لباس ها باقى 
نمى گذارد. فقط نصف فنجان را به چرخه نهایى شستشو اضافه کنید. 
اگر مى خواهید لباستان بوى مالمى داشته باشد، قبل از استفاده از 
سرکه چند قطره روغن مانند روغن «اسطوخودوس» را به بطرى 

سرکه اضافه کنید.

با سرکه پرز هاى لباس را کاهش دهید
فقط استفاده از نصف فنجان سرکه سفید مقطر در چرخه آبکشى 
به جلوگیرى از چســبیدن پرز و مو هاى حیوانات خانگى به لباس 

کمک مى کند. 

همچنین اگر به طور تصادفى لباســى تیره را با مقدارى حوله پرز 
دار بشویید، از شر پرز هاى بیش از حد لباس خود خالص مى شود.

سرکه لکه و بوى زیر بغل را از بین مى برد
یک بطرى اسپرى را با سرکه سفید مقطر رقیق نشده پر کنید سرکه 
را به طور مستقیم روى پارچه در قســمت داخلى زیر بغل اسپرى 

کنید و اجازه دهید حداقل 10 دقیقه قبل از انداختن لباس در ماشین 
لباسشویى روى آن بماند. 

اگر پارچه قبل از شستن سفت شد، از یک برس نرم استفاده کنید تا 
باقیمانده خشکیدگى هاى روى لباس راپاك کنید. سرکه همچنین 
به از بین بردن «دئودورانت» باقى مانده روى لباس کمک کرده و از 

زرد شدن زیر بغل جلوگیرى مى کند.

اثر سوراخ هاى کوچک روى لباس را با سرکه از 
بین ببرید

براى خالص شدن از شــر اثر ظاهرى سوراخ هاى کوچکى که در 
امتداد یک درز باقى مى مانند، هنگام تغییر لباس، یک پارچه سفید 
را با سرکه سفید مقطر مرطوب کنید، لباس را زیر پارچه قرار دهید 
و فشار دهید. دماى مناسب اتو را براى صاف کردن لباس و از بین 
بردن اثر ظاهرى سوراخ هاى کوچک انتخاب کنید و براى جلوگیرى 
از سوزانده شدن لباس توســط اتو، از یک پارچه فشارى در باالى 

پارچه استفاده کنید.

با سرکه سفیدك هاى روى لباس هاى تیره را از بین 
ببرید

افزودن نصف فنجان سرکه سفید مقطر به چرخه نهایى آبکشى، 
باقیمانده شره ها و رسوبات صابون و مواد شوینده را که باعث مى شود 

لباس هاى مشکى قابل شستشو، سفیدك بزنند، پاك مى کند.

با سرکه ماشین لباس شویى خود را تمیز کنید
یک ماشین لباس شویى تمیز برابر است با لباس هاى تمیزتر. کف 
صابون و رسوبات معدنى ناشى از شوینده ها مى توانند در شیلنگ هاى 
ماشین لباسشویى شما جمع شوند و جریان و عملکرد آب را محدود 

کنند. 
اثر کف صابون در شیلنگ ها را چهار بار در سال، با اجراى یک چرخه 
شستشوى کامل با ماشین لباس شویى خالى با آب داغ و 2 فنجان 

سرکه سفید از بین ببرید.
اگر نرم کننده هاى لباس مخصوص لباس شویى هاى خودکار دارید، 
سرکه ســفید مقطر را در محفظه مختص به نرم کننده بریزید تا 
در جریان چرخه شستشــوى کامل با ماشــین لباس شویى خالى، 
باقى مانده رسوباتى که ممکن است عملکرد را محدود کند، حل شود.

اتوى خود را با سرکه تمیز کنید
رسوبات مى توانند دریچه هاى بخار و نازل هاى اسپرى اتو را مسدود 
کنند. براى تمیز کردن اتو و از بین بردن رسوبات آن، محفظه آب اتو 
را با محلولى با نسبت هاى مساوى از سرکه سفید مقطر و آب مقطر 
پر کنید.اتو را در حالت عمودى روى یک سطح ضد حرارت قرار دهید 
و اجازه دهید حدود پنج دقیقه بخار شود. وقتى اتو خنک شد، مخزن 
را با آب مقطر بشویید. اتو را دوباره پر کنید و آب را از طریق دریچه ها 

روى پارچه کهنه اى تکان دهید.
در نهایت، قبل از اینکه به اتو کردن لباس هاى پوشیدنى بپردازید، 
یک پارچه کهنه را براى چند دقیقه اتو کنید تا باقى مانده هاى رسوبات 
آن خارج شود. براى از بین بردن آثار سوختگى از روى صفحه اتو، 
آن را با خمیرى که به نسبت مساوى از سرکه سفید مقطر و نمک 
تشکیل شده مالش دهید. این کار را با پاك کردن صفحه اتو با یک 

پارچه مرطوب شده با سرکه سفید مقطر تمام کنید.

دبیر اجرایى هجدهمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان، 
نســبت به بروز مسمومیت بر اثر اســتفاده بیش از حد از 

ویتامین ها در کودکان هشدار داد.
 در حاشــیه برگزارى هجدهمین کنگره تغذیه کودکان و 
نوجوانان در محل انســتیتو تغذیه و صنایع غذایى، گفت: 
متأسفانه ُمد شده که برخى از مادران، براى کودك خود از 
انواع ویتامین ها و مکمل ها استفاده مى کنند که با عارضه 

همراه است.

وى افزود: نکته دیگر این است که استفاده از ویتامین ها 
براى کودك، بعضًا بدون تجویز متخصص انجام مى شود 

که خیلى خطرناك است.
استاد دانشــگاه علوم پزشــکى شهید بهشــتى گفت: 
مصرف 3 تا 6 ماه ویتامین ها بــه خصوص ویتامین هاى 
محلول و چربــى، منجر به بروز مســمومیت در کودك 

مى شود.
کالنتــرى ادامه داد: رســوب این ویتامین هــا در کبد و 

مغز منجر به عوارض خطرناك مى شــود که بهتر است 
مــادران از اقدام خودســرانه براى کودك خــود امتناع 

کنند.
وى افزود: بهتر است فقط از یک مکمل آن هم با تجویز 

پزشک براى کودك استفاده شود.
کالنترى گفت: برخى از مادران براى افزایش اشــتهاى 
کودك، از مکمل هایى استفاده مى کنند که عارضه مصرف 

این ویتامین ها، با کاهش اشتها همراه است.

شربت مخصوصمسمومیت کودکان با ویتامین ها چگونه اتفاق مى افتد؟
 مهار عصبانیت چیست؟

کاربردهاى باور نکردنى سرکه در شستن لباس

 D ایرانى ها باید ویتامین
مصرف کنند

یم ها در درمان برخى سرطان ها 
 ســینه جهت کاهش 
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نیز افزایش مى یابــد. عالوه بر ایــن، بقایاى خمیر 
دندان مى تواند ســطوح را لغزنده کــرده و باعث لیز 

از مردم ســعى مىبســیارى 
بیابند که به آن ها کمــک کند همز
انجام دهند تا با توجه به
اســتفاده روزمره در
بیشترى صرفه جویى
با این حال، ترکیب کار
صبحگاهــى ممکن اســت

سالمتى ایده خوبى نباشد.
 برخى دندان هاى خود را زیر
مى زننــد، اما شــرایط مر
مى تواند مجموعه اى از
ایجاد کند که احتماال ت

فکر نکرده اید.
متخصصان دندانپزشــ
کــه آب داغمى تواند مو ه
ببرد و اثر پاك کنندگى بین شــما را از
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دادنامه
شــماره دادنامه: 140109390006920026- تاریــخ تنظیم: 1401/06/16- 
شــماره پرونده هــا: 9709980350400340 , 9709980350401531 , 
9709980350401536 شماره بایگانى شــعبه: 970388, 971782 ,971787 
پرونده هــاى کالســه 9709980350400340 و 9709980350401531 و 
9709980350401536 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان 
تصمیم نهایى شماره 140109390006920026 خواهان ها: 1. آقاى امید شفیعى 
فرزند مسعود با وکالت آقاى نیما محمدى فرزند على به نشانى استان اصفهانـ  
شهرستان اصفهانـ  شهر اصفهانـ  چهارباغ باالـ  مقابل شرکت زمزمـ  مجتمع 
کاویانـ  طبقه چهارمـ  واحد 410، 2. فوالدســازان اسپانه با وکالت آقاى محمد 
بهرامى اسفرجانى فرزند ابراهیم به نشانى استان اصفهانـ  شهرستان اصفهانـ  
شهر اصفهانـ  خ شیخ صدوق شمالىـ  حدفاصل چهارراه وکال و سه راه شیخ مفید 
بن بهار 33 ســاختمان 110 طبقه اول، 3. آقاى امیــر زواره زادگان فرزند محمد 
به نشانى اســتان اصفهانـ  شهرستان اصفهانـ  شــهر اصفهانـ  خ شیخ مفید 
ـ فوقانى بانک ســپه واحد 4. خواندگان: 1. فوالدسازان اســپانه به نشانى استان 
تهرانـ  شهرستان تهرانـ  شهر تهرانـ  خیابان شهید بهشتىـ  خیابان سرافراز 
ـ کوچه 11ـ  پالك 10ـ طبقــه 4ـ  واحد 20، 2. آقاى امیــر زواره زادگان فرزند 
محمد به نشانى استان اصفهانـ  شهرســتان اصفهانـ  شهر اصفهانـ  خ شیخ 
مفیدـ  فوقانى بانک سپه واحد 4، 3. آقاى امید شفیعى فرزند مسعود 4. آقاى امید 
شفیعى فرزند مسعود همگى به نشانى استان اصفهان ـ  شهرستان اصفهانـ  شهر 
اصفهانـ  خیابان آبشار اول فرعى شــهرزـ کوچه شیرین پالك 4. خواسته ها: 1. 
مطالبه خسارت دادرسى 2. مطالبه وجه بابت ... 3. مطالبه خسارت تأخیر تادیه 4. 
صدور حکم ورشکستگى 5. صدور حکم ورشکستگى. گردش کار: دادگاه پس از 
بررسى محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رأى مى نماید. رأى دادگاه: در خصوص دادخواســت آقاى امید شفیعى با وکالت 
آقاى شیما محمدى به طرفیت شرکت فوالدسازان اسپانهـ  آقاى امیر زواره زادگان 
به خواسته مطالبه وجه فیش واریزى به مبلغ 3/200/000/000ریال با احتساب 
خسارات دادرسى و خسارت تأخیر تأدیه و دادخواست تقابل شرکت فوالدسازان 
اسپانه با وکالت آقاى محمد بهرامى اســفرجانى به طرفیت آقاى امید شفیعى به 
خواسته صدور حکم ورشکستگى با تعیین تاریخ توقف و دادخواست تقابل دیگر 
آقاى امیر زوار زادگان به طرفیت امید شفیعى به خواسته صدور حکم ورشکستگى 
با تعیین تاریخ توقف دادگاه اوًال راجع  به دعوى تقابل شرکت فوالدسازان اسپانه 

که وکیل وى اعالم کرده است شرکت موکل به لحاظ اشتغال به امور تجارى در 
خصوص خرید و فروش آهن آالت و غیره و با توجه به نوسان قیمت ها و وضعیت 
اقتصادى حاکم و تورم و افزایش و کاهش ناگهانــى قیمت ارز و اونس جهانى و 
ضمانت نامه هاى بانکى و پرداخت سودهاى کالن به بانک ها و افراد حقیقى نهایتًا 
دارایى موکل جوابگوى بدهى هاى متعدد او نشده و نهایتاً موجبات توقف شرکت را 
فراهم کرده است که اجرائیه هاى متعدد صادره حکایت از آن داشته است دادگاه بنا 
بر ضرورت امر نسبت به ارجاع امر به کارشناسى اقدام تا کارشناس نسبت به بررسى 
ادعاهاى مطروحه اقــدام و نتایج را اعالم نماید نهایتًا نظریه کارشناســى واصله 
حکایت از آن داشته که در عملکرد سال مالى 1395 شرکت به دلیل تحمل بهره 
وام هاى دریافتى و عدم توانایى در بازپرداخت به موقع تسهیالت بانک هاى تجارت 
ـ سپهـ  ملت منجر به زیان شده و به دلیل عدم شناسایى صحیح هزینه ها در سال 
مالى 1394و بهره تسهیالت و مالیات باال سال هاى 1390 لغایت 1393 از سود و 
زیان سال 1394 کسر گردیده است و مطابق بند 4 گزارش حسابرسى سال 1395 
فعالیت عملیاتى شرکت در سال مالى یادشده نسبت به سال مالى قبل کاهش قابل 
مالحظه اى یافته و شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصالحیه عملیاتى شرکت در 
سال مالى یادشده نسبت به سال مالى قبل کاهش قابل مالحظه اى یافته و شرکت 
مشــمول مفاد ماده 141 اصالحیه قانون تجارت بوده و بخش عمده اى از اقالم 
صورت هاى مالى از جمله پیش پرداخت ها راکد و نقل از سال هاى قبل بوده است 
و با این شرایط شــرکت توانایى خود به ادامه فعالیت را از دست داده است و نهایتًا 
عملیات شــرکت در مورخ 1396/1/21 کًال متوقف گردیده بنابراین دادگاه با در 
نظر گرفتن موارد معنونه نظر به اینکه مطابق نظریه کارشناســى شرکت به شرح 
مذکور و مفاد نظریه کارشناسى متوقف از پرداخت دیون مى باشد و مازاد بدهى بر 
دارایى (تراز منفى) 492/531/036/305 ریال داشته است مستنداً به مواد 412 و 
416 قانون تجارت حکم به ورشکستگى شرکت فوالدسازان اسپانه صادر و اعالم 
مى نماید و در خصوص تاریخ توقف با توجه به نظریه کارشناسى که بعد از تاریخ 
1396/1/21 فعالیت شرکت کًال متوقف شده است دادگاه من حیث المجموع این 
تاریخ را به عنوان تاریخ توقف شرکت اعالم مى نماید و ضمنًا صدور حکم قرار مهر 
و موم اموال تاجر ورشکسته صادر و اعالم مى گردد تا توسط اداره تصفیه نسبت به 
مهر و موم و تصفیه اموال و پرداخت دیون و وصول مطالبات تا ختم تصفیه اقدام 
گردد رأى صادره موقتًا قابلیت اجرا داشته و حسب مواد 536 و 537 قانون تجارت 
از طرف تاجر ظرف 10 روز و از طرف اشخاص ذى نفع مقیم ایران ظرف یک ماه 
و از طرف اشخاص ذى نفع مقیم خارج ظرف 2 ماه از تاریخ اعالن قابل اعتراض 

است و راجع به دعوى تقابل آقاى امیر زواره زادگان نظر به اینکه وى از سهامداران 
عمده شرکت فوالدسازان اسپانه بوده است که عالوه بر فعالیت در شرکت از طریق 
حساب شخصى نیز مبادالتى داشته و از بابت فعالیت هاى خود فاقد دفاتر قانونى 
مى باشد و به نظر عمده فعالیت وى از بابت فعالیت شرکت بوده است و براى دادگاه 
محرز نشده است که شغل معمولى ایشــان اعمال تجارى است و انجام مراودات 
اقتصادى به نمایندگى از غیر (شــرکت مذکور) بوده اســت لذا مستندا به ماده 1 
قانون تجارت و ماده 197 قانون آیین دادرســى مدنى حکــم بر رد دعوى صادر 
مى گردد و راجع به دعوى اصلى دادگاه باتوجه به مســتند ابرازى خواهان (فیش 
شماره 522151 مورخ 1394/11/21 که داللت بر واریز مبلغ موضوع خواسته به 
حساب شرکت فوالدسازان اسپانه دارد و دلیلى بر اســترداد یا برائت ذمه نیز ابراز 
نشده اســت لذا دادگاه دعوى خواهان را ثابت دانسته مستنداً به ماده 198 و 519 
قانون آیین دادرسى مدنى حکم به محکومیت شــرکت مذکور به پرداخت مبلغ 
3/200/000/000 ریال در حق خواهان و پرداخت خسارات دادرسى صادر و اعالم 
مى گردد و راجع به خسارت تأخیر تأدیه نظر به توقف شرکت مذکور مستند به رأى 
وحدت رویه 155 مورخ 1347/12/14 هیئت عمومى دیوان عالى کشور دعوى را 
ثابت ندانسته حکم بر رد دعوى صادر مى گردد ضمناً دعوى اصلى توجهى به خوانده 
دوم نداشته مستنداً به ماده 84 بند 4 قانون آیین دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر 
و اعالم مى گردد. رأى صادره حضورى و ظرف20 روز قابل تجدیدنظرخواهى است.
تاریخ انتشار:1401/12/16- م الف: 1466701- رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومى 

حقوقى اصفهان - ابراهیم نصر/12/214

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى حســین نصیریان نوش آبادى به موجب درخواست وارده به شماره 12838 مورخ 
1401/12/13 و به پیوست دو برگ  استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود گواهى 
شده است مدعى است که سند مالکیت ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به 
شــماره 771 فرعى از 54 اصلى واقع در بخش 4 حوزه ثبتى آران و بیدگل به شــماره 
ســریال 862277 د /94 صادر گردیده . در اثر جابه جایى مفقود و اینک درخواســت 
صدور ســند مالکیت المثنى نموده  لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مى باشــد از تاریخ انتشــار این آگهى لغایت ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت 

مقرر اعتراضى واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد.تاریخ انتشار:1401/12/16-م 
الف:1467001-رئیــس ثبــت اســناد و امــالك آران و بیــدگل- حامــد فکریان

 آرانى/12/215

آگهى فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت 9 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره : 1731 
فرعى از 1 اصلى واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 5796 در صفحه 274 دفتر 123 
امالك به نام حسین خبازیان اردســتانى صادر و تســلیم گردیده است ، سپس سعید 
دهقانى بوکالت از ورثه نامبرده بموجب وکالت 57478- 1399/7/10 دفتر 533 تهران 
با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 1401/12/13-32007582 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره : 22439- 1401/12/11به گواهى 
دفترخانه 51 اردستان رسیده است مدعى اســت که سند مالکیت آن به علت جابجایى 
مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنى سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى میشــود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد.تاریخ 
انتشار:1401/12/16-م الف:1467033- مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک اردستان - 

ذبیح اله فدائى اردستانى/12/216

در آیین اختتامیه ششمین جشنواره نوآورى برتر ایرانى 
و بر اساس بررسى و ارزیابى هاى صورت گرفته و کسب 
 54E1 امتیازات الزم توســط هیات داوران، ریل مترو
تولید شــده در ذوب آهن به عنوان نوآورى برتر ایرانى 
در سال 1401 انتخاب شد و تندیس و لوح سپاس این 

جشنواره به این شرکت اهدا گردید.
در فرایند ارزیابى این جشــنواره بیش از 500 طرح در 
چهار زمینه ارائه گردید که تعداد 32 طرح حائز شرایط 
ایده پردازى و نوآورى شدند. ریل مترو  54E1 سومین 
محصول ذوب آهن اصفهان است که در ادوار مختلف 

این جشنواره به عنوان نوآورى برتر معرفى مى شود.

قائم مقام مهندســى نــورد ذوب آهــن اصفهان در 
این خصــوص گفت : براى نخســتین بار در کشــور 
ذوب آهــن اصفهــان در کارگاه نــورد 650 یا همان 
  54E1 کارگاه تولید ریل ملــى موفق به تولیــد ریل
مطابق بــا اســتاندارد EN- 13674 بــراى رفع نیاز

 کشور شد.
على رضا مهرابى افزود : ایــن محصول هم اکنون در 
متروى تهران استفاده شده و در متروى مشهد در حال 
نصب است. قائم مقام مهندسى نورد این شرکت گفت: 
تولید این محصول کاربردى کشــور را از واردات ریل 

مترو بى نیاز نمود .

استاندار اصفهان با بیان اینکه این استان در دوران اخیر 
به دلیل مشکالت انباشته کمى دچار سکون شده است، 
گفت: امیدواریم حســب مأموریتى که براى این استان 
متصور هستیم به این بخش ها نگاه ویژه اى شود و مسائل 

این استان الینحل نماند.
سید رضا مرتضوى با تأکید بر اینکه اگر اصفهان بخواهد 
همان نقش گذشته را در قبال ایران اسالمى انجام دهد 
مى طلبد که مســئوالن قواى سه گانه بخشــى از این 
مشکالت را حل و استان را از این مسیر به سالمت عبور 
دهند، گفت: مسائل و مشکالتى در حوزه تأمین آب شرب 
و کشاورزى و محیط زیســت و صنعت اتفاق افتاده که 

وقتى به اصل مسئله رجوع مى کنیم به سوء مدیریت هاى 
انباشته طى حدود دو دهه بر مى گردد.

مرتضوى فرونشســت زمیــن را از چالش هاى اصلى 
استان برشمرد و افزود: اگر امروز کارى نکنیم فردا جاى 
هیچ گونه تدبیرى نخواهد بود. اصفهان در ســال هاى 
گذشته جزو آلوده ترین شــهرهاى کشور و سال گذشته 
یک روز هواى پاك داشــت که متأســفانه امسال هم 

شرایط ناگوارى دارد.
وى گفت: امیدواریم حسب مأموریتى که براى این استان 
متصور هســتیم، به این بخش ها نگاه ویژه اى شــود و 

مسائل این استان الینحل نماند.

ریل متروى ذوب آهن 
نوآورى برتر سال شد

اصفهان دچار
 سکون شده است

شناسایى شایستگى هاى 
مدیران توکافوالد

بـه گـزارش روابط عمومـى گـروه سـرمایه گذارى 
توکافوالد، کانون توسـعه شایسـتگى هاى مدیران 
ارشـد هلدینـگ سـرمایه گذارى «توکافـوالد» بـا 
شایسـتگى هاى  توسـعه  و  شناسـایى  هـدف 
مدیران ارشـد خـود به عنـوان موتور پیـش ران این 
هلدینـگ، بـا برگـزارى نخسـتین دوره  خـود براى 
تعـدادى از مدیـران عامل شـرکت هاى تابعـه  آغاز 
به کار کرد. کانون توسـعه شایسـتگى هاى مدیران 
ارشـد هلدینـگ سـرمایه گذارى «توکافـوالد» بـر 
اسـاس مدل شایسـتگى طراحى شـده  متناسـب با 
شـرایط و اقتضائات این هلدینگ به فعالیت خواهد 
پرداخت. این مدل در قالب 3 گروه «شایستگى هاى 
و  مدیریتـى»  «شایسـتگى هاى  محـورى»، 
«شایسـتگى هاى رفتارى» طراحى و تدوین شـده 
و در فرآینـد فعالیت هـاى ایـن کانون، توسـعه این 
شایسـتگى ها از سـه منظر دانش، مهارت و استعداد 
مورد بررسـى قرار مى گیـرد و بازخـورد آن در قالب 
«طرح توسـعه فـردى» در اختیار شـرکت کنندگان 
آن قرار خواهد گرفت. کانون توسعه شایستگى هاى 
«توکافـوالد» در گام نخسـت بـراى مدیران عامل 
شـرکت هاى تابعه  این هلدینـگ برگزار شـده و در 
گام هاى بعدى براى سـایر مدیران ارشـد شرکت ها 
نیز برگزار خواهد شد.گفتنى اسـت، شناسایى وضع 
موجود شایسـتگى هاى مدیران ارشـد توکافوالد از 
طریق به روز ترین ابزار ها شامل بازى هاى مدیریتى، 
ایفاى نقـش، مصاحبـه شایسـتگى  محور و... انجام 

مى گیرد.

خبر

دریا قدرتى پور
شمارش معکوس برخورد با ساختمان هاى ناایمن 
اصفهان شروع شده اســت و اکنون در انتظار حکم 
کمیته کار است تا باالخره به این موضوع رسیدگى 

شود.
خردادماه امســال بود که مدیر کل مدیریت بحران 
اســتاندارى اصفهان از شناســایى بیــش از 430 
ســاختمان ناایمن در استان ســخن گفت و اعالم 
کرده که از این تعداد حدود 300 سازه در شهرستان 

اصفهان واقع است.
منصور شیشــه فروش در همان زمان این نکته را 
هم گفت که بیشــترین ســازه هاى نا ایمن شامل 
ســاختمان هاى تجارى و خصوصى است و بر این 
اساس به مالکان فرصت داده مى شود که نسبت به 

رفع این وضعیت اقدام الزم را انجام دهند. 
در این رابطه شهردارى اصفهان نیز مکلف شد که 
مطابق با بند 14 قانون 55 شهردارى ها نقاط پرخطر 
را شناسایى و با همکارى دادستانى و دستگاه قضایى 

با آنها برخورد کند.
بند 14 قانون 55 شهردارى ها شامل اتخاذ تدابیر مؤثر 
براى حفظ شهر از خطر سیل و حریق و رفع خطر از 
بناها و دیوارهاى شکسته و خطرناك و به عبارت کلى 
رفع خطر از هر نوع اشــیاى آسیب زا براى سالمت 

شهروندان است.
اکنون و در تازه ترین اتفاقات در این زمینه پاى اداره 
کل راه و شهرسازى اصفهان هم به این موضوع باز 
شــده و رئیس اداره نظام مهندسى و مقررات ملى و 
کنترل ســاختمان این اداره کل اعالم کرده براى 

پیگیرى مباحث مربوط به ساختمان هاى ناایمن و 
اقدامات بعدى باید کمیته کار تشکیل شود. 

عمار شــهیر به بند «ض» ماده 14 قانون مدیریت 
بحران کشور استناد کرده و گفته: مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازى موظف است ساختمان هاى مهم 
و بلندمرتبه با کاربرى هاى مختلف را با اولویت بندى 
کالنشهر ها در مورد آتش سوزى، زلزله، فرونشست و 

فروریزش زمین ارزیابى کند.
او هم همسو با مدیر کل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان به بند 14 ماده 55 قانون شهردارى ها اشاره 
کرده و تصریح کرده که در این زمینه دستورالعملى 

ابالغ و مقرر شــده که کارگروهى ایجاد و ســپس 
مواردى که ناایمن و ناپایدار اعالم مى شــود بر این 

اساس به مالکان ابالغ شود.
آنطور که رئیس اداره نظام مهندسى و مقررات ملى 
و کنترل ساختمان اداره کل راه و شهرسازى استان 
اصفهان بیان کرده در مبحث ایمنى ســاختمان با 
دو موضوع «ساختمان هاى در دســت احداث» و 
«ساختمان هاى داراى پایان کار» مواجه هستیم و 
بررسى مشکالت آن گروه از ساختمان هاى داراى 
پایان کار که ســال ها از زمان ساخت مى گذرد و به 
مشــکالتى برخورد کرده اند بر عهده کمیته بازدید 

است و نتیجه این بازدید در فرم ها و سامانه منتاك 
وارد و به وزارت کشور ارسال مى شود.در صورتى که 
ناایمن بودن ساختمان در سامانه منتاك تأیید شود، 
شهردارى به مالک اعالم مى کند و اگر مالک اقدامى 

انجام ندهند دادستانى وارد عمل مى شود.
اکنون به گفته شهیر سامانه منتاك است که به عنوان 
اولین گام در بررسى ها به شمار مى رود به این خاطر 
که پس از تأیید هر مورد خطر آفرینى ساختمان ها در 
این سامانه اســت که نحوه برخورد با آنها مشخص 
مى شود و براى هر ساختمان براساس میزان خطر 

آن برخوردها متفاوت خواهد بود.
اقداماتى که اکنون در انتظار اولین جلســه کمیته 
کار است تا بر حسب نظرات اعضاى این کمیته به 

کارگروه ارسال شود و اقدامات بعدى انجام شود.
این در حالى است که پیش از این نیز با ایجاد دو حادثه 
متروپل و پالسکو نظارت بیشتر نظام مهندسى بر 
استفاده از سازه ها و تجهیزات ایمن در ساختمان ها 
از جمله آسانســور در اداره هاى دولتى و خصوصى، 
استفاده از مصالح استاندارد و تعیین کیفیت مصالح 
در آزمایشگاه ها مورد تأکید قرار گرفته بود و ترویج 
و تشویق سازه هاى ســبک و ایمن در شهر، رعایت 
کلیه اســتانداردها در ساخت وسازها، تربیت نیروى 
کار ماهر و بــا تجربه و بهره گیــرى از تجربه هاى 
موفــق در زلزله هاى بم و ســرپل ذهاب و کاهش 
خطر ناشــى از زلزله و فرونشست زمین با مکانیابى 
و مناسب سازى شــهرى و روســتایى متناسب با 
پهنه بندى جغرافیایى در دستور کار مدیریت بحران 

قرار گرفته بود.

پرونده ساختمان هاى ناایمن اصفهان روى میز کمیته کار 

رئیس اداره اطالع رسانى و روابط عمومى آموزش و پرورش استان 
اصفهان در خصوص مسمومیت دانش آموزان مدرسه پیام شاهد ناحیه 

یک شهر اصفهان در روز یک شنبه توضیحاتى را ارائه داد.
جالل سلمانى اظهار داشت: پس از بررسى هاى دقیق مشخص شد 
که یکى از دانش آموزان به واسطه انتشار گاز فلفل در فضا باعث بدحال 

شدن تعدادى از دانش آموزان این آموزشگاه شده است.
وى ادامه داد: یکى از دانش آموزان این مدرســه با استفاده از اسپرى 
فلفل موجب شد تا بوى این اسپرى در قسمتى از فضاى آموزشگاه 

استشمام شود و موجب نگرانى تعدادى از دانش آموزان شد.
ســلمانى اضافه کرد: ازآنجایى که سالمت کلیه دانش آموزان حاضر 
در مدرســه براى عوامل مدرســه ارجحیت دارد، مسئوالن مدرسه 
بالفاصله با اورژانس تماس گرفته تا از ســالمت کلیه دانش آموزان 

اطمینان حاصل کنند.
رئیس اداره اطالع رسانى و روابط اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان بیان داشــت: دانش آموز مذکور شناســایى شده و تمامى 

دانش آموزان باحال خوبى روانه منزل شدند.
 

علت مسمومیت دانش آموزان 
مدرسه پیام شاهد اصفهان 

آگهى تغییرات 
شرکت با مسئولیت محدود آریا طب اسپادانا به شناسه ملى 10260583151 
و به شــماره ثبت 40623 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1401/10/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى مسعود یارعلى به شماره ملى 
1290635889 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقاى اصغر یارعلى به 
شماره ملى 2411356757 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1464007)

فقدان مدارک
برگ ســبز یک دســتگاه موتور ســیکلت پرندCDI 125 مدل 
1390 بنزینــی بــه شــماره موتــور 92001968 شــماره تنــه 
NB3***125A9046564 به شــماره پــالک 623/72759 
ایران متعلق به ابراهیم فرج زاده کوچمشگی به شماره ملی 
1110766491 فرزند عبداله مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

آگهى تغییرات 
شرکت بهینه تراش سپاهان سهامى خاص به شــماره ثبت 49452 و شناسه ملى 
10260678070 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/06/06 محمدرضا کیخسرو کیانى لنبانى بشماره ملى 1292264675 بسمت 
بازرس اصلى و المیرا کالنترى بشماره ملى 1270572148 بسمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1464643)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى پارس کنترل سپاهان به شناسه ملى 10860425860 و به شماره ثبت 34143 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/10/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -على هادیان نجف آبادى به شماره ملى 1091435367 ، وحید 
شیرینى به شماره ملى 1292048115 ، مهسا احمدى به شماره ملى 4670065432 به سمت اعضاء اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. -ریحانه فرامرز اصفهانیان به شماره ملى 1292150904 به سمت بازرس اصلى ، پیمان اسماعیلى به شماره ملى 1292516844 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1465406)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص فنى مهندسى پارس کنترل سپاهان به شناسه ملى 10860425860 و به شماره ثبت 34143 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/10/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -على هادیان نجف آبادى به شماره ملى 1091435367 به سمت رئیس هیئت مدیره وحید 
شیرینى به شماره ملى 1292048115 به سمت مدیرعامل و عضو اصلى هیئت مدیره مهســا احمدى به شماره ملى 4670065432 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل منفردا یا رئیس هیات 
مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1465401)

آگهى تغییرات
 شرکت بهینه تراش سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 49452 و شناســه ملى 10260678070 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/06/30 طبق اختیارات حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده 1400/06/22سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و باالبردن مبلغ 
اسمى سهام از مبلغ 1300000000ریال به مبلغ 10000000000 ریال افزایش یافت که تماما طى گواهیهاى شماره2283/176و2283/177 
و2283/175 مورخ1400/06/23 بانک صادرات ایران شعبه چهارراه نورباران پراخت گردید و ماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد : سرمایه 
شرکت مبلغ 10000000000ریال نقدى است که به 100 سهم 100000000ریالى بانام عادى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1465410)
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در چارچــوب دیدارهاى هفته بیســت و چهارم لیگ یک 
ترکیه، تیم فوتبال آلتاى اســپور در حالــى که مثل چهار 
مسابقه اخیرش محمد نادرى را در ترکیب و سمت چپ خط 
دفاعى داشــت، مقابل تیم رده پنجمى بودروم اسپور قرار 
گرفت. یاران نادرى که طى 6 هفته گذشته لیگ یک ترکیه 
نتایج ضعیفى داشتند و یک تساوى و پنج باخت داشتند، روز 
یکشنبه هم نتوانستند به این روند ناکامى پایان بدهند و یک 
شکست دیگر را بودروم اسپور متحمل شدند. تیم فوتبال 
آلتاى اســپور با عدم موفقیت براى هفتمین بازى پیاپى در 
کسب پیروزى و شکست دو بر صفر مقابل بودروم اسپور، 
19 امتیازى ماند و نتوانست از رده چهاردهم جدول لیگ یک 
ترکیه باال برود. محمد نادرى، مدافع چپ ایرانى آلتاى اسپور 

در این مسابقه حضور 78 دقیقه اى در زمین داشت.

ناکامى بى پایان
 یاران نادرى
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سپاهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر کشورمان به مصاف 
تیم هــوادار رفت و با نتیجــه 3 بر یک به پیروزى رســید. 
تداوم صدرنشینى ســپاهان با هدایت ژوزه مورایس سوژه 
رسانه هاى پرتغال شده است. نشریه «اوجوگو» در این زمینه 
نوشــت: «ژوزه مورایس در ایران همچنان به صدر جدول 
چنگ زده و با پیروزى با ســپاهان مقابل تیم هوادار با یک 
اختالف صدر را براى خودش نگه داشــت.» پرسپولیس با 

45 امتیاز و یک امتیاز کمتر از سپاهان در رده دوم قرار دارد.

قدرت نمایى سپاهان 
سوژه پرتغالى ها

04

در نخستین دیدار نیمه نهایى تورنمنت 6 جانبه تایلند، تیم 
ملى فوتسال ایران به مصاف تایلند میزبان رفت و توانست 
با نتیجه قاطع 5 بر 1 حریفش را شکست دهد و راهى فینال 
شود. در این دیدار، شــاگردان وحید شمسایى با گل هاى 
ساالر آقاپور (2 گل) و مهدى کریمى، سه بر صفر پیروز و 
به رختکن رفتند. در ابتداى نیمه دوم، تایلندى ها توانستند 
یکى از گل هاى خورده را جبران کنند اما سعیداحمد عباسى 
گل هاى چهارم و پنجم ایران را به ثمر رســاند تا تیم ملى 
فوتسال به فینال مســابقات 6 جانبه تایلند صعود کند. در 
دیگر دیدار نیمه نهایى دو تیم ژاپن و عربســتان به مصاف 
هم خواهند رفت تا تکلیف دیگر فینالیســت این مسابقات 
مشخص شود. شاگردان شمسایى در دور گروهى عربستان 

را با 11-0 و مصر را با نتیجه 3-0 شکست داده بودند.

صعود فوتسالیست هاى
 ایران به فینال

مدافع چپ ســپاهان با وجود دریافــت اخطار مقابل 
هوادار از دیدار با پرسپولیس محروم نشد.

میالد زکى پور که فصل موفقى در سپاهان پشت سر 
مى گذارد و یکى از مهره هاى ثابت این تیم به شــمار 
مى رود، بدون مشکل و با آمادگى کامل هفته آینده در 
جدال حساس برابر پرسپولیس به میدان خواهد رفت.

این مدافع چپ تند و تیز که در فصل جارى دو گل به 
ثمر رسانده و چهار پاس گل داده، در مسابقه اخیرشان 
مقابل هوادار تهران که توانســتند به برد ارزشمند سه 
بر یک دست پیدا کنند و صدرنشین لیگ برتر بمانند، 
یک کارت زرد گرفت و ســومین اخطار فصل خود را 

دریافت کرد.
با وجود اینکه شــایعاتى مبنى بر چهار کارته شــدن 
چپ پاى ســپاهان و محرومیت او از جدال حســاس 
هفته آینده مقابل پرسپولیس مطرح شده بود، اما او در 
بازى با هوادار سه اخطاره شــد و مشکلى براى تقابل 

باالنشینان لیگ برتر ندارد.
زکى پور در شرایطى خود را آماده دیدار با پرسپولیس 
مى کند که پس از تاثیرگذارى روى گل در بازى هفته 
گذشته مقابل آلومینیوم اراك، روز یکشنبه هم پاس 
گل سوم تیمش را به ایگور کاتاتو داد و این بازیکن به 

راحتى دروازه خالى هوادار را باز کرد.

مدافع چپ سپاهان محروم نیست
ذوب آهن مى توانســت با پیــروزى مقابل پیکان 

صعودى قابل توجه را در جدول تجربه کند.
شاگردان مهدى تارتار نمایش قابل قبولى مقابل 
پیکان داشتند و هر دو نیمه، عملکرد خوبى را ارائه 

کردند و فرصت هاى گلزنى هم داشتند.
در نیمه اول شوت ســامان نریمان جهان از روى 
ضربه ایستگاهى راهى اوت شــد و دقایقى بعد او 
توانست دروازه پیکان را باز کند اما این توپ آفساید 
گرفته شد. نیمه دوم این محمدرضا سلیمانى بود که 
دروازه پیکان را هدف گرفت اما واکنش استثنایى 
رشید مظاهرى مانع از ورود توپ به دروازه شد. در 

صحنه سیو مظاهرى نیز ذوبى ها اعتقاد داشتند توپ 
از خط رد شــده اما داور با اونا موافق نبود و دوربین 

روى خط نیز وجود نداشت.
با این حال کسب یک امتیاز از بازى خارج از خانه 
نیز شاید نتیجه خوبى براى ذوب آهن باشد. آنها چند 
فرصت خوب داشتند که از دست رفت و البته حبیب 

فرعباسى هم سیو خوبى را انجام داد.
سبزپوشان اصفهانى حاال بعد از کسب 4 امتیاز در 
دو دیدار اخیر، فرصت این را دارند که با شکســت 
نســاجى، رقیب مســتقیم خود در میانه جدول را 

کنار بزنند.

ذوب آهن فرصت صعود را از دست داد

03

درخشــش مهدى قایدى در نیم فصــل دوم اگرچه براى 
استقاللى ها خوشــایند اســت اما مى تواند مشکالتى را 
هم براى این تیم ایجاد کند. مهــدى قایدى در نیم فصل 
اول اصًال شــرایط خوبى نداشــت اما در نیم فصل دوم به 
ستاره استقالل تبدیل شــده و نمایش بســیار خوبى در 
ترکیب آبى پوشان تهرانى داشته است. درخشش مهدى 
قایدى اگرچه باعث شده آبى ها خودشان را به صدر جدول 
نزدیک تر کنند اما نباید فراموش کرد این بازیکن با قرارداد 
قرضى به استقالل آمده و بعید است در پایان فصل باشگاه 
شباب االهلى او را ساده از دست بدهد. به نظر مى رسد کار 
استقالل براى نگه داشــتن مهدى قایدى در فصل آینده 
بسیار سخت است و باید دید در نهایت باشگاه شباب االهلى 

چه تصمیمى براى این بازیکن خواهد گرفت.

دلهره استقاللى ها 
از درخشش باشو

سنگربان آماده ســپاهان از گرفتن کارت زرد در بازى 
مقابل هوادار فرار کرد.

تیم فوتبال سپاهان در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ 
برتر به مصاف هوادار تهران رفت و این تیم را با نتیجه 

3 بر یک شکست داد.
این پیروزى در شرایطى رقم خورد که طالیى پوشان 
بعد از پیش افتادن از حریف خود در نیمه اول با دو گل، 
خیلى زود در نیمه دوم دروازه خود را باز شده دیدند تا در 
دقایق حکم فرما بودن نتیجه دو بر یک بر بازى، فشار 

زیادى را متحمل شوند.
در این شرایط، مســئولیت پیام نیازمند به عنوان گلر، 
حساس تر شده بود و روى یکى از خروج هاى به موقع، 

موفق شد توپ را به بیرون بفرستد.
اما درست پس از بیرون رفتن توپ، نیازمند خیلى سریع 
توپ را به داخل زمین برگرداند تا از شروع مجدد سریع 
بازى توســط حریف جلوگیرى کند. اتفاقى که راکى 
را بر آن داشــت تا با کارت زرد گلر طالیى پوشــان را 

جریمه کند.
اما خیلى زود باال رفتن پرچم کمک داور به نشانه آفساید 
بازیکن هوادار باعث شد تا داور از نشان دادن کارت زرد 

به پیام صرف نظر کرده و خطاى آفساید را اعالم کند.
در ادامه بازى هم نیازمند عملکرد ایده آلى داشــت تا 
در نهایت سپاهان با یک برد ارزشمند به استقبال نبرد 

انتقامى برابر پرسپولیس برود.

گلر سپاهان از کارت زرد در رفت!

مهاجم ایرانى ژیل ویسنته دور از فهرست تیمش مقابل 
ماریتیمو بود.

على علیپور که در مسابقه هفته بیستم لیگ برتر پرتغال 

مقابل فامالیسائو براى پنجمین بازى پیاپى در ترکیب ژیل 
ویسنته قرار گرفته و عملکرد خوبى در خط حمله تیمش 
داشت، بخاطر آســیب دیدگى در دقیقه 15 این دیدار از 
زمین خارج شد و هنوز شــرایط بازگشت به میادین را به 

دست نیاورده است.
این مهاجم ایرانى در شــرایطى کــه روى دور افتاده و 
جایگاه ثابتى در ترکیب ژیل ویســنته پیــدا کرده بود، با 

یک مصدومیت بدموقع مواجه شد و یک شنبه شب نیز 
مقابل تیم ســابق خود غایب بود و در لیست مسابقه هم 

دیده نمى شد.
تیم فوتبال ژیل ویسنته در استادیوم سیداجه بارسلوس، 
یکى از بازى هاى هفته بیســت و سوم لیگ برتر پرتغال 
را بدون حضور على علیپور مقابل تیم رده شــانزدهمى 
ماریتیمو برگزار کرد که در نهایت توانست به پیروزى دو بر 

صفر خانگى دست پیدا کند، 29 امتیازى شود و در رتبه رده 
نُهم جدول لیگ برتر پرتغال بایستد.

على علیپور در حالى براى ســومین بازى پیاپى به علت 
آســیب دیدگى دور از فهرست نفرات ژیل ویسنته مقابل 
ماریتیمو بود کــه پیش از این در 15 مســابقه لیگ برتر 
پرتغال به میدان رفته و دو گل به ثمر رسانده و دو پاس گل 

داده و توانسته بود یک پنالتى بگیرد.

ستاره ایرانى ژیل ویسنته 
همچنان دور از دسترس

مرضیه غفاریان

سرمربى ذوب آهن پس از تساوى مقابل پیکان 
گفت: همه شــلوغى هاى کنار زمین و اتفاقات 
رخ داده به دلیل این است که VAR را در فوتبال 
نداریم. سیستم داورى ما عقب است و هر چقدر 
هم هزینه دارد، از باشــگاه ها کم کنید. تا زمانى 
که VAR نیامده لیگ را براى فصل آینده برگزار 

نکنیم.
مهدى تارتار در خصوص اتفاقات رخ داده کنار 

زمین گفت: یکى از کمک هاى حســینى 
را اشــتباه گرفتم، صــداى مجید 

محافظــت کار را بــا یکى دیگر 
از کمک هاى او اشــتباه گرفتم 
که بعــد از اتمام بــازى هم از او 
حاللیــت طلبیدم. بگــو مگوها 
در بازى طبیعى اســت و دو تیم 

دوست دارند در 90 دقیقه 
پیروز زمین باشند. 

فوتبال  طبیعت 
همین اســت. 
تــا زمانــى 
 VAR کــه 
فوتبال  بــه 
نیایــد  مــا 
مشــکالت در 
فوتبال ما ادامه 
خواهد داشــت. 
انســان  تــاج 

توانمندى است و از او انتظار دارم تا زمان آمدن 
VAR سیستم رادیویى را براى داوران مهیا کند 

تا حداقل داوران با یکدیگر در ارتباط باشــند. 
نمى شود که داوران با داد و بیداد با هم در ارتباط 
باشــند. حداقل داشتن سیســتم رادیویى حق 
داوران اســت و فکر نمى کنم هزینه زیادى را 

هم داشته باشد.
وى صحبت خــود را اینگونــه ادامــه داد: همه 
شلوغى هاى کنار زمین و اتفاقات رخ داده به دلیل 
این اســت که VAR را در فوتبال نداریم. 
براى چندمین بار عاجزانه و هرجورى 
که شما فکر مى کنید مى گویم، آقاى 
تاج فوتبال ایران عقب مانده اســت. 
سیســتم داورى ما عقب اســت و هر 
چقدر هم هزینه دارد، از باشــگاه ها کم 
کنید. هر جورى شود باید این تجهیزات 
فراهم شود. یادم مى آید زمانى 
مى گفتند تــا زمانى که 
گیت ها راه اندازى نشود 
بازى هــا را برگــزار 
نمى کنیــم. امروز 
هم وقتش است 
تــا زمانــى که 
VAR نیامــده 

لیــگ را براى 
آینده  فصــل 

برگزار نکنیم.

تارتار: لیگ آینده تا VAR نیامده برگزار نشود

کى از کمک هاى حســینى 
فتم، صــداى مجید 
ر را بــا یکى دیگر
و اشــتباه گرفتم

ام بــازى هم از او 
یدم. بگــو مگوها 
ى اســت و دو تیم 

در 90 دقیقه 
شند.
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شلوغى هاى کنار زمین و اتفاقاتر
Rاین اســت که VAR را در

چندمین بار عاجز براى
که شما فکر مى کنید م
تاج فوتبال ایران عقب

سیســتم داورى ما عقب
ب چقدر هم هزینه دارد، از
کنید. هر جورى شود باید
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مهاجم ایرانى اومونیا براى دومین مسابقه پیاپى براى 
تیمش موفق به گلزنى شد.

رقابت هاى هفته بیســت و ششــم لیگ یک قبرس 
یکشنبه شــب  پیگیرى شــد که در یکى از آنها، تیم 
فوتبال اومونیا بــدون حضور کریــم انصارى فرد در 
ترکیب ابتدایــى و بهره مندى از ایــن بازیکن روى 
نیمکت، در ورزشگاه ســیریون به مصاف کارمیوتیسا 

رده دهمى رفت.
کریم انصارى فرد که چهار روز قبل در مســابقه رفت 
مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى یونان مقابل آپوئل 
گل برترى اومونیا را به ثمر رسانده بود، در دیدار برابر 

کارمیوتیســا از روى نیمکت کار را آغاز کرد ولى در 
شروع نیمه دوم وارد زمین شد و تاثیرگذار ظاهر شد تا 

بتوانند 3 امتیاز ارزشمند به دست بیاورند.
اومونیا که از شــروع نیمه دوم ملى پوش ایرانى خود 
را مقابل کارمیوتیسا در اختیار داشــت، در دقیقه 65 
گل اول را دریافت کرد و عقب افتاد، اما پیش از اتمام 
بازى انصارى فرد توانست ورق بازى را به سود تیمش 

برگرداند.
کریم انصارى فرد که پیش از این در 5 مســابقه لیگ 
یک و جام حذفى قبرس 3 گل به ثمر رسانده و عملکرد 
خوبى ارائه کرده بــود، در دقیقــه 80  این بازى هم 

توانســت دروازه کارمیوتیســا را باز کنــد و کار را به 
تساوى بکشد.

در شرایطى بازى با گل تســاوى کریم انصارى فرد با 
نتیجه یک بر یک رو به پایان بود، اومونیا موفق شد در 
پنجمین دقیقه وقت هاى تلف شده گل دوم را بزند و به 
پیروزى ارزشمندى برسد تا 41 امتیازى شود و به رده 

پنجم جدول لیگ یک قبرس صعود کند.
کریم انصارى فرد در حالى با حضور یک نیمه اى خود 
مقدمه پیروزى تیمش مقابل کارمیوتیسا را با گلزنى 
فراهم کرد که توانســت در بیست و ســومین بازى 

فصل اش، چهارمین گل خود را به ثمر رساند.

گلزنى کریم در دومین بازى پیاپى

ذوب آهن بــاز هم گل نزد. ذوب آهــن باز هم پیروز 
نشــد. گاندوها در حالى در برابر پیکان متوقف شدند 
که سرمربى ذوبى ها معتقد است هم آنها مى توانستند 
برنده شــوند و هم تیم حریف. تارتار مدعى اســت 
عملکرد گلرهاى این دو تیم تأثیر بســزایى در به ثمر 

نرسیدن موقعیت هاى گل آنها داشته است. 
کسى منکر هنرنمایى هاى حبیب فرعباسى و رشید 
مظاهرى در این دیدار نیســت اما خواستن توانستن 
است. اگر غیر از این بود دروازه پرسپولیس و سپاهان 
بخاطر بازى هاى فوق العاده گلرهاى ملى پوششان 
نباید در برابر هیچ تیمى فرو مى ریخت اما در همین 
هفته تراکتورى ها 2 بار و هوادار هم یک بار موفق به 
گشودن ســنگر بیرانوند و نیازمند شدند. چون آنها بر 
گل زدن تمرکز کرده بودند نــه توانایى گلرهاى قدر 

این دو تیم. 
گیریم کــه ذوب آهن بخاطر ســیوهاى فوق العاده 
رشــید مظاهرى یا حتى کیفیت پاییــن زمین بازى 
و یا نبودن VAR موفــق به پیــروزى در این بازى 
نشــد. علت ناکامى این تیم در بیــش از چهار پنجم 
رقابت هاى لیگ چه بوده است؟ تنها هفت بازى به 
پایان لیگ مانده و سبزو ســفیدهاى اصفهان تنها 4 

پیروزى کسب کرده اند.
اگر بهانه جویــى را کنار بگذاریم و تــوپ را به زمین 
هواداران نه چندان پرتعداد این تیم پرافتخار اصفهانى 
نیاندازیم باید بپذیریم ســربازان تارتــار با پیروزى

 بیگانه اند، همانطور که مهاجمان این تیم با ثبت 17 
گل در 22 بازى ثابت کرده اند با گلزنى غریبه اند.

پربیراه نیست اگر بگوییم ذوب آهن موفق به غلبه بر 
حریفانش نمى شود چون به پیروزى در میدان باور 

ندارد. این تیم فصل را با شعار در کنار هم شکست 
ناپذیریم شروع کرد و با کسب 12 تساوى در مسیر 
تحقق این هدف قدم برداشت. اما همین موضوع 
سد گاندوها براى چیره شــدن بر رقیبانشان شده 
است. سقف رؤیاى سبزو سفیدهاى اصفهان، کوتاه 

اســت. آنها براى نباختن بازى مى کنند نه پیروز 
شدن. ذوبى ها بیشــتر از آنکه به فکر ریختن توپ 
روى سنگر رقبا باشند به محافظت از دروازه خودى 
در برابر هجوم رقیب مى اندیشند و همین موضوع 
در کنار اعتماد به نفــس پایین مهاجمان تیم تارتار 

باعث ناکامى این تیم در گلزنى و در کسب 3 امتیاز 
بازى ها مى شود.

شاید بهتر باشد سرمربى جوان این تیم به جاى گله از 
داورى، زمین و آسمان و اشاره به مصدومیت بازیکنان 
کلیدى اش و ضربه بزرگى که سینا اسدبیگى با جدایى 

جنجالى اش به آنهــا زده و همچنین به جاى مقصر 
دانســتن طرفدارانى که تمرکز بازیکنانش را به هم 
مى ریزند، در وهله نخست شعار تیمش را عوض کند. 
ذوب آهن شکست ناپذیرى اش را اثبات کرده، وقت 
آن رسیده که ســربازان تارتار باور کنند اگرچه بردن 
همه چیز نیســت، ولى تمایل به پیــروزى همه چیز 
است. وقت آن رسیده که سرمربى این تیم اصفهانى 
همچون همتاى پرتغالى اش در تیم همشهرى به تمام 
بازیکنانش ایمان بیاورد. آن وقت دیگر مصدومیت، 
محرومیت و جدایى نابهنگام هیــچ مهره اى قاعده 

بازى او را به هم نمى ریزد.  
ذوب آهن مى تواند گل بزند؛ سبزپوشــان اصفهان 
با به آتش کشــیدن تیم نفت این موضــوع را ثابت 
کرده اند. ذوب آهن مى تواند برنده شود؛ آنها با برترى 
برابر آلومینیوم، تیمى کــه در برابر اکثر مدعیان لیگ 
زانو نزد و سپاهان را در دو بازى رفت و برگشت متوقف 
کرد، توانایى خود در این خصوص را به رخ کشیده اند. 
ذوبى ها براى کسب نتایج در خور این تیم باید سقف 

خواسته هاى خود را باال ببرند. 
آقاى تارتار! ذوب آهن تیمى اســت که عنوان نایب 
قهرمانى آســیا را یدك مــى کشــد و طرفدارانش 
نمى خواهند تیم محبوبشان به سرنوشت پاس دچار 
شــود. این تیم پرافتخار اصفهانى باید دوباره قد علم 
کند حتى اگر این خواسته به زعم شــما بلندپروازانه 
باشد. وقتى باور داشته باشــید که انجام کارى شدنى 
اســت، راهى را براى انجام آن پیــدا خواهید کرد؛ با 
درخواست بودجه بیشــتر، مهیا کردن امکانات مورد 
نیاز و خریدن بازیکنان باکیفیت تر اگر قادر نباشید با 
تیم هاى مدعى رقابت کنید حداقل به جمع تیم هاى 

قعرنشین هم نمى پیوندید!  

گاندوها را به ساحل آرامش برسانید
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ساسان اکبرزاده
آیین پاسداشت و کاشت درخت در حیاط مدرسه با عنوان 
«حیات در حیاط» در سالن اجتماعات هنرستان هنرهاى 
زیباى اصفهان با حضور جمعى از مسئوالن و دست اندرکاران 
برگزار  شد و در پایان این مراسم در حیاط هنرستان هنرهاى 

زیبا، مسئوالن چند اصله نهال کاشتند. 
در این آئین که به همت شــهردارى اصفهان برپا شده بود 
شــهردار اصفهان پس از ســخنرانى مدیرعامل سازمان 
پارك ها و فضاى سبز شــهردارى اصفهان با تبریک اعیاد 
شــعبانیه و قدردانى از تالش گســترده مدیرعامل و همه 
دست اندرکاران سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان، از همه مدیران قبلى این سازمان در دوران هاى 
گذشــته هم به خاطر توجه به حفظ درخت و درختکارى 

تشکر کرد. 
على قاســم زاده با بیان اینکه هر آنچه الزم بود مدیرعامل 
سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان قبل از من 
ارائه داد فقط در بیان مقدمه اى گفت: انسان موفق، کسى 

است که نسبت میزان خوبى خود را بتواند با مبدأ پیدا نماید. 
این درحالى است که اول باید خودمان را پیدا و آن را اطراف 

خود پیدا نماییم. 
وى افزود: در روایات آمده اســت درخت حریم دارد و باید 
حرمت آن همواره نگه داشته شود. بنابراین مى بینیم مردم 
درخت را نذر و یا آن را وقــف مى کنند و در حقیقت درخت 
موجودى خیر در زمین است که خیر آن به همه مى رسد. و جا 
دارد ما به عنوان انسان، روى این نسبت ارتباطات تفکر کنیم 
و امید است خداوند توفیق دهد تا بتوانیم حق درخت را در 
همه حال ادا کنیم و آن را حفظ و به نسل هاى آینده بسپاریم. 

■■■
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
نیز با تبریک اعیاد شعبانیه، گزارشى از فعالیت هاى انجام 
شده و در حال انجام ارائه داد و گفت: اصفهان یک دهه با 
کمبود آب و خشکسالى مواجه بود و حتى در زمره آلوده ترین 
شهر ایران هم قرار گرفت. این درحالى است که بخشى از 
کارخانجات که محصول تولید مى کنند و آلوده هستند در 

شعاع کمتر از پنجاه کیلومتر شهر اصفهان قرار دارند و این 
آلودگى ها در شــهر مى ماند. از دیگر سو  فضاى سبز شرق 
اصفهان با هزار هکتار در قالب کمربند سبز نخستین سدى 
است که مانع ورود ریزگردها و آلودگى هوا به شهر اصفهان 
مى شود، این فضاى سبز با پساب تصفیه شده از تصفیه خانه 

سپاهان شهر آبیارى مى شود.
مجید عرفان منش خاطرنشان کرد: شهردارى اصفهان از 
مدت ها قبل براى تأمین آب مورد نیاز فضاى سبز اقدام به 

خریدارى پساب تصفیه شده از سپاهان شهر کرده است.
عرفان منش با بیان اینکه نیاز آبى فضاى سبز شهر اصفهان 
60 میلیون متر مکعب است که در بهترین حالت فقط 27 
میلیون متر مکعب در اختیار داریم، گفت: از این مقدار نیز 
هشت میلیون متر مکعب از پساب تصفیه شده تهیه مى شود 
و بر اساس افق بلند دیدگاهى مدیران شهرى طى سال هاى 

گذشته، استفاده از پساب براى آبیارى حاصل شده است.
وى خاطرنشــان کرد: از سال هاى گذشــته، شهردارى 
اصفهان پنجاه میلیون مترمکعب حق آبه خریدارى کرده که 
تحویل نمى شود و ما کمتر از 17 میلیون مترمکعب مى توانیم 
برداشت کنیم و در نتیجه با کم آبى مواجه هستیم و درختان 

ما ضعیف شده اند. 
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
با بیان اینکه درختکارى در شــهر اصفهان فقط مربوط به 
شهردارى نیست از مسئوالن استان اصفهان خواست تا به 
دنبال آب باشند و حق آبه استان اصفهان را بگیرند و به داد 

شهر برسند. 
عرفان منش مى گوید: با توســعه فضاى ســبز و حفظ و 
نگهدارى آن مى توانیــم بســیارى از بیمارى ها از جمله 
سرطان، MS و... در سطح استان اصفهان را نه از بین برده، 

بلکه کاهش دهیم. 
وى ادامه داد: فضاى سبز شهر اصفهان شش هزار مترمکعب 
بوده و باید فرهنگسازى شود تا مردم از وسائط نقلیه عمومى 
به جاى خودرو شخصى اســتفاده کنند. در کنار توسعه از 

تکنولوژى هاى جدید استفاده شود و تغییر نگاه و رفتار در 
جامعه در این راستا صورت پذیرد. 

عرفان منش این را هم گفت که در سال جارى 650 پروژه 
ریز و درشت در ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان به اجرا درآمد و همین میزان نیز در سال 1402، با 
بودجه اى افزون بر هزار و 100 میلیارد تومان که بیشتر در 
زمینه زیرساخت هاست در سازمان پارك ها و فضاى سبز 

شهردارى اصفهان اجرایى خواهد شد. 
وى اظهار امیــدوارى کرد با اجــراى طرح هاى مختلف، 
ناژوان از کمبود آب نجات یافته و با تالش گســترده باغ 
شهر اصفهان حفظ و براى آیندگان شــهرى بسازیم که 

افتخار آفرین باشد. 
■■■

در ادامه یکى از اساتید دانشگاه صنعتى اصفهان گفت: ما 
درخت را پاس مى داریم اما در تعجب هستم که میلیون ها 
درخت در اطراف اصفهان در حال خشــکیدن بوده، ولى 

صداى کسى درنمى آید. آیا کاشــت درخت مهم است یا 
نگهدارى از درخت هاى کاشته شده؟ 

مهدى بصیرى افزود: براساس تصمیمات گرفته شده طى 
چهار سال قرار است یک میلیارد اصله درخت و هر سال 250 

میلیون اصله درخت در کشور کاشته شود. مثًال 80 میلیون 
اصله درخت مى خواهند در کرمان که آب ندارد بکارند که به 

نظر من این پروژه نسنجیده است. 
وى با بیان اینکه چرا جنگل ها را حفظ نمى کنیم گفت: به 
جاى کاشت یک میلیارد درخت در کشور، بیایید جنگل ها 

را حفظ کنیم. 
این استاد دانشــگاه صنعتى اصفهان با اشاره به وضعیت 
اصفهان نیز گفت: راه رفته شده در توسعه اصفهان توسعه  
ناپایدار، نامناسب، خارج از ظرفیت و دید اقتصاد کوتاه مدت 
و در حقیقت آدام اسمیتى،بدون نگاه به آینده، گردشگرى، 

هنر و... بوده است. 
همچنین استفاده از آب براى تولید فوالد، نداشتن آمایش 
ســرزمین نیز ما را به راه غلط برده و توسعه شهر در اراضى 
نیز از دیگر اقدامات اســت و اینها همه شــرایط را براى 

مهاجر پذیرى مهیا ساخته است و آنها نیز آب مى خواهند. 
بصیرى منشأ فرونشست را خشک شدن رودخانه خواند و 

گفت: با خشک شدن رودخانه، زمین فروشست مى کند و ما 
مى توانیم سرعت آن را کاهش دهیم که امروز به دنبال آن 
هم نیستیم. این درحالى است که امروز ما به دنبال آثار فاخر 
تمدن شیعى که در اصفهان اســت بى توجه بوده و اطراف 

میدان امام(ره) اصفهان پنج سانت فرونشست کرده است 
و وزیر میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى به آنها 

توجهى ندارند. 
وى انتقــال آب از خلیج فارس به اصفهــان را یک فاجعه 
دانســت و افزود: ما در اصفهان راه هاى زیادى را اشــتباه 

رفته ایم و برنامه هاى توسعه هم در این راستاست. 
بصیــرى مى گویــد: حیات اصفهــان، محیط  زیســت، 
اقتصاد، آثار تاریخى، مردم، ســابقه تاریخــى اصفهان، 
اینها همــه بــه زاینــده رود اســت و در یــک کالم ما 
به معلــول نبایــد بپردازیــم بلکــه باید جلــوى مبدأ

 را بگیریم. 
■■■

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان هم 
وظیفه  این سازمان را حفظ، احیاء، توسعه و بهره بردارى از 

منابع طبیعى برشمرد. 
ابوطالب امینى افزود: کاشــت یک میلیــارد درخت طى 
چهار سال به دالیل مختلف مدنظر قرار گرفته و براساس 
مباحث کارشناسى، الزامات قانونى و بهره بردارى و تذکر به 
مسئوالن بوده است که در این راستا ما از همه صاحبنظران 
و کارشناسان براى مشورت بیشتر در این زمینه دعوت کرده 
و از طرح هاى آنان نیز استقبال خواهیم نمود تا بهترین کار با 

هزینه هاى کمترى انجام شود. 
وى با بیان اینکه سه میلیون و 200 هکتار از استان را بیابان ها 
تشکیل مى دهند، افزود: مناطق بیابانى و تولید گردوغبار در 
حال گسترش است، به طورى که شهرستان هاى گلپایگان 

و شهرضا در استان داراى مناطق بیابانى شده اند.
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان تصریح 
کرد: 320 هزار هکتار جنگل در دست کاشت داریم، اما به 

دلیل کمبود اعتبارات کار کمترى انجام شده است.
در ادامه عالوه بــر تجلیل از عــده اى قهرمانان طبیعت، 
مسئوالن در حیاط هنرســتان هنرهاى زیباى اصفهان به 

کاشت نهال پرداختند.

در آیین پاسداشت و کاشت درخت در حیاط مدرسه عنوان شد؛

حفظ فضاى سبز شهر اصفهان در شرایط کم آبى

معرفى  سرپرست جدید اداره مخابرات بویین میاندشت 

هیجان ورزش در شهر با جام 22 اوج مى گیرد

16 هزار و550 ملک موقوفه در اصفهان وجود دارد 

با حکم اسماعیل قربانى مدیر مخابرات منطقه اصفهان، محمد على فرخى دارانى 

عهده دار مسئولیت سرپرستى اداره مخابرات شهرستان بویین میاندشت شد.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، با حضور مهران قدوسى معاون 
ارتباطات سیار مخابرات منطقه اصفهان از خدمات سید عباس قائم مقامى در زمان 
تصدى ریاست اداره مخابرات شهرستان بویین میاندشت تقدیر به عمل آمد و محمد 

على فرخى دارانى به عنوان سرپرست جدید این اداره معرفى شد.
در این مراسم که باحضور محمدجواد برمکى سرپرست اداره روابط عمومى مخابرات 
منطقه اصفهان و تعدادى از کارکنان شهرستان بویین میاندشت برگزار شد، مهران 
قدوسى طى ســخنانى، از خدمات مخابراتى ارائه شده به شــهروندان این خطه 
طى سالیان گذشــته ابراز رضایت کرده و تالش بیشتر همکاران جهت هم افزایى 
توانمندى هاى خود و بمنظور توســعه هرچه بیشتر وضعیت ارتباطى شهرستان را 

خواستار شد.

 بیست و دومین دوره مســابقات ورزشى جام موالى عرشــیان و بانوى قدسیان 
همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان و نخستین روزهاى سال جدید شروع مى شود. 
مسابقات امسال در 27 رشته ورزشى برگزار مى شود که فرآیند ثبت نام از تیم هاى 

شرکت کننده در رشته هاى فوتسال و والیبال به زودى آغاز خواهد شد.
براساس برنامه، مسابقات فوتســال آقایان جام موالى عرشیان امسال در دو رده 
سنى جوانان و پیشکسوتان برگزار خواهد شــد و تیم هاى عالقه مند به شرکت در 
این مسابقات مى توانند از 20 تا 25 اسفندماه براى حضور در این مسابقات ثبت نام 
کنند. این مسابقات براساس برنامه از پنجم تا 31 فروردین 1402 در ورزشگاه شهید 

غازى برگزار مى شود.
رقابت هاى والیبال بانوى قدسیان نیز در رده سنى 18 سال به باال برگزار خواهد شد 

و زمان ثبت نام تیم هاى شرکت کننده در این مسابقات 14 تا 20 اسفند ماه است.
براساس آیین نامه مسابقات تیم هاى والیبال شرکت کننده مى توانند با دو بازیکن 
ملى پوش و لیگ برترى در این رقابت ها حاضر شوند. مســابقات والیبال بانوان از 

پنجم تا 15 فروردین در ورزشگاه فردوان برگزار مى شود.
تیم هاى شرکت کننده در رشته فوتسال آقایان و والیبال بانوان مى توانند با مراجعه 

به معاونت ورزشى تفریحى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان 
واقع در خیابان توحید میانى، کوچه شــماره 33 فرآیند ثبت نام در این مسابقات را 

انجام دهند.
عالقه مندان براى کســب اطالعــات بیشــتر مى توانند با شــماره تلفن 216- 

36266855 تماس حاصل کنند.

مدیرکل سازمان ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
گفت: 57 درصد موقوفات اســتان اصفهان سند دار 

شده اند.
جواد فخارى زواره اظهار کرد: صدور اســناد مالکیت 
وقفى در راســتاى جدیدترین تفاهم نامه منعقد شده 
بین ســازمان ثبت اســناد و امالك و سازمان اوقاف 
در حال انجام و رشــد خوبى هم در این حوزه به ثبت 

رسیده است.
وى افزود: بر اساس تازه ترین گزارش موجود، 1793 
برگ سند مالکیت وقفى در سال جارى صادر شده که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 50 درصد رشد را 

نشان مى دهد. به همین دلیل استان اصفهان به عنوان 
استان برتر کشورى در زمینه صدور اسناد شناخته شد 
و مورد تجلیل قرار گرفت. این روند رو به رشد باید در 

سال آینده نیز ادامه پیدا کند.
مدیرکل سازمان ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
گفت: بر اســاس آمار موجود، حدود 16 هزار و 550 
ملک موقوفه در اســتان اصفهان وجود دارد که براى 
حدود 10 هزار وقفه (57 درصد) سند صادر شده است 
و در تالشیم براى ســایر امالك نیز سند صادر کنیم. 
به عالوه در نشست هایى که با رؤساى اوقاف داشتیم، 
مشــکالت مختلف را رصد کرده و تالش مى شد در 

اسرع وقت بر طرف شود. انتظار ما این است پیش از 
ابالغ برنامه استانى، یک برنامه مشخص براى سال 

آینده تدوین و برش هاى شهرستانى را تعیین کنیم.
فخارى زواره با اشاره به کمبود نیروى انسانى به ویژه 
در حوزه نقشه بردارى اظهار کرد: نقشه بردارى مقدمه 
صدور ســند مالکیت اســت که تالش کردیم تا حد 
امکان این مشکل بر طرف شود. عملکرد خوبى نیز در 
این حوزه به ثبت رسیده اســت. اگر بتوانیم با امضاى 
تفاهم نامه اى با اوقاف نیروى انسانى مورد نیاز به ویژه 
نقشه بردار را تأمین کنیم، ممکن است عملکرد مثبت 

ما به بیش از دو برابر نیز افزایش یابد.


