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الشرق االوسط در تحلیلی نوشت، طی شش ماه آینده، بازیگران بین 
المللی ذی نفــع تمام تالش خود را می کنند تا بــر توافقی که به امضا 
می رسد تاثیر بگذارند، به این دلیل که اگر اکنون حرف شان را نزنند، تا 
ابد مجبور به سکوت می شوند. از این رو، تمام بازیگران تالش می کنند 
از این چارچوب زمانی استفاده کنند. بدین معنا، دوره انتقالی بین دو 
رییس جمهور از اهمیت خاصی برخوردار اســت.هم بایدن و هم اروپا 
می خواهند تا پیش از انتخابات ایران، مذاکره بین واشنگتن و تهران 

آغاز شود .
 اروپا به دنبال رســاندن پیام های غیر رســمی به دو طــرف از طریق 
کانال های مختلف است.شش ماه سرنوشت ساز پیش رو، موازین 
و ابعاد توافق هســته ای جدید را تعیین می کند؛ چرا که پس از اعالم 
پیروزی نهایــی بایدن، واشــنگتن وارد دوره تازه ای خواهد شــد. از 
صحبت های بایدن می توان برداشت کرد که در زمینه های متعددی به 
دنبال دمیدن یک روح جدید به پیکره سیاست های کاخ سفید است.

در ادامه این مطلب آمده اســت: اعالم پیروزی جو بایدن برای تمام 
بازیگران منطقه ای به معنای سبقت برای توافق هسته ای تازه ای است 

که مذاکره برای آن شروع شده است.
 در شــش ماه آینده، بازیگران بین المللی ذی نفع تمام تالش خود را 
می کنند تا بر توافقی که به امضا می رســد تاثیر بگذارند، به این دلیل 

که اگر اکنون حرف شان را نزنند، تا ابد مجبور به سکوت می شوند. 
از این رو، تمام بازیگران تالش می کنند از این چارچوب زمانی استفاده 
کنند. بدین معنا، دوره انتقالی بین دو رییس جمهور از اهمیت خاصی 
برخوردار اســت.اولین نقطه زمانی گذاشته شد که دانشمند هسته ای 
برجســته ایران، محســن فخری زاده از سوی کســانی ترور شد که 

می خواهند قواعد مذاکرات جدید را با خون بنویسند. 
اروپا به ســرعت به بایدن تبریک گفت و به دنبال آن اســت تا از این 
دوره برای رساندن پیام های غیر رسمی به تهران و واشنگتن از طریق 
کانال های مختلف، بــرای یک مذاکره جدید، اســتفاده کنند. به این 
ترتیب، اروپا امیدوار به تسهیل و تسریع در روند شروع مذاکرات بین 
بایدن و ایران برای تحقق دستاورد های سریع پیش از انتخابات ایران 
است.منافع اروپایی ساده اســت: آرام کردن نگرانی های بین المللی 
و پیگیری از جایی که تماس ها متوقف شده است، با هدف بازگشت 

به برجام. 
اما ایران، ظاهرا به دنبال تغییر نیست.در هر صورت، تمام مقاالتی که در 
ایاالت متحده منتشر می شود، حکایت از آن دارد که مذاکرات شروع 
شده است. از این چه نتیجه ای می توان گرفت؟ دموکرات ها چگونگی 

تعامل با ایران را مورد بررسی قرار می دهند و می خواهند بدانند فشاری 
که ترامپ علیه ایران ترتیب داد، تا چه زمانی بهتر است ادامه یابد؟ در 
مقابل، مسئوالن ایرانی می خواهند که آمریکا از سیاست فشار دست 
برداشــته و به برجام باز گردد، تا در ادامه تهران هــم به تعهدات خود 
بازگردد، اما احزاب سیاسی مختلف در ایران در این باره اختالف نظر 
دارند.در این میان، روحانی می داند که وقت تنگ اســت و احساس 
می کند که باید هر آنچه در وسع خود دارد را به میان بگذارد و از انگیزه 
 قوی طرف ها برای رســیدن به یک توافق موقت با ابعادی گســترده

 استفاده کند. 
روحانــی از دوره انتقالی برای مشــخص کردن چارچــوب مذاکرات 
و حــد و مرز ها بــرای باقــی شــرکت کننــدگان بهره می بــرد. وی 
ســعی می کند سیاســت پیچیده ایران را ارائه دهد، بــه این ترتیب 
که پیــش شــرط های قاطعــی از جملــه رفــع تمــام تحریم های 
 ایــران را مطــرح می کنــد، تا آمادگــی بــرای انجام مذاکــره صلح 

فراهم شود.
جناح اصالح طلب در نقشه سیاســی تهران به دنبال تسریع در روند 
مذاکرات تــا پایان دوره روحانی اســت، به این دلیل کــه مهم ترین 

دستاورد سیاسی خود را امضای توافق هسته ای در سال ۲۰۱۵ می داند 
که ضامن نظام و استقرار آن است. روحانی سعی می کند با تاکید بر 
مزایای اقتصادی توافق و تاثیر آن بر بحران اقتصادی که ایران درگیر 
آن است، مذکرات را ضروری نشان دهد.از ســوی دیگر، پیش بینی 
می شود که جناح اصولگرا رســیدن به توافق دیگری را برای روحانی 

دشوار کند.
 ایشــان معتقدنــد که ایــن گفــت وگو ها وســیله ای بــرای تحقق 
گشــایش اقتصادی اســت، که به ایران زمان و قدرتی بــرای ادامه 
مذاکرات در طوالنی مدت می دهــد و به اعتقــاد اصولگرایان، ایران 
به این شــکل می توانــد کارت های الزم بــرای بهبود جایــگاه خود 
در مذاکرات را جمــع کند و در ادامه دســتاورد هایی مهــم تر از آنچه 
دولت روحانی به ان راضی شــده اســت را محقق کند.در هر صورت، 
چه ایران مســیر ســریع و کوتاه را انتخاب کند و چه مســیر طوالنی 
را، اقتصاد مســئله بســیار مهمی اســت. غرب و خود نظام، شرایط 
اقتصادی ایران را عامل اثرگذاری در صحنه داخلی می دانند که تاثیر 
 فراوانی بر آمادگی نظام بــرای موافقت یا مخالفــت برای مذاکرات 

آینده دارد.

شفافیت آرا این هفته در صحن علنی مجلس مطرح می شود
ارائه گزارش کمیســیون آیین نامه داخلــی مجلس درباره طــرح شــفافیت آرای نمایندگان و 
گزارش کمیســیون صنایع و معادن درباره تصویــب تقاضای تحقیق و تفحص از شــرکت های 
خودروســازی از مهم ترین برنامه های 
صحن علنــی مجلس در هفتــه آینده 
است.ادامه بررسی طرح اصالح قانون 
انتخابــات، حضــور وزرای ارتباطات و 
آمــوزش و پــرورش بــرای پاســخ 
به ســواالت نمایندگان، ارائــه گزارش 
کمیســیون آیین نامه داخلی مجلس 
درباره طرح شــفافیت آرای نمایندگان 
و گزارش کمیســیون صنایــع و معادن 
درباره تصویب تقاضای تحقیق و تفحص 
از شرکت های خودروســازی از مهم ترین برنامه های صحن علنی مجلس در این هفته است.از 
جمله برنامه های مهم کمیسیون های مجلس در هفته آینده نیز بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰ و حضور 

فرماندهان نظامی برای ارائه گزارش درباره بودجه سال جاری است.

FATF تصویب نخواهد شد
رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجــی مجلس، گفــت: اســتدالل های اعضای 
مجمع تشــخیص را نســبت به FATF می دانــم و امکانی بــرای تصویب لوایــح مرتبط با آن 
وجــود ندارد.مجتبــی ذوالنوری با اشــاره به بررســی لوایــح چهارگانه مربوط بــه توصیه های 
گروه ویژه اقــدام مالی  در مجمع تشــخیص مصلحت نظام اظهار داشــت: مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام بــه هیچ عنوان این لوایــح را تصویب نخواهــد کرد.وی افزود: بنــده در چندین 
جلســه مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام و کمیســیون های آن شــرکت کــرده ام و نگاه و 
اســتدالل های اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام را به FATF می دانم، بنابراین امکانی 
برای تصویــب این لوایح وجــود ندارد.ذوالنوری تاکیدکرد: مدتی بررســی ایــن لوایح به دلیل 
برخی مالحظات در مجمع تشــخیص مصلحت نظام مراعــا مانده بود، امــا در نهایت می توانم 
 بگویم که لوایــح چهارگانه مربــوط به توصیه هــای گروه ویژه اقــدام مالــی )FATF( امکان

 تصویب ندارد.

مدیرکل آژانس: 

احیای برجام مستلزم یک سند کمکی است
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شــد احیای توافق هســته ای ایران در دوره »جو 
بایدن« نیازمند توافقی جدید است که مشــخص کند چگونه کاهش تعهدات برجامی ایران باید 
به حالت قبل برگردد.»رافائل گروسی« در مصاحبه اختصاصی با رویترز مدعی شد احیای توافق 
هســته ای ایران در دوره »جو بایدن« نیازمند توافقی جدید است که مشخص کند چگونه کاهش 
تعهدات برجامی ایران باید بــه حالت قبل برگــردد. وی در این مصاحبه با اشــاره به گزارش ها 
درباره تصمیم بایــدن، رییس جمهور منتخب آمریکا برای بازگشــت به برجام و بازگشــت ایران 
از کاهش تعهدات برجامی در صــورت لغو تحریم های آمریکا، مدعی شــد نقض تعهدات آنقدر 
بوده که نمی توان به ســادگی توافق را به نقطــه اول بازگرداند.وی گفــت: »نمی توانم تصور کنم 
آن ها به خانه اول برمی گردنــد، زیرا خانه اول دیگر وجود ندارد. واضح اســت کــه باید پروتکل 
 یا یک توافق یا تفاهم نامه  یا اســناد کمکی باشــد که به طور واضح مشــخص کند، چه کاری باید 

انجام شود.«

سیاستکافه سیاست

 الشرق االوسط گزارش داد: 

اروپا به دنبال میانجی گری

تحریم های اقتصادی اروپا علیه روسیه تمدید شد
اتحادیه اروپا تحریم های موجود علیه برخی بخش های اقتصادی روسیه را برای مدت شش ماه دیگر 
تمدید کرد و بسته سوم تحریم ها علیه مقامات دولتی بالروس را نیز مورد تصویب قرار داد.اتحادیه 
اروپا تحریم های اقتصادی علیه روسیه که اولین بار در سال ۲۰۱۴ اعمال شده بود، را رسما برای مدت 
شش ماه دیگر تمدید کرد.در بیانیه منتشره در بروکسل ، یادآوری شده است که شورای اتحادیه اروپا در 
این خصوص اتفاق نظر دارند که اقدامات محدود کننده کنونی در بخش های خاصی از اقتصاد روسیه 
را تا 3۱ جوالی سال ۲۰۲۱ )اوایل تابستان سال آینده( تمدید کند.در عین حال گزارش شده که اتحادیه 
اروپا بسته سوم تحریم ها علیه مقامات بالروسی را نیز تمدید کرد. ۲9 فرد حقیقی و هفت شخصیت 

حقوقی دیگر به فهرست سیاه افراد تحت تحریم قبلی اضافه شدند.

ترامپ، الیحه بودجه دفاعی را وتو می کند
رییس جمهور آمریکا اعالم کرد که الیحه بودجه دفاعی کشورش را به دلیل مخالفت با برخی مفاد آن 
وتو می کند.به گزارش سی ان بی ســی، »دونالد ترامپ« رییس جمهور کنونی آمریکااعالم کرد قصد 
دارد الیحه بودجه دفاعی کشورش را به دلیل مخالفت با برخی مفاد آن وتو کند.این الیحه بودجه ای 
بالغ بر ۷۴۰ میلیارد دالر برای تعیین و ترسیم سیاست های پنتاگون تخصیص داده است.ترامپ در 
پیامی توئیتری در این باره گفت: »من این الیحه را وتو خواهم کرد که باعث ناخشنودی چین می شود. 
آن ها این الیحه را دوست دارند. ما باید از بناهایمان محافظت کرده و ارتش مان را از سرزمین های دور 
و بی ارزش خارج کنیم. متشکرم!«به تازگی مجلس سنای آمریکا با رای اکثریت »قانون مجوز دفاع 
ملی« را تصویب کرد.کنگره آمریکا در همان زمان شرط کاهش بیشتر نیرو ها در افغانستان از سطح 

کنونی ۴۵۰۰ نفر را بر گزارش های پنتاگون سایر نهاد ها به کنگره و بررسی شرایط افغانستان گذاشت.

شکایت حزب ا... از وزیر پیشین لبنانی
جنبش حزب ا.. از »اشرف ریفی«، وزیر پیشین دادگستری لبنان به اتهام تحریک، تهمت و دامن زدن 
به اختالف های مذهبی و فرقه ای شکایت کرد.وبگاه »العهد« نیز در این باره نوشت: از دیگر مواردی که 
در شکایت حزب ا... علیه ریفی طرح شده، تحریک، تهمت و افترا، دامن زدن به اختالف های طایفه ای 
و مذهبی، تهدید صلح، تضعیف احساسات ملی و تحریک گروه ها علیه یکدیگر است.»جهاد عثمان«، 
عضو انجمن وکالی حزب ا... در این باره گفت که با توجه به شکایت مستقیم حزب ا...، اشرف ریفی ملزم 
به مراجعه به بخش تحقیقات و حضور در دادگاه است و بر این اساس وی به حداکثر مجازات محکوم 
می شود که این درس عبرتی برای دیگران خواهد بود.وی افزود: مستندها و مدارک الزم از جمله سخنان 
و توئیت های قبلی ریفی علیه حزب. ا. درباره انفجار بندر بیروت، تحریک خانواده های شــهدا و مردم 

به فعالیت های جنایتکارانه علیه حزب ا... و حامیان این جنبش ضمیمه شکایت از وی شده است.

مخالفت »اشرف غنی« با درخواست آمریکا 
رییس جمهور افغانستان با درخواست گروه طالبان و آمریکا برای آزادی زندانیان این گروه مخالفت 
کرد.»اشرف غنی« با خواسته گروه طالبان و آمریکا مبنی بر آزادی بیش از هفت هزار زندانی طالبان 
مخالفت کرده و اعالم کرد که تا زمان پایان جنگ و خشــونت هیچ فــردی از طالبان آزاد نخواهد 
شد.رییس جمهور افغانستان در سفری که به استان قندهار داشت گفت که طالبان باید آتش بس 
کند و دور بعدی گفت وگوهای صلح را در استان قندهار ادامه بدهد.وی هشدار می دهد که اگر فرصت 
کنونی برای تامین صلح از بین برود، دیگر هرگز به دست نخواهد آمد و اگر طالبان صلح می خواهد 
باید دست از خشــونت بردارد.طالبان پیش از این اعالم کرده بود که از آمریکا می خواهد که هفت 
هزار زندانی آنها را از زندان دولت افغانستان آزاد کند.این خواسته طالبان از سوی سرپرست سفارت 

آمریکا در کابل نیز بیان شد.

رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور 
با اشــاره به اقدامات وزارت کشــور برای برگزاری 
انتخابات ۱۴۰۰ در شرایط همه گیری بیماری کرونا، 
گفت: در حال نهایی کردن اپلیکیشــنی هستیم تا 
افراد از طریق آن ثبت نــام کنند و فقط کد رهگیری 
خود را به بخشداری یا فرمانداری ارائه داده و فرآیند 
ثبت نام خود را تکمیل و نهایی کنند. این اپلیکیشن 
جهت داوطلبــان انتخابات ریاســت جمهوری نیز 
قابلیت بهره بــرداری دارد.امیر شــجاعان، درباره 
تدابیــر وزارت کشــور در خصوص نحــوه برگزاری 
انتخابات۱۴۰۰ در شــرایط وجود کرونــا، اظهار کرد: 
تامین ســالمت مردم فقــط در روز انتخابات را در 
نظر نداریم، بلکه معتقدیــم در تمامی فرآیندهای 
انتخابات باید ســالمت مردم به عنــوان یک اصل 

اساســی و مهم مورد توجه باشــد.وی ادامه داد: 
براساس قانون فعلی، داوطلبان انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و روستا باید با حضور در بخشداری ها 
و فرمانداری ها ثبت نام خود را انجام دهند که این 
مسئله در شرایط شــیوع کرونا، چون زمینه تجمع 
افراد را فراهم می کند آســیب زاســت، بنابراین ما 
در حال نهایی کردن اپلیکیشــنی هستیم تا افراد از 
طریق آن ثبت نام کنند و فقط کد رهگیری خود را به 
بخشداری یا فرمانداری ارائه داده و فرآیند ثبت نام 
خود را تکمیل و نهایی  کنند. این اپلیکیشــن جهت 
داوطلبان انتخابات ریاســت جمهوری نیز قابلیت 
بهره برداری دارد و این عزیزان هم می توانند پس از 
ثبت و بارگذاری اطالعات خود در سامانه با مراجعه 
به وزارت کشــور ثبت نام خود را کامل و نهایی کنند. 

رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک  وزارت کشور 
با بیان اینکه در زمینه تبلیغات نیز پیشنهاد ما تقویت 
استفاده از فضای مجازی است، تصریح کرد: ضمن 
توجه به زمینــه های مرتبط با مشــارکت مردم، در 
حال برنامه ریزی برای ایجاد بســتر مناسب برای 
تبلیغات در فضای مجازی هســتیم.وی افزود: با 
برگزاری انتخابــات به صورت کامــال الکترونیکی، 
مرحله شمارش دستی آرا حذف می شود و می توان 
اطالعات هر صندوق را پس از اتمام مهلت انتخابات 

در زمان کوتاهی استخراج کرد. 

 تدابیر وزارت کشور برای برگزاری انتخابات 1400
 در شرایط کرونا

چهره روز

تخت روانچی:

 ایران به صلح و ثبات 
افغانستان متعهد است

نماینــده دائم ایــران در ســازمان ملل 
متحد گفــت: جمهوری اســالمی ایران 
بــرای کمک بــه اســتقرار صلــح، ثبات 
و توســعه در افغانســتان متعهد است.

مجیــد تخت روانچــی افزود: ایــران و 
افغانســتان دارای پیشینه های مشترک 
مذهبــی، فرهنگــی، زبانــی و تاریخی 
هســتند و ثبــات، توســعه اجتماعیـ  
فرهنگی و رشــد اقتصادی ما نیز در هم 
تنیــده و تقویــت کننده یکدیگر اســت.

وی یادآور شــد: همان طور کــه رییس 
جمهــوری ایــران اظهــار داشــتند، ما 
 ثبات افغانســتان را هماننــد ثبات خود

 قلمداد می کنیم.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد 
ادامه داد: چند دهه ناامنی و بی ثباتی در 
افغانســتان تنها از طریق یک روند جامع 
و فراگیر صلح بین افغان ها شــامل تمام 
جناح هــا از جمله طالبــان و برخوردار از 
حمایت همسایگان و شرکای منطقه ای و 
بین المللی، پایان می یابد.تخت روانچی 
اضافه کرد: روند صلح باید دستاوردهای 
گذشــته به ویژه قانون اساســی کنونی، 
حق تعیین سرنوشــت مــردم از طریق 
انتخابات، حق زنــان و اقلیت های قومی 
و مذهبــی و همچنین تعهد بــه مبارزه با 

تروریسم را حفظ و تقویت کند.
وی تاکید کــرد: گفت وگوهــای صلح و 
خشونت نمی توانند به موازات هم ادامه 
یابند و طالبان در واکنش به حسن نیت 
دولت افغانستان در مذاکرات صلح، باید 
حمالت خــود علیه نیروهــای دفاعی و 
امنیتی افغانســتان را متوقف کند.سفیر 
ایران در سازمان ملل متحد خاطرنشان 
کرد: ما از مذاکرات صلح حمایت می کنیم 
و معتقدیم کــه پایــان موفقیت آمیز آن 
منوط به انعطاف و صبــر همه طرف ها و 
ترجیح دادن منافع مردم افغانســتان بر 

سایر منافع است.

بین الملل

وز عکس ر

اردوگاه آوارگان 
جنگی اتیوپیایی 

در سودان
دولت مرکــزی اتیوپی اخیرا 
حملــه بــه تیگــرای را برای 
دستگیری ســرکردگان گروه 
جبهه آزادی بخــش تیگرای 
شدت بخشــید که پیامدهای 

آن هنوز ادامه دارد.

FATF ادعایی درباره احتمال رایزنی ایران و آمریکا درباره
نوذر شفیعی، کارشناس مسائل سیاسی درباره اخباری که اخیرا مبنی بر بررسی مجدد »اف ای تی اف« در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شده، گفت: آنچه که 
در محافل بروکراتیک ایران درباره » اف ای تی اف« می گذرد متاثر از این واقعیت است که مجمع تشخیص مصلحت چندین بار آن را بررسی و تقریبا رد کرده است 
و اکنون مجددا با تقاضای دولت برای بررسی مجدد موافقت شده است.وی تصریح کرد: این مسئله نشــان می دهد که احتماال دولت قصد دارد با تعدیل هایی 
نسبت به اصالح های قبلی آن را تایید کند. ممکن است در صورت تصویب در مجمع باز هم اعتراضاتی به بخش هایی از آن وجود داشته باشد در هر حال این مسائل 
چالش هایی است که پیش رو قرار دارد .این کارشناس مسائل سیاسی همچنین بیان کرد: ما امروز در شرایطی هستیم که چاره ای جز حرکت نداریم. نشستن و 
نظاره کردن و گاهی اوقات سماجت های بی مورد داشتن نتیجه و دستاوردی ندارد. اما در مورد بررسی مجدد »اف ای تی اف« باید ببینیم این که دولت قصد دارد 
در چه بخش هایی تعدیل ایجاد کند، آیا آن سطح از تعدیل رضایت رهبری را جلب می کند و یا این که اگر این اتفاق بیفتد آیا برای اتحادیه اروپا و آمریکا قابل قبول 
است.شفیعی ابراز عقیده کرد: به نظر می رسد موضوع به این سادگی نیست. سندی که قبال معطل مانده مجددا در دستور کار قرا رمی گیرد ممکن است رایزنی هایی 

بین ایران و اتحادیه اروپا و یا احتماال ایران و آمریکا اتفاق افتاده باشد که نتیجه آن پیام های این چنینی در حوزه بروکراتیک کشور است.
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۶3۸ هزار مترمربع از اراضی استان اصفهان رفع تصرف شد
فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان ضمن تشریح عملکرد این یگان در ۹۰ روز گذشته از رفع 
۷۹ مورد تعرض در زمین های ملی به ارزش بیش از ۲۹۲۲ میلیارد ریال خبر داد.امیرســعید باقری 

در تشــریح جزئیات مربوط به اقدامات 
انجام شده این یگان درسه ماه سوم سال 
جاری اظهار داشت: با دقت، هوشیاری و 
تالش شبانه روزی عوامل یگان حفاظت 
اراضی استان، ۷۹ فقره تعرض به اراضی 
ملی در سطح استان اصفهان به مساحت 
حدود ۶۳۸ هــزار مترمربع و ارزش بالغ 
بر دو هزار و ۹۲۲ میلیارد ریال شناسایی 
و رفع تصرف شد.فرمانده یگان حفاظت 
اراضی استان اصفهان با بیان اینکه ۳۷ 

فقره تصرف و رفع فوری آن ها در زمین های دولتی به مساحت ۵۶۸ هزار و ۵۰۵ مترمربع بوده است، 
گفت: ارزش این اراضی بیش از یکهزار و ۵۷۹ میلیارد ریال تعیین شده است.وی افزود: در سه ماه 
گذشته رفع تصرفات فوری انجام شده مربوط به شهرستان های اردستان، تیران و کرون، خوانسار، خور 
و بیابانک، سمیرم، شاهین شهر و میمه، شهرضا،کاشان، لنجان، مبارکه، نایین و نجف آباد بوده است.

رییس مجمع نمایندگان کارگر استان:

دستمزدها با نرخ تورم واقعی بسیار فاصله دارد
رییس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان گفت: بحث افزایش حقوق و دستمزد کارگران هر ساله 
در ماه پایانی سال پیش می آید و یک سری کشمکش ها و دغدغه های اساسی برای حقوق کارگران 
مطرح می شود؛ اما تعیین دستمزدها هیچ گاه جوابگوی جامعه کارگری نبوده و باید مشکالت این 
قشر ریشه ای حل و فصل شود زیرا براساس معیار خط فقر، دستمزدهای کارگری بسیار پایین است و 
همه ساله عقب  افتاده ایم.وی بیان کرد:یکی از گالیه های کارگران هر ساله در تعیین دستمزد این است 
که تورم ساالنه که مبنای حقوق و دستمزد است، با تورم سالی که کارگران دستمزد دریافت می کنند 
متفاوت است و همواره این موضوع را مطرح می کنند که دستمزد کارگران همواره عقب ماندگی مزدی 
دارد.رییس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان در خصوص حذف برخی از شاخص های تورمی 
مثل اجاره بها از سبد هزینه های مورد نظر تعیین دســتمزد تصریح کرد: براساس ماده 41 قانون کار 
باید شاخص تورم برای دستمزدها در آن سال در نظر گرفته شود، اما برای تعیین حداقل هزینه سبد 
معیشــت یک خانواده کارگری تاکنون چارچوب و مبنای محاسبه مشخص و قابل استنادی وجود 
نداشته است. با شرایط اقتصادی دستمزدهای فعلی جوابگوی زندگی کارگران نیست.وی خاطرنشان 
کرد: در خصوص این مبحث مهم درصدد موشکافی مباحث نیستم، اما با حذف این شاخص و بررسی 

دیگر شاخص ها بازهم افزایش ساالنه دستمزدها با نرخ تورم واقعی بسیار فاصله دارد.

صرفه جویی 3/۸ دهم میلیون مترمکعب آب
۳/۸ میلیون مترمکعب آب با مســدود کردن چاه های غیرمجاز در اصفهان صرفه جویی شد.مدیر 
حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: امســال با مسدود کردن چاه های بدون 
جواز و پروانه، از برداشت غیرمجاز ۳/۸ میلیون مترمکعب آب در اصفهان جلوگیری شد.سید مهدی 
میرباقری افزود: این میزان صرفه جویی و جلوگیری از مصرف غیرقانونی آب، از پر و مسدود کردن 
4۶۳ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان های مختلف استان اصفهان به دست آمد.وی با اشاره به اینکه 
1۷ هزار چاه غیرمجاز در استان وجود دارد که از این تعداد بیش از ۹ هزار حلقه فعال و بقیه غیرفعال 

است، گفت: امسال همچنین هزار و ۵۷۰ پروانه چاه مجاز در استان اصالح و تعدیل شد.

 روی گردانی کشاورزان از کشت گندم، گره بی آبی اصفهان را کورتر می کند؛

در خدمت یا خیانت گندم؟

طی ســال های اخیر انتقــادات جدی  مرضیه محب رسول
نسبت به سیاست گذاری در مورد خرید 
گندم و طرح های حمایتی دولت از گندم کاران مطرح شــده است. 
منتقدان می گویند سیاســت های دولت و عدم حمایت های ناکافی 
موجب شــده تا کشــت گندم به عنوان یکــی از اســتراتژیک ترین 
محصوالت تولیدی داخل با کاهش روبه رو باشــد. متولیان امر اما با 
اســتناد به آمار می گویند طی پنج ســال اخیر قیمت خرید تضمینی 
گندم چند برابر شــده و قیمت ها هم اکنون برای کشاورزان به صرفه 

است. 
براســاس گزارش مرکز آمار در خصوص قیمت محصوالت کشاورزی، 
در فصل بهار امسال قیمت آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور ۲ هزار 
و 41۰ تومــان بوده اســت. بنابراین افزایش قیمــت خرید تضمینی 
به 4 هزار تومــان افزایش بیش از ۶۵ درصدی قیمت گندم را نشــان 
می دهد. این عدد بیشــترین افزایش نرخ خرید تضمینی گندم  یک 
سال را نشــان می دهد. نرخ خرید تضمینی گندم در سال۹۲ معادل 

4۰۰ تومان بود. دولــت می گوید همچنان ادامــه خودکفایی در تولید 
محصول اســتراتژیک گندم با برنامه های حمایتــی از طرف دولت، 
ادامه یافته است؛ اما کشــاورزان از افزایش چند برابری کود و قیمت 

بذر گالیه دارند.
 در اصفهان کشــت گنــدم به دلیــل کمبــود آب در دو دهــه اخیر با 
تناقضاتــی روبــه رو بــوده برخــی از کارشناســان تــالش کردند تا 
کشــاورزان را به ترغیب کشــت های جایگزین و کم آب تر نســبت 
به گنــدم ترغیب کنند؛ اما کشــاورزان مناطق شــرقی بــر این نوع از 
کاشــت ســنتی پافشــاری کردند. در اجرای این سیاســت ها و در 
ســایه خشــکی زاینده رود حاال کشــاورزان می گویند بــه مرور این 
محصول اســتراتژیک با کاهش کشــت و تولید روبه رو شده است و 
در صورت ادامه این روند شــاید در آینده ای نزدیک بــه صادر کننده 
 گندم تبدیل شــویم؛ اتفاقی که می تواند برای امنیت غذایی کشــور 

خطرناک باشد .
در این زمینه اسفندیار امینی اظهار کرد:  قیمت گذاری گندم براساس 

قانون تعیین نمی شود. در قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی 
باید بر اســاس قیمت تمام شــده، میزان تورم اعالمی از سوی بانک 
مرکزی و حداقل ســود متعارف تعیین شــود و دولت آن محصول را 
بخرد.دبیر صنف کشــاورزی اصفهان گفت: در ســنوات گذشته هیچ 
سالی قیمت گندم عین قانون مشخص نشده و از طرفی هم  مراحل 
کاشت و برداشت گندم سختی ها و مشکالت خاص خود را دارد و در 
یک بازه زمانی کوتاه مدت برداشت می شود و لزوما باید تحویل دولت 
داده شود و از طرف دیگر چون مصرف خانوار هست، اجازه صادراتش 

داده نشده است.
وی ادامه داد: هزینه گندم و مدت زمانی که از زمان کاشت تا برداشت 
طول می کشد، خیلی زیاد اســت و آب زیادی نیز می برد و نهاده ها 
برای تولید آن نیز خیلی گران شــده به ویژه کود شــیمیایی که توسط 

دولت توزیع می شود.
امینی عنوان کرد: مشکل دیگر  این است که برای قیمت گذاری هزینه 
ها را تا قبل از شــهریور لحاظ می کنند و بعد قیمت را برای ســال بعد 
اعالم می کنند در صورتی که هزینه های گندم از بعد شــهریور شروع 
می شــود یعنی هزینه ها را بر اســاس ســال ۹۹ بیان می کنند ولی 
قیمت را بر اساس تابســتان سال 14۰۰مشــخص می کنند؛ در واقع 
هزینه ها را امسال محاســبه کرده اما قیمت گذاری را برای سال بعد 

انجام می دهند.
اســفندیار امینی گفت: بنابراین کشــاورز با بررســی های بیشتر به 
این نتیجه می رســد که اگر کشــت هــای دیگری بــا همین حجم 
آب بــکارد اگر برای مثال از فروردین تا شــهریور آب داشــته باشــد 
دو نوع کشــت می توانــد انجــام دهــد، همچنین در مــدت زمان 
کوتاهی می تواند کشــت را برداشت کند و کشــت های توام و تناوب 
زراعی نیز داشــته تا با آفات کمتــری رو به رو باشــد و در نتیجه کار 
راحت تر و ســود بیشــتری را در پیش داشــته باشــد.ناراضی بودن 
از کشــت گندم بــرای کشــاورزان منجر به این شــد کــه آن ها آب 
برای کشــت تابســتانه را مطالبه کنند که البته امســال این اتفاق تا 
 حدودی رخ داد و بخشــی از مشــکالت کاشــت گندم به این شکل

مرتفع شد.
با ادامه دار شدن مشکالت در کشت گندم و جو برای کشاورزان و روی 
آوردن آن ها به کاشــت صیفی جات و دیگر اقالم، نیــاز آبی آن ها در 
فصل تابســتان نیز باال خواهد رفت و با توجه به اینکه هنوز مشکالت 
تامین آب برای حجم ســد زاینده رود باقی مانده ، روز به روز این گره 

را کورتر خواهد کرد.

خبر روز

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

 افزایش قیمت گوشت قرمز ناشی از جو روانی
 بازار است

 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: افزایش قیمت گوشت قرمز 
ناشی از جو روانی بازار است و دوام ندارد و به طور قطع در روزهای آینده کاهش می یابد.حسین 
ایراندوست بدون اشاره به قیمت مصوب این محصوالت افزود: نهاده های موردنیاز تولیدکنندگان 
این محصوالت باید ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در اختیارشــان قرار گیرد.وی ادامه داد: گوشــت 
گوسفند، گاو و شترمرغ، خارج از این برنامه است و نظام قیمت گذاری ندارد و محصول تولیدی 
آنها با قیمت تمام شده به بازار عرضه می شود.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان اظهار داشت: امروز هیچ بحثی درباره عرضه گوشت قرمز گاو، گوسفند و شترمرغ با قیمت 
مصوب وجود ندارد.وی مســئله تنظیم بازار و جایگاه گوشت در ســبد غذایی را از عوامل تشکیل 
دهنده اولویت ها در زمینه محصــوالت دام و طیور اعالم کرد.ایراندوســت گفت: در عین حال که 
گوشت قرمز دام سبک جزو محصوالت تنظیم بازار نیست اما رصد، نظارت و کنترل دقیق تولید و 

توزیع آن از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است.

کاهش 20 درصدی کشت سیب زمینی در چادگان
رییس جهاد کشاورزی چادگان گفت: امسال حدود 14۰۰ هکتار به کشت سیب زمینی اختصاص 
داشت که نسبت به سال گذشــته ۲۰ درصد کاهش داشته اســت.بختیار حاجتی اظهار داشت: 
از 14۰۰ هکتاری زمینی که امســال زیر کشت ســیب زمینی در شهرســتان چادگان رفت، ۶ نوع 
محصول اگریا، جلی، بامبا، اریندا، مارفانا، ســانته، سوپر و اســپریت برداشت شد.رییس جهاد 
کشــاورزی چادگان گفت: کاشت، داشت و برداشت ســیب زمینی در شهرســتان با استفاده از 
ماشین آالت مکانیزه و نیمه مکانیزه صورت می گیرد و به طور متوسط از هر هکتار ۳۵ تن محصول 
برداشت شــد.وی گفت: 4 هزار ۹۰۰ تن ســیب زمینی از مزارع شهرســتان چادگان برداشت شد 
که محصول سیب زمینی تولیدشــده در این شهرستان به هشت استان کشــور صادر می شود و 
برداشــت این محصول از اوایل مهر امسال شروع شــد و تا اواسط آبان امســال ادامه داشت.

حاجتی، قیمت خرید محصول سیب زمینی از کشاورزان در بازار را هر کیلوگرم ۲ هزار تومان اعالم 
کرد و گفت: از حدود ۳1 هزار هکتار زمین های کشــاورزی چادگان در ســال زراعی امسال حدود 
 14۰۰ هکتار به کشت سیب زمینی اختصاص داشت که نســبت به سال گذشته ۲۰ در صد کاهش

 داشته است.

بانوی هنرمند لنجانی، کارآفرین برتر کشوری
هنرمند صنایع دســتی لنجان رتبه کارآفرین برتر کشــور را در رشــته ســوزن دوزی کسب کرد.

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی شهرســتان لنجان گفت: ایران پبدنی 
از هنرمندان شهرســتان لنجان در رشته ســوزن دوزی در هفتمین دوره انتخابات زنان کارآفرین 
کشــور که نهاد زنان و خانواده ریاســت جمهوری آن را برگزار کرد، رتبه کارآفرین برتر کشــور را به 
دســت آورد.احمد فتحی افزود: این هنرمند لنجانی در رشــته ســوزن دوزی مناطق خاص از 
سال 1۳۸۰ با تاسیس آموزشگاه و کارگاه صنایع دســتی تا کنون بیش از هزار هنرآموز و دانشجو 
را تعلیم داده اســت.وی با اشــاره به اینکه این هنرمنــد به عنوان تنها منتخب از شــش نماینده 
اســتان اصفهان در بین زنان کارآفرین کشــور انتخاب شــده، گفــت: ایران پبدنی با تاســیس 
مدرســه عالی طراحی و دوخت با همکاری دانشــگاه آزاد اســالمی واحد لنجان، فعالیت های 
 جدیــدی را در زمینــه بازاریابی و تولیــد محصــوالت خالقانــه صنایع دســتی در برنامه کاری

 خود دارد.

با مسئولان

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی:اخبار

در ایام پایانی سال، مشکل مرغ و تخم مرغ نخواهیم داشت
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تمام واحدهای مرغداری اعم از مرغ های تخم گذار، گوشتی و ... به صورت صد درصد نهاده هایشان تامین 
شده است.مرتضی رضایی در بازدید از واحدهای دامداری و کشاورزی و گلخانه ای خمینی شهر، اظهار کرد: استان اصفهان و استان خراسان رضوی پیشرو در تولید 
شیر کشور هستند. دامداران کوشا و سخت کوشی در این استان وجود دارند که با وجود شرایط سخت تحریم ها مقاومت می کنند تا مردم کمتر احساس کمبود کنند.

معاون امور تولیدات دامی وزرات جهاد کشاورزی در مورد تامین نهاده های دامی و طیور در کشور، اظهار کرد: اگر چه مشکالت و کمبودهایی در این زمینه وجود داشته 
است، ولی در این یکی دو ماهه اخیر، گشایش هایی شده که با ادامه این روند مشکالت کمتر خواهد شد. خبری که برای مردم داریم این است که جوجه ریزی ها 
افزایش یافته و برای ایام پایانی سال مشکلی در زمینه گوشت مرغ و تخم مرغ نخواهیم داشت.وی افزود: با توجه به میزان واردات و ترخیص رسوبات گمرکی با این 
روند، می توانیم نهاده ها را برای واحدهای مرغداری تامین کنیم.رضایی تصریح کرد: تمام واحدهای مرغداری اعم از مرغ های تخم گذار، گوشتی و ... به صورت صد 
درصد نهاده هایشان تامین شده است. اگر واحدی دچار مشکل است اول از طریق استان پیگیری و اگر مشکل برطرف نشد از طریق مرکز پیگیری کند تا مشکل برطرف 
شود. همچنین جوجه ریزی ها افزایش یافته و برای ایام پایانی سال مشکلی در زمینه گوشت مرغ و تخم مرغ نخواهیم داشت.وی در مورد تامین نهاده های دامداری 
ها نیز گفت: نسبت به ماه قبل ترخیص باالیی در این زمینه داشته ایم و نسبت به مرحله قبلی ، ۵۰ درصد افزایش تامین نهاده ها را برای استان اصفهان تعهد کردیم. 

رییس اتاق اصناف اصفهان:

نگاه قهری به 
 محدودیت ها 
نداشته باشیم

به اعتقـاد رییس اتـاق اصنـاف اصفهان، 
طـرح ممنوعیـت تردد از سـاعت ۹ شـب 
تـا 4 صبـح بسـیار موثـر بـوده اسـت، 
چراکه افـراد دورهمی خانوادگـی را کمتر 
می کننـد، امـا اینکـه در تصمیمـی جدید 
بخواهیـم ۲ سـاعت از فعالیـت اصنـاف 
را کمتـر کنیـم هیـچ اثـر ملموسـی بـر 
کاهـش انتقـال کرونـا نخواهـد داشـت.

رسـول جهانگیـری با اشـاره بـه وضعیت 
نارنجـی اصفهـان از لحـاظ شـیوع کرونا، 
اظهار کرد: با وجـودی که تاکیـد بر حذف 
دورهمـی هـای خانوادگـی در شـب یلدا 
داریـم، امـا در آسـتانه این شـب همانند 
دیگر ایـام همچـون محرم، مـاه رمضان، 
شـب عیـد و ... نظـارت ویـژه ای بـر بازار 
داریـم.وی تاکیـد کـرد: مـردم نبایـد بـه 
محدودیـت تـردد از سـاعت ۹ شـب بـه 
دیـد قهری نـگاه کننـد و ایـن موضـوع را 
باید بـه لحاظ یـک تغییـر فرهنـگ قبول 

داشـته باشـند.
جهانگیـری گفـت: بـا اعمـال محدودیت 
هـا شـرایط نبایـد بـه گونـه ای شـود کـه 
مثـال مـردم دورهمـی شـب یلـدا را یـک 
شـب زودتـر و یـا در سـاعات روز برگـزار 
کننـد و بـا فرهنـگ سـازی بایـد مـردم 
متوجـه شـوند کـه ایـن محدودیـت هـا 
بـه دلیـل خطـر ویـروس کروناسـت کـه 

خانـواده هـا را تهدیـد مـی کنـد.
وی بـا اعتقـاد بـر اینکـه کمترین سـطح 
انتقـال ویـروس کرونـا از ناحیـه اصناف 
شـدت  بـا  متاسـفانه  اسـت، گفـت: 
گرفتـن ایـن بیمـاری و مـوارد ابتـال و 
فوتـی هـای ناشـی از آن در نخسـتین 
گام اصنـاف را تعطیـل مـی کننـد، تـا 
مردم بـا تعطیلـی اصنـاف متوجـه خطر 
لـی کـه عامـل  بیمـاری شـوند، در حا
 بیشـترین سـطح انتقـال دورهمـی های 

خانوادگی است.

معاون آبخیزداری امور مراتع و بیابان ســازمان جنگل 
ها و مراتع و آبخیزداری کشور گفت: پروژه کابوکی چین 
که با کمک بخــش خصوصی در زمینــه بیابان زدایی 
اقتصادی موفق بوده اســت در اصفهان و سیســتان 
و بلوچســتان اجرا و بومی ســازی خواهد شد.پرویز 
گرشاســبی با بیان اینکه راه حل برخــی از معضالت 
منابع طبیعــی در فناوری شــرکت های دانش بنیان 
یافته می شود، اظهار کرد: مطالعات 1۸ طرح فناورانه را 

پنج سال پیش به شرکت های دانش بنیان و محققان 
پیشنهاد کردیم، آنها ضرورت اســتفاده از فناوری را در 
زمینه منابع طبیعی احساس کردند و هم اکنون ۶ پروژه 
به مرحله تامین رسیده است و می توان از آنها به صورت 
گسترده اســتفاده کرد.گرشاســبی خاطرنشان کرد: 
فناوری دیگر الگوی اقتصادی سدهای زیرزمینی است؛ 
عملیات آبخیزداری که در یک حوضه اجرا می شود برای 
نگهداری، بهره برداری و ســایر فعالیت های اقتصادی 
از جمله گردشگری، تولید قارچ، پرورش کبک و سایر 
فعالیت های متنوع مورد اســتفاده قرار می گیرد.وی 
افزود: در پروژه دیگری که مانند اقدامات بیابان زدایی 
اســت و پژوهشــکده آبخیــزداری در هندیجان اجرا 

کرده است، عرصه هایی که هیچ درختی در آن استقرار 
نمی یابد با رواناب و خاکریزهــای متناوبی که ایجاد و 
پخش کردیم خود به خود به یک منطقه پخش سیالب 
تبدیل شده و مراتع منطقه با بذر گیاهان تاب آور احیا 
شده اســت. از این رو مرتعی که مرتع دار به هیچ وجه 
نمی توانست احیا کند و منابع طبیعی نیز به روش سنتی 
قادر به احیای آن نبود هم اکنون قابل بهره برداری شده 
است.گرشاســبی ادامه داد: بخش خصوصی و مرتع 
دار در این منطقه به تولید محصول رســیدند. در زمینه 
جلوگیری از انتشار گرد و غبار نیز یکی از پروژه ها کاشت 
گون علفی در ترکمن صحراست که تولید شده و در حال 

توسعه و تعمیم در مراتع منطقه است.

»کابوکی« برای بیابان زدایی به اصفهان می آید

خط تولید ایران 
خودرو در شیراز

ایــن خط بــه تولیــد و مونتاژ 
خودرو پژو پــارس اختصاص 
یافته است و ســاالنه ظرفیت 
 تولیــد ۲۰۰۰ دســتگاه خودرو

 را دارد.

وز عکس ر
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آگهی

دراجرای ماده 208قانون مالیاتهای مستقیم ، بدینوسیله اوراق مشروحه زیر به مودیان محترم ابالغ می گردد،تا ظرف مدت سی روز ازتاریخ درج درروزنامه شخصایابوسیله وکیل تام االختیار به 
اداره امورمالیاتی مربوطه مراجعه نمایید.درغیر اینصورت به استناد تبصره 239قانون مالیاتهای مستقیم پرونده امر برای ادامه مراحل به اداره اجراء ووصول مالیات ارجاع خواهد گردید.

درآمد مشمول منبععملکردت. برگ تشخیصش.برگ تشخیصنام مودیردیف
آدرس مودیواحد مالیاتی ادارهمالیاتمالیات

خیابان آزادگان204.300.000.00071.568.795.0002047204713مشاغل80261399/06/291393محسن شریفی1

خیابان آزادگان204.892.700.883412.130.5612047204713مشاغلمتمم 83491399/06/311393محسن شریفی2

شماره برگ شماره ملینام و نام خانوادگیردیف
تشخیص / مطالبه

تاریخ برگ تشخیص 
جریمه )موضوع اصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکرد/ مطالبه

آدرسادارهمنبع مالیاتیماده 169 ق.م.م(

اداره امور مشاغل- 67,507,659,160  193,269,438,461 1287360701165351399/06/301393عباس ملکی پیکانی1
حسابرسی 

مالیاتی 2044

اصفهان - خیابان سپاه - 
اداره کل امور مالیاتی استان 
اصفهان - ساختمان شماره 
یک - طبقه اول - اداره امور 
حسابرسی مالیاتی 2044

 12,884,629,230 --1287360701165381399/06/301393عباس ملکی پیکانی2
جرائم موضوع 
ماده 169 ق.م.م

شماره برگ شماره ملینام و نام خانوادگیردیف
تشخیص / مطالبه

تاریخ برگ 
درآمد مشمول سال عملکردتشخیص / مطالبه

جریمه )موضوع اصل مالیاتمالیات
آدرسادارهمنبع مالیاتیماده 169 ق.م.م(

مشاغل- 1,071,641,850  3,262,238,960 093773260595391399/06/151393مریم عرفانیان نوروز زاده رابع1

اداره امور حسابرسی 
مالیاتی 2044

اصفهان - خیابان سپاه - 
اداره کل امور مالیاتی استان 
اصفهان - ساختمان شماره 
یک - طبقه اول - اداره امور 
حسابرسی مالیاتی 2044

 217,482,597 --093773260595541399/06/151393مریم عرفانیان نوروز زاده رابع2
جرائم موضوع 
ماده 169 ق.م.م

آدرس اداره منبع مالیاتی سال عملکرد درآمد مشمول مالیات  اصل مالیات  تاریخ برگ برگ تشخیص شماره برگ تشخیص نام ونام خانوادگی ردیف

- 2045 عملکرد  1,567,362,000  4,680,000,000 1393 1399/06/29 9964 سجاد خواجه علیجانی 1
- 2045 169  416,000,000  - 1393 1399/06/29 9968 سجاد خواجه علیجانی 2
- 2045 عملکرد  187,986,750  1,053,000,000 1395 1399/06/31 12112 مسلم راه پیما 3
- 2045 عملکرد  249,013,160  1,297,350,000 1396 1399/06/31 12119 مسلم راه پیما 4
- 2045 عملکرد  702,833,890  3,114,450,000 1397 1399/06/31 12150 مسلم راه پیما 5
- 2045 عملکرد  8,809,680  51,600,000 1393 1399/06/02 5716 هادی صادقی 6
- 2045 169  5,160,000  - 1393 1399/06/31 13099 هادی صادقی 7
- 2045 عملکرد  10,879,110  72,600,000 1394 1399/06/02 5717 هادی صادقی 8
- 2045 عملکرد  17,781,790  118,663,950 1395 1399/06/02 5719 هادی صادقی 9
- 2045 عملکرد  74,474,660  496,994,760 1396 1399/06/02 5721 هادی صادقی 10
- 2045 عملکرد  101,113,760  631,200,000 1397 1399/06/02 5723 هادی صادقی 11
- 2045 169  180,000,000  - 1393 1399/06/31 13098 مجید صرامی 12
- 2045 عملکرد  67,132,800  448,000,000 1397 1398/10/08 100000058794049 مهرداد کریمی ورنوسفادرانی 13
- 2045 عملکرد  47,191,250  214,980,000 1393 1399/06/24 8609 حسین فیضی 14
- 2045 عملکرد  143,320,000  - 1393 1399/06/24 8611 حسین فیضی 15

- 2045 169  21,686,276  - 1393 1399/01/31 630 مصطفی تنی 16

- 2045 169  92,200,500  - 1394 1399/06/10 5904 مصطفی تنی 17
- 2045 عملکرد  310,132,490  1,084,320,000 1393 1399/06/02 5689 مصطفی تنی 18
- 2045 عملکرد  159,216,600  922,005,000 1394 1399/06/02 5691 مصطفی تنی 19
- 2045 عملکرد  7,192,800  48,000,000 1395 1399/06/02 5696 مصطفی تنی 20
- 2045 عملکرد  13,171,820  87,900,000 1396 1399/06/02 5698 مصطفی تنی 21
- 2045 عملکرد  6,023,970  40,200,000 1397 1399/06/10 5902 مصطفی تنی 22
- 2045 169  86,745,724  - 1393 1399/06/31 10639 مصطفی تنی 23
- 2045 عملکرد  364,071,070  1,238,584,500 1393 1399/06/15 6418 عبدالعلی گلکار 24
- 2045 169  82,572,300  - 1393 1399/06/15 6410 عبدالعلی گلکار 25
- 2045 عملکرد  271,047,070  1,385,573,850 1394 1399/06/15 6419 عبدالعلی گلکار 26
- 2045 169  92,371,590  - 1394 1399/06/15 6414 عبدالعلی گلکار 27
- 2045 عملکرد  448,799,030  2,097,293,400 1395 1399/06/15 6420 عبدالعلی گلکار 28
- 2045 عملکرد  41,329,880  275,808,375 1396 1399/06/15 6626 عبدالعلی گلکار 29
- 2045 عملکرد  72,258,780  482,207,400 1397 1399/06/15 6627 عبدالعلی گلکار 30
- 2045 عملکرد  7,912,080  52,800,000 1397 1399/06/29 9956 رضا اخالصی 31
- 2045 عملکرد  12,767,220  85,200,000 1396 1399/06/29 9961 رضا اخالصی 32
- 2045 عملکرد  15,149,840  101,100,000 1395 1399/06/29 9966 رضا اخالصی 33
- 2045 عملکرد  54,665,280  364,800,000 1394 1399/06/29 9970 رضا اخالصی 34
- 2045 عملکرد  147,333,500  555,000,000 1393 1399/06/29 9977 رضا اخالصی 35
- 2045 169  55,500,000  - 1393 1399/06/29 9982 رضا اخالصی 36
- 2045 169  36,480,000  - 1394 1399/06/29 9985 رضا اخالصی 37
- 2045 169  166,071,000  - 1394 1399/05/25 5007 محسن امیدی 38
- 2045 169  165,662,850 1393 1399/05/25 4976 محسن امیدی 39
- 2045 عملکرد  839,464,050  3,661,517,723 1394 1399/05/23 4973 محسن امیدی 40
- 2045 عملکرد  1,088,379,170  3,310,107,751 1393 1399/05/23 4971 محسن امیدی 41
- 2045 عملکرد  217,320,570  1,170,452,723 1394 1399/04/17 2982 محسن امیدی 42
- 2045 عملکرد  228,301,950  825,165,000 1393 1399/02/27 1568 محسن امیدی 43
- 2045 169  104,040,222  - 1394 1399/04/17 2984 محسن امیدی 44
- 2045 169  73,348,000  - 1393 1399/01/31 578 محسن امیدی 45

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان م الف:1062997
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 توزیع 53 هزار بسته معیشتی در طرح »حافظان
 سالمت محالت« 

سـخنگوی سـتاد مقابله با کرونای سـپاه صاحب الزمان )عج( اسـتان اصفهان از توزیع ۵۳ هزار 
و ۶۱۳ بسـته کمک معیشـتی در قالب طرح »حافظان سالمت محالت« در اسـتان اصفهان خبر 
داد.سـرهنگ علی قمیان با اشـاره به آخرین عملکرد اجـرای طرح »حافظان سـالمت محالت« 
در اسـتان اصفهان اظهـار داشـت: این طرح بـه منظـور غربالگـری جمعیـت اسـتان اصفهان در 
زمینـه پیشـگیری از بیماری کرونـا در دسـتور کار قـرار گرفته اسـت.وی با بیـان اینکـه از ابتدای 
آذرمـاه تاکنون ۴۸ درصـد از مردم اسـتان اصفهـان در قالب طـرح »حافظان سـالمت محالت« 
غربالگری شـده اند، ابراز داشـت: بر این اسـاس تاکنـون ۶۹۹ هـزار و ۳۴۳ خانواده بـا جمعیت 
دو میلیـون و ۴۶۷ هـزار و ۵۹۷ نفـر مـورد غربالگـری قـرار گرفته اند.سـخنگوی سـتاد مقابله با 
کرونای سـپاه صاحب الزمان )عج( اسـتان اصفهان بـا بیان اینکه بـا توجه بـه غربالگری صورت 
گرفته ۲۰۲ هزار و ۹۹ شـهروند در معرض ابتال به کرونا شناسـایی شـده اسـت، ادامه داد: تاکنون 

۷۹ هزار و ۲۵۶ بسـته بهداشـتی تحویل خانواده های نیازمند شـده اسـت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد:

توزیع ۶200 تبلت میان دانش آموزان نیازمند اصفهان
مدیـرکل آموزش و پرورش اسـتان اصفهان گفـت: تاکنون ۶ هزار و ۲۰۰ تبلت و گوشـی هوشـمند 
میان دانش آمـوزان نیازمند اسـتان اصفهـان توزیع شـده اسـت.محمد اعتدادی اظهار داشـت: 
خوشـبختانه بـا حمایت هـای انجـام شـده از طـرف مدیـران و مسـئوالن اسـتانی بـه خصـوص 
اسـتاندار اصفهـان روزهـای خوبـی را در آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهـان داریم.وی بـا بیان 
اینکه دانـش آمـوزان اصفهانـی در بخش هـای مختلـف تحقیقاتی و پژوهشـی جوایـز مختلفی 
را در جشـنواره های ملـی بـه خصـوص جشـنواره خوارزمی کسـب کـرده اند، ابـراز داشـت: البته 
ذکـر این نکتـه هـم واجـب اسـت کـه نقـش معلمـان و کادر زحمتکـش مـدارس در ایجـاد این 
موفقیت هـا غیرقابل انـکار اسـت.مدیر کل اداره آموزش و پرورش اسـتان اصفهان بـا بیان اینکه 
یکی از دالیـل موفقیت هـای ایـن وزارتخانه بـرای تامین نیازهای سـخت افـزاری و نـرم افزاری 
دانش آمـوزان حضور گسـترده خیران اسـت، تصریح کرد: بـرای مثال در زمینه آمـوزش مجازی 
با کمـک خیرین بیش از شـش هزار و ۲۰۰ تبلت و گوشـی هوشـمند تهیه و در بیـن دانش آموزان 

نیازمند اسـتان توزیع شـده اسـت.

5 سرای نوآوری در دانشگاه آزاد اصفهان راه اندازی شد
رییـس شـورای پژوهشـی دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـتان اصفهـان از راه انـدازی پنـج سـرای 
نـوآوری در واحدهـا و مراکـز ایـن دانشـگاه در سـال جـاری خبـر داد و گفـت: اصفهـان در زمینه 
تعداد سـراهای نوآوری، رتبه نخسـت را در میـان اسـتان ها دارد.مجید طغیانی افزود: سـراهای 
نوآوری شـامل گیاهان دارویـی و فناوری اطالعـات و ارتباطات مسـتقر در واحـد اصفهان، فرش 
در واحـد کاشـان، »بـذر، تجهیـزات گلخانـه ای و نهاده هـای کشـاورزی« در واحـد مجلسـی و 
سـرای نوآوری مشـترک دانشـگاه آزاد اسـالمی و اتاق بازرگانـی اسـتان اصفهان اسـت.معاون 
پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد اصفهان)خوراسـگان( بـا بیـان اینکه سـرای 
نـوآوری، مجموعـه ای از بخش های مختلـف مرتبط با فنـاوری مانند مرکز رشـد، شـتاب دهنده، 
مدرسـه خالقیـت، تجاری سـازی و پـارک علـم و فناوری اسـت، اظهار داشـت: سـرای نـوآوری 
صنایـع فلـزی و ماشـین سـازی در واحـد خمینی شـهر نیـز مجـوز مربوطـه را اخذ کرده اسـت.

سـراهای نوآوری در حوزه هـای تخصصـی مختلـف بـا حضـور دانشـجویان و دانش آموختگان، 
 فعالیت هـای خـود را در حوزه های علـم و فنـاوری، پژوهشـی و همچنیـن تبدیل ایـده به ثروت 

انجام می دهند.

  »اما و اگرها در مورد برگزاری امتحانات دانش آموزان و نگرانی ها پیرامون برگزاری آن همچنان ادامه دارد؛

گزینه   تقلب  روی میز است

پریسا سعادت هر چه بــه دی مــاه و زمــان برگزاری 
امتحانات دانش آمــوزان نزدیک تر می 
شویم، چالش ها و حفره های امنیتی شبکه شاد برای برگزاری سالم 
امتحانات بیشتر می شود .هر چند آموزش و پرورش در ابتدای سال 
تحصیلی اعالم کرد در هر صورتــی امتحانات ترم اول دانش آموزان را 
حضوری برگزار خواهد کرد ؛اما وخیم تر شــدن اوضاع کرونا هر گونه 
امکان برگزاری حضوری امتحانات به خصوص در شهرهای بزرگ را از 
میان برد تا حاال و در آستانه نزدیک شدن به فصل امتحانات متولیان 
مدارس به فکر ایجاد راه های امنی برای برگزاری امتحانات باشــند. 
این مســئله به خصوص برای مقاطعــی که باید به صــورت نهایی و 

سراسری برگزاری شود، چالش جدی تری خواهد بود. 
وزیر آمــوزش و پرورش اما همچنــان از راهی قطعــی و مورد توافق 

نهادهای مرجع برای برگزاری امتحانات سخن گفته است. آنگونه که 
حاجی میرزایی عنوان کرده: هم آزمون های حضوری و هم مجازی در 
دستور کار ما قرار دارند و در این زمینه کیفیت ها و روش های مختلف 
آزمون را بررسی و شناسایی کردیم. آنچه برای ما مهم است استفاده 
از روش های اطمینان بخش در برگزاری امتحانات است تا از فراگیری 
محتواهای درســی توســط دانش آموزان مطمئن شویم. وی سپس 
تاکید کرده که هیچ یک از پیشنهادهای ارائه شده به ستاد ملی مبارزه 
با کرونا هنوز قطعی نیست و باید والدین منتظر خبر قطعی در این باره 
بمانند.با جدی تر شدن فرضیه تقلب اما حاال پلیس فتا هم از آموزش 
و پروش خواسته تا در مورد امکان تقلب در شــاد، بررسی های همه 

جانبه ای را انجام دهد.
 بــه گفته معــاون اجتماعی پلیس فتــا، در صورت صحــت فعالیت 

کانال های تقلب در شــبکه شــاد، وزارت آموزش و پرورش باید برای 
بررســی دقیق تر به پلیس فتا اطــالع دهد.چندی پیــش عده ای از 
معلمان ادعا کردند که برخی دانش آموزان  در هیچ کالســی شــرکت 
نداشــته و در زمان امتحانات تنها در ۱۵ دقیقه سخت ترین سواالت را 
نیز پاسخ داده اند.این مسئله باعث شد معلمان از دانش آموزان خود 
بپرسند جواب سواالت را از کجا به دست می آورده اند و این پیگیری ها 
باعث لو رفتن برخی کانال های تقلب شــد. به گفته این معلمان، این 
دانش آموزان ادعــا کردند که جواب های ســواالت امتحانی را از یک 

کانال در شبکه اجتماعی شاد دریافت کرده اند.
بررســی معلمان نشــان داد در این کانال هــا که هدایــت کننده آنها 
مشخص نیســت، تمام جواب های ســواالت امتحانی از کالس اول 
ابتدایــی تا دوازدهم دبیرســتان موجود اســت و دانــش آموزان به 
راحتی می توانند با مطرح کردن ســوال در این کانــال، جواب خود را 
دریافت کنند. ســرهنگ رامین پاشــایی، معــاون اجتماعی پلیس 
فتا در این بــاره اظهار کرد: این شــبکه اجتماعی، بــه وزارت آموزش 
 و پرورش تعلق دارد و بــرای آموزش آنالین دانــش آموزان طراحی

 شده است.
وی افزود: این شبکه اجتماعی نیز همانند سایر اپلیکیشن ها در رصد 
پلیس فتا قرار دارد تا از هرگونه سوءاســتفاده و وقوع جرم جلوگیری 
شود.این مقام انتظامی درباره کانال هایی که برای تقلب ایجاد شده اند، 
اظهار کرد: از آنجایی که این شبکه در اختیار وزارت آموزش و پرورش 
است، این نهاد باید این چنین مسائل را با پلیس فتا مطرح کند.معاون 
اجتماعی پلیس فتا گفت: اگر این وزارت خانه از پلیس درخواست کند، 
بررسی بیشتری روی این مســائل انجام می شود و قطعا با متخلفان 

برخورد قانونی صورت می گیرد. 
بــه رغم ایــن اظهــارات امــا در فضــای مجــازی همچنــان آگهی 
هــای کمــک بــه برگــزاری امتحــان و رســاندن تقلب بــه دانش 
آموزان به چشــم مــی خــورد. کارشناســان آموزشــی به شــدت 
 نگــران پدیــده ای به نــام تــورم نمــره در میــان دانــش آموزان

 ایرانی هستند. 
این پدیده وقتــی روی می دهد که افزایش نمــرات دانش آموزان در 
آزمون ها یا ســنجش های مختلف، بازتاب پیشــرفت واقعی آنها در 
یادگیری نیســت در نتیجه دانش آموزان در حالی ســال تحصیلی را 
به پایان خواهند برد که مطابق نمره ای که دارنــد توانایی و یادگیری 
نداشته اند این مسئله می تواند یک توقف و حفره آموزشی در سیستم 

به وجود آورد که به سختی قابل جبران خواهد بود.

با مسئولان 5جامعه

دراجرای ماده 208قانون مالیاتهای مستقیم ، بدینوسیله اوراق مشروحه زیر به مودیان محترم ابالغ می گردد،تا ظرف مدت سی روز ازتاریخ درج درروزنامه شخصایابوسیله وکیل تام االختیار به 
اداره امورمالیاتی مربوطه مراجعه نمایید.درغیر اینصورت به استناد تبصره 239قانون مالیاتهای مستقیم پرونده امر برای ادامه مراحل به اداره اجراء ووصول مالیات ارجاع خواهد گردید.

آدرسادارهمنبع مالیاتیجریمه )موضوع ماده 1۶9 ق.م.م(اصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتسال عملکردتاریخ برگ تشخیص / مطالبهشماره برگ تشخیص / مطالبهشماره ملینام و نام خانوادگیردیف
مشاغل− ۱۸۷,۹۸۴,۲۹۰,۷۳۰  ۳۷,۸۳۲,۹۴۹,۳۲۶ ۴۶۵۰۱۰۵۲۳۴۱۷۲۸۱1399/06/31۱۳۹۳حمید عباسی دهنوی۱

جرائم موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م ۴۲,۴۲۹,۰۴۳,۷۸۰ −−۴۶۵۰۱۰۵۲۳۴۱۷۲۸۷1399/06/31۱۳۹۳حمید عباسی دهنوی۲

مشاغل− ۴,۴۵۵,۹۶۱,۰۳۰  ۱۲,۹۴۱,۴۰۱,۵۰۰ ۱۲۹۱۶۰۷۶۳۳۱۶۵۸۹1399/06/30۱۳۹۳رسول کریمی۳

جرائم موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م ۸۶۲,۷۶۰,۱۰۰ −−۱۲۹۱۶۰۷۶۳۳۱۶۵۹۲1399/06/30۱۳۹۳رسول کریمی۴

مشاغل− ۲۷۹,۸۱۹,۳۹۱,۴۴۰  ۸۰۰,۴۸۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱۴۰۸۲۰۴۰۰۱۱۷۸۰1399/06/24۱۳۹۳رمضان حیدری هرستانی۵

جرائم موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م ۵۳,۳۶۵,۴۴۰,۰۰۰ −−۱۱۴۰۸۲۰۴۰۰۱۱۷۷۷1399/06/24۱۳۹۳رمضان حیدری هرستانی۶

مشاغل− ۱۴۳,۵۵۲,۶۷۰  ۵۴۲,۳۸۴,۶۰۶ ۱۱۴۱۷۱۰۱۸۸۱۶۷۵۱1399/06/30۱۳۹۳سعید تمنائی۷

جرائم موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م ۳۶,۱۵۸,۹۷۴ −−۱۱۴۱۷۱۰۱۸۸۱۷۴۸۵1399/06/30۱۳۹۳سعید تمنائی۸

مشاغل− ۱,۰۱۵,۷۶۱,۴۳۰  ۳,۱۰۲,۴۲۰,۸۰۳ ۴۶۶۱۳۸۵۴۱۲۰۳۱1399/06/24۱۳۹۳سیامک سلطانی۹

جرائم موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م ۲۴۴,۷۶۴,۵۳۰ −−۴۶۶۱۳۸۵۴۱۲۰۲۸1399/06/24۱۳۹۳سیامک سلطانی۱۰

مشاغل− ۴۰۶,۳۳۱,۶۹۰  ۱,۳۵۹,۴۵۰,۰۰۰ ۱۱۴۲۳۹۹۷۶۱۱۳۳۲۳1399/06/29۱۳۹۳علیرضا کرمی هرستانی۱۱

جرائم موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م ۱۰۷,۲۵۰,۰۰۰ −−۱۱۴۲۳۹۹۷۶۱۱۳۳۲۰1399/06/29۱۳۹۳علیرضا کرمی هرستانی۱۲

مشاغل− ۱۴۲,۵۲۸,۲۲۰  ۵۳۸,۹۶۶,۳۸۶ ۶۲۹۱۲۱۰۰۱۶۰۵۹1399/06/30۱۳۹۳رضا ریسمانچی اصل مقدم۱۳

جرائم موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م ۴۲,۵۱۸,۴۶۰ −−۶۲۹۱۲۱۰۰۱۶۰۶۲1399/06/30۱۳۹۳رضا ریسمانچی اصل مقدم۱۴

مشاغل− ۲,۹۹۲,۰۷۱,۲۷۰  ۸,۷۵۴,۶۷۲,۶۰۰ ۱۲۷۲۹۹۰۳۹۷۱۵۷۷۰1399/06/30۱۳۹۳امیرحسین پاکروان۱۵

جرائم موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م ۶۹۰,۶۴۶,۳۹۴  −  − ۱۲۷۲۹۹۰۳۹۷۱۵۹۷۹1399/06/30۱۳۹۳امیرحسین پاکروان۱۶

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان م الف:1062997

مسئول نهاد نمایندگی دانشــگاه های آزاد اسالمی 
استان اصفهان با بیان اینکه پژوهش هزینه کردن 
نیست بلکه سرمایه گذاری است، گفت: در اصطالح 
علمی پیشــرفت و توســعه ارتباط مســتقیمی با 
تحقیقات و پژوهش های علمی دارد.عباســعلی 
حیدری با بیان اینکه واقعیت این است که پژوهش 
و تحقیق علمــی و هدفمند یکی از اساســی ترین 
نیازها برای پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور 
است، تصریح کرد: می شــود ادعا کرد که قدرت و 
استقالل هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار 
اســت و موفقیت در تمام فعالیت های مربوط به 
توســعه از جمله صنایع و کشــاورزی و خدمات به 
نحوی به گسترش فعالیت های پژوهشی بستگی 
دارد.حیدری ادامه داد: در اصطالح علمی پیشرفت 

و توسعه ارتباط مستقیمی با تحقیقات و پژوهش 
های علمی دارد و یکی از رموز رشــد و پیشــرفت و 
توسعه کشورهای پیشرفته در نتیجه سرمایه گذاری 
در بخش پژوهش اســت.به گفته وی حجم وسیع 
پژوهش های علمی در کشــورهای توســعه یافته 
صنعتی گویای این واقعیت است، چرا که پژوهش 
هزینه کردن نیســت بلکه ســرمایه گذاری است.

 ISI حیدری افزود: بر اساس پایگاه های استنادی
ایران در فاصله سال های ۱۳۱۹ تا ۱۳۵۷ یعنی ۳۷ 
سال تنها ۲۰۲۶ مدرک در مجالت و کنفرانس های 
بین المللی منتشــر کرده اســت.به گفته مسئول 
نهاد نمایندگی دانشــگاه های آزاد اسالمی استان 
اصفهان، کمیت تولید علم دنیا از ســال ۵۷ تا کنون 
شامل بیش از ۴۷ میلیون مدرک می شود. بنابراین 

کمیت تولید علم دنیا در بین سال های بعد از انقالب 
یعنی از ســال های ۵۷ تا ۹۴ نسبت به دوره مشابه 
قبل از آن ۶ برابر شــده به عبارتی رشد ۶۰۰ درصدی 
داشته است.وی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگری 
که باید یــادآوری کنیم این اســت کــه مهم ترین 
شاخص های سنجش کیفیت تولید علم استنادها 
هستند. تعداد ۲۰۲۶ مقاله منتشر شده ایران در ۳۷ 
سال قبل از انقالب تنها ۱۱۷۸ استناد دریافت کردند 
در حالی که تعداد اســتناد به مدارک کشور در ۳۷ 

سال بعد از انقالب ۸۰۲ برابر شده است.

به گفتــه معــاون اجتماعی پلیس فتــا، در صورت 
صحت فعالیت کانال های تقلب در شــبکه شــاد، 
وزارت آموزش و پرورش باید برای بررسی دقیق تر 
به پلیس فتــا اطالع دهد.چندی پیــش عده ای از 
معلمان ادعا کردند که برخی دانش آموزان آن ها در 
هیچ کالسی شرکت نداشته و در زمان امتحانات تنها 
در ۱۵ دقیقه سخت ترین سواالت را نیز پاسخ داده اند.

این مسئله باعث شد معلمان از دانش آموزان خود 
بپرسند جواب سواالت را از کجا به دست می آوردند و 
این پیگیری ها باعث لو رفتن برخی کانال های تقلب 
شــد. به گفته این معلمان، این دانش آموزان ادعا 
کردند که جواب های سواالت امتحانی را از یک کانال 
در شــبکه اجتماعی شــاد دریافت کرده اند.بررسی 
معلمان نشان داد در این کانال ها که هدایت کننده آنها 

مشخص نیست، تمام جواب های سواالت امتحانی 
از کالس اول ابتدایی تا دوازدهم دبیرستان موجود 
اســت و دانش آموزان به راحتی می توانند با مطرح 
کردن سوال در این کانال، جواب خود را دریافت کنند. 
از همین رو از پلیس فتا پرسیدیم آیا فعالیت های 
مجرمانه در شبکه »شاد« توسط این پلیس بررسی 
می شود؟سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی 
پلیس فتا در این باره اظهار کرد: این شبکه اجتماعی، 
به وزارت آموزش و پرورش تعلق دارد و برای آموزش 
آنالین دانش آموزان طراحی شده است.وی افزود: 
این شبکه اجتماعی نیز همانند سایر اپلیکیشن ها در 
رصد پلیس فتا قرار دارد تا از هرگونه سوءاستفاده و 
وقوع جرم جلوگیری شود.این مقام انتظامی درباره 
کانال هایی که برای تقلب ایجاد شده اند، اظهار کرد: 

از آنجایی که این شــبکه در اختیار وزارت آموزش و 
پرورش است، این نهاد باید این چنین مسائل را با 
پلیس فتا مطرح کند.معــاون اجتماعی پلیس فتا 
گفت: اگر این وزارت خانه از پلیس درخواست کند، 
بررسی بیشتری روی این مسائل انجام می شود و 
قطعا با متخلفان برخــورد قانونی صورت می گیرد.

ســرهنگ پاشــایی به میزان گفت: تاکنون صحت 
وجود این کانال های تقلب اعالم نشده و در صورت 
لزوم وزارت آمــوزش و پرورش باید در خواســت 

رسیدگی به پلیس فتا ارائه کند.

مسئول نهاد نمایندگی دانشگاه های آزاد اسالمی استان اصفهان:

قدرت و استقالل هر کشوری بر پژوهش استوار است
معاون اجتماعی پلیس فتا :

وزارت آموزش و پرورش تقلب در »شاد« را بررسی کند
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پرسپولیس تهران- اولسان هیوندای کره جنوبی؛

یک گام تا قهرمانی در آسیا

 سمیه مصور    امروز چشــم تمام ایرانی ها به قطر است، 
جایی که تیم پرسپولیس تهران برای کسب 
عنوان قهرمانی در رقابت های باشگاهی قاره کهن مقابل تیم اولسان هیوندای 
کره جنوبی صف آرایی می کند. دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا در شرایطی 
عصر امروز از ساعت 15:30 بین تیم های پرسپولیس و اولسان هیوندای 
کره جنوبی در وررزشــگاه الجنوب دوحه برگزار می شود که سرخ پوشان 

پایتخت برای دومین بار به فینال رقابت های باشگاهی آسیا راه یافته اند.
تیم فوتبال پرســپولیس با هدایت یحیی گل محمدی، مدافع سابق خود 
کارش را در این دوره از مسابقات با شکست برابر الدحیل آغاز کرد اما تیم 
تحت هدایت او موفق شد به عنوان صدرنشــین از گروه سوم صعود کند و 
در صورت قهرمانی، پرسپولیس پس از وسترن سیدنی استرالیا به دومین 
تیمی تبدیل خواهد شد که کارش را با شکست آغاز کرده؛ اما قهرمان شده 
است.البته اولسان هم یک رکورد ویژه دارد چرا که این تیم در صورت قهرمانی 
به اولین تیمی بدل خواهد شد که بدون شکســت به این قهرمانی دست 
یافته است.این دومین فینالی است که بین یک تیم ایرانی و کره ای برگزار 
می شود چرا که 10 سال قبل طی دیداری آن مسابقه هم به صورت اتفاقی 
در زمینی بی طرف برگزار شد تیم ذوب آهن به مصاف سئونگنام کره جنوبی 

رفت که با نتیجه 3 بر یک شکســت خورد. تیم های پرسپولیس تهران و 
اولسان هیوندای کره جنوبی برای دومین بار در فینال این مسابقات حاضر 
می شوند.اولسان در سال ۲01۲ موفق شد با پیروزی برابر االهلی عربستان 
قهرمان شود؛ اما پرسپولیس در ســال ۲01۸ در فینال به کاشیما باخت تا 
از قهرمانی باز بماند.از 15 بازیکنی که در فینال قبلی برای پرســپولیس به 
میدان رفتند تنها ۶ بازیکن در این دیدار حضور دارند. بشار رسن، سید جالل 
حسینی، احمد نوراللهی، کمال کامیابی نیا، سیامک نعمتی و محمد انصاری 
بازیکنانی بودند که در فینال قبلی هم بــه میدان رفتند.از طرف دیگر از تیم 
اولسان هیوندای تنها یک بازیکن سابقه حضور در فینال ۸ سال قبل را دارد. 
کئون هو مهاجم 35 ساله در فینال سال ۲01۲ ،90 دقیقه برای اولسان بازی 
کرد؛ اما در این مســابقات یک نیمکت نشــین برای تیمش بود.در حالی 
که کار عبدالرزاق حمدا...، آقای گل فعلــی لیگ قهرمانان با ۷ گل به پایان 
رسیده اما بیورن جانسن و جونیور نگراو مهاجمان 5 گله اولسان هستند و 
اگر بخواهند آقای گل شوند باید موفق به ثبت هت تریک شوند.کیم دو هون، 
مربی اولسان هیوندای اولین فردی می تواند باشد که به عنوان هم مربی و 
هم بازیکن جام قهرمانی آسیا را باالی سر برده ؛ چرا که او در تیم سئونگنام 
کره جنوبی در سال ۲005 قهرمان شد.از طرفی بشار رسن، هافبک عراقی 

پرسپولیس هم در صورت قهرمانی به اولین بازیکنی تبدیل می شود که در 
صورت قهرمانی تیمش هم در afc کاپ قهرمان خواهد شد و هم در لیگ 
قهرمانان. او در سال ۲01۴ با تیم نیروی هوایی عراق قهرمانی را در کارنامه 
دارد.سرخ پوشان پایتخت در حالی امروز مقابل تیم کره ای قرار می گیرند 
که آنها با سه کاپیتان اصلی خود در این بازی به میدان می روند، سیدجالل 
حسینی که با جدایی شجاع خلیل زاده، دوباره به ترکیب اصلی بازگشته و در 
3۸ سالگی همچنان مهره ای قابل اعتماد به شمار می رود، احمد نوراللهی 
که در سه سال اخیر جزو بهترین های پرســپولیس بوده و امید عالیشاه 
نیز باوجود فراز و نشــیب ها همچنان بازیکنی برجسته در فهرست سرخ 
ها محسوب می شــود.این ســه که روی هم بیش از ۲0 سال در عضویت 
باشگاه پرسپولیس بوده اند، در سه پست مختلف نقش آفرینی خواهند 
کرد و شاید این یک شانس بســیار خوب برای یحیی گل محمدی است 
که امکان اســتفاده از باتجربه ترین بازیکنان خود را خواهد داشت؛ یکی 
برای ســازماندهی خط دفاعی، دیگری در مرکز زمین و آن یکی هم برای 
طرح ریزی حمالت.مردم امیدوارند که بعد از سال ها یک تیم ایرانی موفق 
به کسب قهرمانی در رقابت های باشگاهی قاره کهن شود. تیم پاس تهران، 
آخرین تیم ایرانی است که جام قهرمانی این مسابقات را کسب کرده است.

واکنش باشگاه بایرن به انتخاب نشدن »فلیک«
باشگاه بایرن مونیخ در پیامی از فلیک به عنوان بهترین مربی جهان یاد کرد تا به برنده نشدن او 
در مراسم بهترین مربی جهان واکنش نشان داد.به نقل از کیکر، هانس فلیک فصل رویایی را با 
بایرن مونیخ تجربه کرد.او که جایگزین موقت کواچ بود توانســت 5 جام قهرمانی با باواریایی ها 
در سال جاری به دست آورد که مهم ترین آن قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا بود.فلیک جزو سه 
نامزد نهایی فیفا برای کسب عنوان بهترین مربی جهان بود اما در نهایت این عنوان به یورگن کلوپ 
سرمربی لیورپول رسید.باشگاه بایرن مونیخ در پیامی خطاب به فلیک نوشت: از اینکه جزو سه 

نامزد نهایی بودی به تو تبریک می گویم. از نظر ما تو شماره یک هستی.

مدت زمان دوری ستاره ناپولی از میادین مشخص شد
در جریان شکست ناپولی برابر اینتر در سن سیرو، ستاره بلژیکی ناپلی ها یعنی دریس مرتنز به 
شدت دچار مصدومیت شد و حتی با چشمانی اشک بار زمین مسابقه را ترک کرد تا نگرانی های 
زیادی در رابطه با احتمال دوری طوالنی مدت او از میادین ایجاد شود.با این حال باشگاه ناپولی 
تایید کرد که به رباط مچ پای مرتنز آسیبی نرسیده است و این بازیکن تنها باید سه هفته از میادین 
دور باشد و به ریکاوری بپردازد. البته مدت زمان اعالم شــده قطعی نیست و ستاره بلژیکی باید 
ســه هفته دیگر دوباره تحت آزمایشــات قرار گیرد تا وضعیت قطعی او برای بازگشت به میادین 

مشخص شود.
دریس مرتنز، خیلی ســریع روند ریکاوری خــود را آغاز کــرده و به گفته باشــگاه ناپولی او در 
کریسمس با جدیت تمام برای بهبود هرچه ســریع تر و بازگشت به میادین تالش خواهد کرد. با 

این حال این طور به نظر می آید که او چهار بازی آینده ناپولی را از دست خواهد داد.

مدیر یوونتوس و رد شایعه جذب جواهر آتاالنتا
پاپو گومز در شش سال گذشته یکی از ستاره های آتاالنتا بوده و در اوج گیری شگفت انگیز این تیم 
طی دو فصل گذشته نقش مهمی داشته است. او اخیرا با گاسپرینی، سرمربی آتاالنتا به مشکالتی 
جدی برخورده و شایعات جدایی او روز به روز جدی تر می شــوند. گومز اخیرا در اینستاگرامش 
نوشت که وقتی برود، حقایق را خواهد گفت.او در بازی برابر یوونتوس نیمکت نشین بود و دوربین 
ها او را در حال خواندن سرود یوونتوس شکار کردند تا گمانه زنی ها بیشتر شوند.فابیو پاراتیچی، 
مدیر ورزشی یوونتوس در پایان بازی که با تســاوی 1-1 همراه بود، در واکنش به شایعات جذب 
گومز گفت:» هیچ کس تردیــدی ندارد که پاپو گومز چه بازیکن خوبی اســت ولی ما از مجموعه 
ای که در اختیار داریم راضی هستیم و اصال و ابدا پیشــنهادی به گومز نداده ایم.«به این ترتیب و 
اگر ادعای پاراتیچی حقیقت داشته باشد، میالن، اینتر، پی اس جی و رم شانس بیشتری برای 

جذب گومز خواهند داشت.

واکنش مدیر بایرن به احتمال جذب » امباپه«
قرارداد فعلی کیلیان امباپه با پاری سن ژرمن دو سال دیگر تمام می شود و در صورت عدم توافق 
برای تمدید در ماه های آینده، احتمال جدایی این ســتاره جوان در تابســتان پیش رو افزایش 
خواهد یافت. اخیرا نشــریه لوپاریزین در گزارشــی مدعی شد ممکن اســت به زودی توافقاتی 
برای تمدید قرارداد کیلیان امباپه با پاری ســن ژرمن تا سال ۲0۲5 صورت گیرد.کارلس هاینس 
رومینیگه، مدیر اجرایی بایرن مونیخ در مورد احتمال جذب ســتاره فرانسوی گفت:» من عاشق 
امباپه ام و سبک بازی او را بسیار می پسندم ولی هرگز موفق به جذاب او نخواهیم شد. او دستمزد 
بسیار باالیی دریافت می کند ضمن اینکه معتقدم او در بهترین تیم ممکن هم بازی می کند. من 

دوست ناصر الخلیفی هستم و نمی خواهم به خاطر امباپه او را آزرده خاطر کنم.«

زشفوتبال جهان ور

لغو مسابقات بدمینتون بین المللی دهه فجر
مسابقات بدمینتون بین المللی دهه فجر، در تقویم فدراسیون جهانی، 3 تا ۷ فوریه  ۲0۲1)15 تا 19 بهمن 99( به میزبانی شیراز درج شده بود، اما برگزاری این 
رقابت ها لغو شد.به این ترتیب سی امین دوره مسابقات دهه فجر امسال برگزار نمی شود.فرشاد نصرتی، دبیر فدراسیون بدمینتون در این مورد گفت:فدراسیون 
جهانی از ما استعالم گرفت که مسابقات را برگزار نمی کنید یا آن را به تعویق می اندازید. ما نیز از ستاد مقابله با کرونا در ورزش و وزارت ورزش استعالم گرفتیم و 
آنها نیز عنوان کردند لغو شود بهتر است. از طرفی اگر به تعویق می افتاد  نمی توانستیم دو مسابقه دهه فجر در سال 1۴00 برگزار کنیم. وی افزود: البته اگر تقویم 
مسابقات جهانی را نگاه کنید  مسابقات زیادی  لغو شده است و خیلی از مسابقاتی که در ماه فوریه برگزار می شد هم اصال اعالم نشده اند.نصرتی در پاسخ به این 

پرسش که مشخص بود که مسابقه دهه فجر امتیاز المپیک داشت یا خیر، گفت: خیر. معلوم نبود که امتیاز آن محاسبه می شد یا نه.
وی در مورد برنامه فدراسیون برای حضور ثریا آقایی در ادامه مسابقات جهت گرفتن سهمیه المپیک تاکید کرد: هر زمان اعالم کنند کدام مسابقات برای رنکینگ 

المپیک است، ما هم برنامه ریزی می کنیم چون آقایی شانس باالیی دارد؛ اما هنوز چیزی از سوی فدراسیون جهانی اعالم نشده است.

فینال جنجالی  مســابقات لیگ برتر کشــتی آزاد  
عصر روز پنجشنبه میان تیم های بازار بزرگ ایران و 
استقالل تهران در سالن شهید ابراهیم هادی برگزار 
شد؛ جایی که اســتقاللی ها در اعتراض به در اختیار 
نداشــتن امیرمحمد یزدانی، یونــس امامی و امیر 
محمدی،  قصد داشــتند با نیمــی از نفرات خود در 
فینال مسابقات حاضر شوند.این تصمیم  در شرایطی 
از سوی استقالل گرفته شــده بود که آنها  در مرحله 
نیمه نهایی با اقتدار از سد هیئت کشتی قائمشهر عبور 
کرده و فینالیست شــدند، اما در تصمیمی عجیب و 
غیرقابل توجیه، قصد داشتند در لیست خود ۴ وزن 
را خالی گذاشــته و بدون حضور در مســابقه، دست 
کشتی گیران بازار بزرگ باال برود.اعتراض استقالل به 
تصمیم فدراسیون در مورد اعزام امیرمحمد یزدانی به 

صربستان و در ادامه مثبت اعالم شدن تست کرونای 
این کشتی گیر بود، ضمن اینکه یونس امامی نیز به 
دلیل جراحی بینی حاضر به کشتی گرفتن برای آنها در 
مرحله پایانی لیگ نشد. همچنین یک تست مثبت و 
یک تست منفی امیر محمدی باعث شد اجازه کشتی 
گرفتن در این مرحله به او داده نشــود.بعد از اینکه 
رضا یزدانی تصمیم به عدم کشتی گرفتن نفراتش در 
فینال گرفت و به هدایت تیمش نپرداخت، علیرضا 
دبیر رییس فدراســیون کشتی و همچنین غالمرضا 
محمدی ســرمربی تیم ملی به شدت نسبت به این 
موضوع اعتراض و اعالم کردند هر کشــتی گیری که 
حاضر به مسابقه نشود، دو ســال از حضور در اردوی 
تیم ملی محروم خواهد شــد.در پــی این تصمیم، 
استقاللی ها روی تشک رفتند اما بعد از مسابقه گفته 

شد این باشــگاه که مخالف کشتی گرفتن نفراتش 
در فینال بود، پول باقی مانده آنها را پرداخت نخواهد 
کرد.علیرضا دبیر که به شــدت مخالــف برهم زدن 
نظم لیگ و تصمیم غیرمنطقی استقاللی ها  بود، در 
همین زمینه حمایت تمام قد خود را  از کشتی گیران 
استقالل اعالم  و به کشتی گیران اطمینان خاطر داد 
که خیال شان از بابت دریافت مطالبات  راحت باشد. 
رییس فدراسیون کشتی تاکید کرد حتی اگر استقالل 
طلب کشتی گیران خود  را ندهد، او این رقم را پرداخت 

خواهد کرد و حامی آنها خواهد بود.

حمایت تمام قد دبیر از کشتی گیران استقالل؛ 

نگران پول تان نباشید

وز عکس ر

بازگشت سردار 
آزمون به ایران با 

جت شخصی
سایت »چمپیونات« روسیه خبر 
داد ســردار آزمون، مهاجم ملی 
پوش ایرانی باشــگاه زنیت بعد 
از پیروزی مقابل اســپارتاک با 
هواپیمای اختصاصــی به ایران 
سفر کرد تا تعطیالت پیش رو را 

در کشورش سپری کند.

»طیبی« و حسرت بزرگ در نفت آبادان
نفت آبادان در ادامه جاه طلبی خود در این فصل امیدوار بــود در اراک برابر آلومینیوم به موفقیت 
دست یابد و باز هم در صدر جدول حضور  پیدا کند که اسیر بدشانسی  و فرصت سوزی ها شد.بعد از 
اینکه حامد پاکدل موفق شد شاگردان رسول خطیبی را پیش بیندازد، نفت آبادان با تغییر تاکتیک 
خود به دنبال جبران این گل و کامبکی دوباره این بار برابر این حریف بود که بدشانســی ها مانع از 

تحقق این اتفاق شد.
محمد طیبی، مدافع باتجربه نفت آبادان که طی دیدارهای اخیر توانسته بود به مهره ای قابل اعتنا در 
ترکیب طالیی پوشان تبدیل شود، قصد داشت این بار هم همانند جدال با استقالل با پیشروی خود 
مانع از شکست تیمش شود. او  در نقش گلساز ظاهر شد و با ضربه سرش باالتر از مدافع آلومینیوم 
موقعیت خوبی نصیب تیمش برای گل مساوی کرد؛ اما لحظاتی بعد داور به دلیل خطای او مانع از 
شادی این تیم برای دستیابی به گل تساوی شد تا حسرت بزرگی نصیب طیبی و هم تیمی هایش 
شود.آنها اکنون به دنبال این هستند با فراموشی این شکست تلخ و دور از انتظار، برای جدال سخت 
هفته آینده مقابل تراکتور خود را آماده کنند و در این میان پورموســوی به تجربه  طیبی نیز چشم 
 دوخته تا این مدافع کاربلد بتواند روحیه را در جمــع هم تیمی ها باال ببرد و آنها همچنان در کورس

 باقی بمانند.

با پرداخت 2 میلیارد از بدهی ها، پنجره نقل و انتقاالت 
سپیدرود باز شد

 مدیرعامل سپیدرود گفت: موفق شــدیم ۲ میلیارد تومان از بدهی های قطعی باشگاه سپیدرود 
رشــت را تســویه کنیم و در این راه مهندس کوچکی نژاد، نماینده محترم مردم رشــت با حمایت 
هایش و ورود دادن یک بخش خصوصی قوی برای کمک به این پرداختی ها، نقش بزرگی را در 

حل مشکل سپیدرود داشتند. 
مهدی آقازاده افزود: حدود یک و نیم میلیارد تومان از این تسویه حساب ها مربوط به کسانی بود 
که در کمیته انضباطی از سپیدرود شکایت کرده بودند که به صورت نقدی از شاکیان رضایت گرفته 
شــد و بخش دیگر مربوط به افرادی بود که قبل از طرح شکایت توانســتیم از آنها رضایت قطعی 

بگیریم تا یکی از بزرگ ترین دلمشغولی های هواداران را حل کنیم.
آقازاده با اعالم باز شــدن پنجره نقل و انتقالت و صدور کارت بازیکنان ســپیدرود برای شــرکت 
در فصل جدیــد فوتبال ایــران اظهار داشــت: حجم بدهی های انباشــته شــده ســپیدرود در 
چند ســال اخیر بســیار باالســت و ما بعد از مدت ها موفق شــدیم به جای افــزودن به بدهی 
ها بخش قابل قبولــی از تعهدات مالی گذشــته باشــگاه را کم کنیــم که با توجه به دو ســقوط 
 پیاپی ســپیدرود از در لیگ برتر به دســته دوم و حواشــی مرتبط با آن فکر می کنــم کار بزرگی

 صورت گرفته است.
 وی تصریــح کرد: در کنــار ما بــرای انجام ایــن کار بزرگ دلســوزان زیادی حضور داشــتند که 
بایــد از فرماندار محترم کالن شــهر رشــت تشــکر کنم کــه با تشــکیل کارگروهی ویــژه همراه 
ما بــود و همچنین اســتاندار محتــرم گیالن و ســردار آقــازاده و آقــای احمــدی دو نماینده 
دیگر شــهر هم کنــار ســپیدرود بودنــد و آقــای خلیــل زاده مالک هتــل کادوس رشــت هم 
 فصل گذشــته و هم این فصــل در حل مشــکالت مالــی و غیر مالی ســپیدرود یاری رســان 

ما بودند.
وی با اشاره به حضور در جلسه شــورای شهر رشت، افزود: بدهی های ســپیدرود در حال حاضر 
چندین برابر ارزش یک تیم در لیگ دسته دوم اســت و از طرفی هزینه شرکت در مسابقات هیچ 
فرقی بین یک تیم لیگ برتری با لیگ دویی ندارد و به همین دلیل با مساعدت شهردار و اعضای 
محترم شورای شهر رشت قرار است کمک های نقدی و لجســتیکی به سپیدرود انجام شود تا با 

کم شدن مشکالت مالی بخش خصوصی هم برای سرمایه گذاری در سپیدرود دلگرم تر شود.

خبر روز

تصمیم عجیب و شائبه 
 برانگیز داور در لیگ

 دسته اول
در چهارچوب هفته پنجــم رقابت های لیگ 
دسته اول، روز  پنجشنبه تیم های شهرداری 
آستارا و استقالل مالثانی به مصاف هم رفتند. 
این بازی به دلیــل آماده نبودن ورزشــگاه 
وحدت آستارا در ســردار جنگل رشت برگزار 
شــد. در این دیدار اتفاق عجیبی افتاد و  آن 
تصمیم گیــری داور به جای کمــک او بود.

کمیته داوران فوتبال ایــران باید درباره این 
اشتباه غیرمعمول قاضی این مسابقه شفاف 
سازی کند.این خواسته تمامی اهالی فوتبال 
است.در این مسابقه که با حساب یک – یک 
مســاوی در جریان بود، در لحظــات پایانی 
نیمه نخســت یک ضربه ایســتگاهی برای 
تیم استقالل مالثانی به دست آمد که سجاد 
بازگیر و توفیق ربیعی پشــت این ضربه قرار 
گرفتند.با به صدا در آمدن سوت داور مسابقه، 
ســجاد بازگیر با ضربه ای دیدنــی توپ را به 
کنج دروازه شهرداری آستارا فرستاد ولی در 
میان ناباوری همگان، داور مســابقه شخصا 
و بدون اینکه کمک داور او پرچم زده باشــد، 
اعالم آفساید کرد.شاهین یزدانی که با کمک 
های سعید باهنر و مصطفی بابایی قضاوت 
این دیــدار را بر عهده داشــتند، در حالی گل 
ســجاد بازگیر را مردود اعالم کــرد که کمک 
دوم او هیچ گونه آفســایدی اعالم نکرده بود 
و حتی در تصاویر عادی بازی نیز مشــخص 
است که مدافع شهرداری آســتارا آفساید را 
پر کرده اســت.یزدانی در حالی این تصمیم 
عجیب را گرفت که ثانیه هایی بعد در ســوت 
خــود دمید و پایــان نیمه نخســت را اعالم 
کرد. در نیمه دوم عارف اکبری و امید حقده 
کاپیتان شهرداری آســتارا دو گل دیگر وارد 
دروازه اســتقالل مالثانی کردند و این بازی 
در پایان با نتیجه 3 بر یک به سود شهرداری 
آستارا به پایان رسید.شهرداری آستارا بعد از 
جدایی حسن اشجاری با پایان رافت، بازیکن 
سابق پرسپولیس که اهل آستاراست به عنوان 
ســرمربی به توافق رســید و او در بازی  روز 

پنجشنبه هدایت تیمش را برعهده داشت.

مستطیل سبز

اولسان در سال ۲۰۱۲ موفق شد با پیروزی برابر االهلی 
عربستان قهرمان شود؛ اما پرسپولیس در سال ۲۰۱۸ 

در فینال به کاشیما باخت تا از قهرمانی باز بماند
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مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

بهبود کیفی خاک درختان شهر اصفهان
 مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در فصل پاییز و زمستان 
فعالیت این سازمان در دو بخش بهبود بخشــیدن کیفی خاک و هرس درختان انجام می شود.

فروغ مرتضایی نژاد با بیان اینکه امســال همچون ســال های گذشــته، اما با دقت بیشتر بهبود 
بخشیدن کیفی خاک در چند بخش با هماهنگی مناطق در حال انجام است، افزود: در این راستا 
عملیات حفر چال کودها در ابعاد یک در یک با اولویت درختان کهنسال چنار و نارون در عرصه های 
فضای سبز شهری انجام می شود.مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
ادامه داد: عملیات دوم حفر چال کود در ابعاد ۵۰ در ۵۰ با شرایط عرصه هایی که محدودیت عناصر 
دارند انجام می شود.وی با بیان اینکه روش سوم عملیات تغذیه درختان با روش درین هول برای 
درختان ضعیف اســت که در عرصه های چمن کاری به ویژه پارک های محلی قرار دارند، تصریح 
کرد: چهارمین عملیات درین هول برای بهبود وضعیت زهکشی خاک و کاهش تراکم آن به ویژه 
درختان چنار در عرصه های چمن کاری شده است.مرتضایی نژاد خاطرنشان کرد: پنجمین عملیات 
کند و کوب و دادن کود آلی در تمام رفیوژها، تشتک ها و سطح آبخور پرچین هاست که در این فصل 
از سال انجام می شود.وی ادامه داد: ششمین عملیات کود و ماســه دهی و کود شیمیایی برای 
چمن ها در پارک های حاشیه ای رودخانه به ویژه پارک های پر تردد شهر است.مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، هفتمین عملیات را خاکبرداری با هدف اصالح آبخورها 
در رفیوژها دانست و گفت: هشــتمین عملیات تعویض خاک و خاک ریزی در عرصه های دارای 

محدودیت بستر کشت است.
وی اظهار کرد: نهمین عملیات، جمــع آوری و فرآوری خاک برگ در تمام مناطقی که پتانســیل 
نگهداری برگ را دارند و در نهایت جمع آوری خاکبرگ ها در محل های تحت نظر سازمان پارک ها 
برای تهیه خاک برگ در تناژ باالست.مرتضایی نژاد با بیان اینکه بهبود بخشیدن کیفی خاک از نیمه 
آذرماه آغاز شده و دستورالعمل های سازمان به مناطق ۱۵ گانه ارسال شده است، خاطرنشان کرد: 
۱۰ نفر از ناظران سازمان پارک ها و فضای سبز، تمامی ناظران مقیم در مناطق همچنین مسئوالن 

فضای سبز مناطق ۱۵ گانه و ناژوان و ۳۰ پیمانکار عرصه فضای سبز در این زمینه فعالیت دارند.

مدیر کل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

زنده گیری بیش از 13۶0 سگ بالصاحب در اصفهان
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شــهری شــهرداری اصفهان گفت: در هشــت ماهه اول 
ســال جاری تعداد یک هزار و ۳۶۳ قالده ســگ زنده گیری شــده که از این تعداد ۷۳۴ قالده 
عقیم سازی سپس ۵۶۸ قالده آن رهاسازی شده است.بهزاد حقانی  اظهار کرد: کنترل جمعیت 
حیوانات موذی و سگ های بدون صاحب یکی از وظایف معاونت خدمات شهری است و مطابق 
با دستورالعمل ابالغی سازمان شــهرداری ها و دهیاری ها مبنی بر کنترل و ساماندهی سگ های 
بالصاحب و اتالف نشدن آنها که توسط وزارت کشور تدوین شده است، شهرداری اصفهان از پنج 
سال پیش با احداث پناهگاه نسبت به کنترل و ساماندهی آنها به روش دستورالعمل های ابالغی 
اقدام می کند.وی با اشاره به اقدامات معاونت خدمات شهری در خصوص زنده گیری سگ های 
بالصاحب، تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شــده در تمامــی مناطق پانزده گانه 
شهرداری، یک نفر کارشناس و متخصص زنده گیری به همراه دو خودروی مجهز با نفرات مستقر 
و متخصص توسط کارشناســان مقیم در مناطق به شناسایی، شرطی ســازی و مشخص کردن 

محل های تجمع سگ های بالصاحب می پردازند و نسبت به زنده گیری آنها اقدام می کنند.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شــهری شــهرداری اصفهان ادامه داد: روزانه سگ های 
زنده گیری شده به پناهگاه انتقال داده می شوند و پس از مراحل قرنطینه نسبت به ثبت اطالعات 
آن ها از نظر سن، نژاد، شرایط جســمی و سایر مشخصات اقدام شــده و پس از آن فرآیندهای 

کلینیکی روی آنها انجام می شود.

 شهردار اصفهان خبر داد:

10 واگن به خط یک متروی اصفهان اضافه می شود

شــهردار اصفهــان گفــت: دو رام قطــار بــرای متــروی اصفهــان 
خریــداری کردیــم که بــا حضــور رییــس جمهــور بهره بــرداری 
مــی شــود. اعتبــار ایــن کار ۳۰۰ میلیــارد تومــان اســت کــه با 
 اضافــه شــدن ایــن ۱۰ واگن بــه خط یــک متــرو، ســرفاصله ها 

کمتر می شود.   
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، قدرت ا... 
نوروزی در برنامه زنده رادیویی »شهر پرسشــگر، شهردار پاسخگو« 
با تبریــک روز والدت حضرت زینب)س(، روز پرســتار و بهورز اظهار 
کرد: از ۱۰ ماه قبل گرفتار مشکل کرونا شدیم که هزینه های سنگینی 
در بخش های مختلف تحمیــل و جان های زیادی گرفته شــد؛ اما 
پرستاران در ایران و در شهر اصفهان ایثارگرانه مبارزه کردند و امیدوارم 
در مبارزه سخت، این ســربازان تنومند مبارزه با کرونا به خوبی بر این 

خصم غلبه کنند.
وی با اشاره به شــب یلدا و روزهای پایانی پاییز گفت: در سال های 
گذشته چنین شبی، روزهای پرهیجانی برای مردم بود، اما قطعا همه 
مردم با درک صحیح از وضعیت کنونی و نقشــی کــه هریک از ما در 

پاسداری از شــرایط داریم باید یلدای امسال را متفاوت از سال های 
گذشــته برگزار کنند به طوری که مصالح عمومی را درنظر بگیریم و از 

روش های جدید برای این ایام بهره مند شویم.
  شهردار اصفهان افزود: شب یلدای پارسال در جمع کارگران و پاکبانان 
حضور داشتیم اما امسال به دلیل شــرایط کرونا امکان پذیر نیست.   
وی بیان کرد: دیروز به لحاظ آلودگی شدید هوا، شهر اصفهان تعطیل 
شــد، برای حل این موضوع همه باید کمک کنیــم چراکه با یک روز 
تعطیلی بهبودی حاصل نمی شــود؛ این معضلی نیست که یک روزه 
ایجاد شده باشد و با این شیوه ها حل شود و تنها راهکار این است که 

وضعیت را درک و نقش اجتماعی خود را در حل آن ایفا کنیم.
نوروزی افزود: نقشــی که شــهرداری ایفــا می کند، توســعه حمل 
و نقل عمومی اســت و اگــر بر احــداث خطــوط متــرو تاکید می 
کنیم به خاطر همین مســائل اســت؛ اگر هزینه های ســنگینی در 
شــهر می شــود تا رینگ چهــارم ســاخته شــود و با قــدرت جلو 
 مــی رود، برای ایــن اســت کــه ترافیــک را کمتــر و مســیرها را 

هموار کنیم.

مذاکره شهرداری با کارخانه ها برای خرید مینی بوس   
وی با اشــاره به اینکه قراردادی با دولت منعقد کردیم و قرار شد ۷۰۰ 
دستگاه اتوبوس در شهر اصفهان بازسازی شود، گفت: هم اکنون ۱۸9 
اتوبوس در دست بازســازی اســت و پیش از این قرارداد هم یکصد 
دستگاه بازسازی شد. شهردار اصفهان از مذاکره با کارخانه های تولید 
مینی بوس برای خرید این دستگاه ها خبر داد و گفت: شرایط کشور 
سخت و دست ما بسته است اما با این شــرایط در اصفهان وضعیت 
به خوبی پیش می رود.وی افــزود: دو رام قطار برای متروی اصفهان 
خریداری کردیم که بــا حضور رییس جمهور بهره برداری می شــود. 
اعتبار این کار ۳۰۰ میلیارد تومان است که با اضافه شدن این ۱۰ واگن 
به خط یک مترو، ســرفاصله ها کمتر می شود.   نوروزی تصریح کرد: 
مدیریت شهری در نظر دارد، ۷۷۷ کیلومتر مســیر دوچرخه سواری 
ایجاد کند که تا پایان ســال ۱۵۰ کیلومتر آن بهره برداری می شــود و 
این در حالیســت که در ســال های قبل در مجموع ۴۰ کیلومتر خط 
دوچرخه سواری در شهر احداث شــد. وی با اشاره به انجام اقدامات 
مطالعاتی ایجاد تراموا و بررســی طرح در شــورای ترافیک، گفت: در 
صورت اجرا شــدن این طرح اصفهان اولین شهر در کلنگ زنی تراموا 
خواهد بود. شهردار اصفهان از نوســازی هزار تاکسی در شهر اصفهان 
گفت و افزود: 2۶۵ تاکسی تاکنون نوسازی شده که تا چند روز دیگر 
این آمار بــه ۳۰۰ خودرو می رســد.وی تصریح کــرد: اقدامات دیگر 
برای کاهش آلودگی باید از ســوی بخش خصوصــی و دولت انجام 
شود؛ باید شــرایط تحریم ها تغییر کند تا شهرداری ها رسالت عظیم 
خود را انجام دهند و سایر بخش ها هم کمک کنند تا این آلودگی غم 
انگیز از شهر رفع شــود.   نوروزی در مورد کارگاه هایی که یک شبه در 
مجاورت محله محمودآباد و در شهرک صنعتی محمودآباد و حسین 
آباد ســاخته می شــود و مورد گالیه یکی از ســاکنان منطقه ۱2 بود، 
اظهار کرد: محله محمودآباد در مجــاورت منطقه صنعتی محمودآباد 
اســت، از همین رو محیط زیســت مردم این محله از این نظر آلوده 
شــده و رفت و آمد کامیون ها برای آنها مشــکالتی ایجاد کرده است، 
همچنین شهرک شهید منتظری تحت تاثیر این معضالت قرار گرفته 
است به همین سبب شــهرداری تالش کرده این شهرک توسعه پیدا 
نکند چراکه توسعه وضعیت کنونی موجب تردد ماشین های سنگین 
شده و آثار سوء دارد. وی ادامه داد: خودروهای سنگین برای تردد از 
اتوبان آزادگان استفاده می کنند که برای ساکنان شهرک مجاور منطقه 
 صنعتی مشکالتی مانند تصادف موتورسواران با این خودروها را ایجاد 

کرده است.
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فقدان سند مالکيت
9/109 شــماره نامــه: 139985602033003178 - 1399/09/09 نظــر به اينکه 
ســند مالکيت ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعي و مشجر مشــهور هشت قفيزي 
درب آســياب  پــاک ثبتــي شــماره 1384 فرعــي از 100- اصلي واقــع در طامه 
جزء بخــش 10 حوزه ثبتــي نطنز ذيــل ثبــت 6693 در صفحه 6 دفتــر 50 اماک 
به نام فرنگيــس عابدي طامه فرزند حســين تحت شــماره چاپــي 37575  صادر و 
تســليم گرديده اســت، ســپس به موجب ســند قطعي 13935 مورخ 1329/12/05 
 دفتر 7 نطنــز تمامي ششــدانگ به فــرخ عابــدي طامه فرزند قاســمعلي نســبت 
به شش قفيز و غامحســين عابدي طامه فرزند علي محمد نســبت به دو قفيز انتقال 
که ســهمي فرخ ذيل ثبت اوليــه بنامش ثبت و ســهمي غامحســين عابدي طامه 
فرزند حاج علي محمد نســبت به دو ســهم در صفحه 423 دفتــر 56 ذيل ثبت 6693 
 بشــماره چاپي 475741 بنامش ثبــت و صادر گرديده اســت )منافع ســه دانگ آن

 مادام الحيــات فروشــنده خانم فرنگيــس عابدي طامه فرزند حســين مي باشــد( 
ســپس بموجب ســند قطعي مــع الواســطه 2294 مــورخ 1351/07/19 دفترخانه 
اســناد رســمي 25 نطنز تمامي ششــدانگ پاک مرقوم به آقاي حبيــب اله هنرمند 
پور فرزند حســين و زهــرا محمــدي طامه فرزنــد علي بالســويه انتقــال گرديده 
اســت ســپس بموجــب درخواســت وارده 139921702033003340- مــورخ 
1399/09/01 منضم به چهار برگ استشــهاديه که امضا شــهود آن به شماره شناسه 
يکتــا 139902155884000254 و 139902155884000257 رمــز تصديــق 
654035 و 143487 شــماره 67279 و 67276 مــورخ 1399/06/25 کــه به تاييد 
 دفترخانه اســناد رســمي 7 نطنز رســيده اســت مدعي مفقود شدن  ســند مالکيت

 پاک مرقوم در اثر اســباب کشــي مفقود گرديده اســت و درخواست ســند مالکيت 
المثني ملک فوق را نمــوده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره يــک اصاحي ذيل ماده 
120 آيين نامه قانون ثبت  در يک نوبت آگهي مي شــود چنانچه کســي مدعي انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود اســناد مالکيت نــزد خود مي باشــد از تاريخ 
انتشــار اين آگهي ظرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تســليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند مالکيــت به ارائه کننده ســند مســترد گــردد بديهي اســت اگر ظرف 
مهلت مقــرر اعتراضي نرســيد يا در صــورت اعتراض اصل اســناد مالکيت يا ســند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيــت المثني طبق مقررات خواهد شــد. 

م الف: 1061223 علي جواني مدير واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
مزایده اموال غير منقول )اسناد ذمه(

پرونــده:  شــماره   139903902003000130 آگهــی:  شــماره   9 /110
139704002003004035 آگهی مزايده پرونده اجرائی به شماره بايگانی 9705561 
، 0/5 دانگ مشاع از 6 دانگ عرصه و اعيان ملک به پاک ثبتی 139 فرعی از 6 اصلی 
بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خيابان ميرزا طاهر زهران کوچه شهيد بهشتی 
زمين کشاورزی که سند مالکيت آن با شماره الکترونيک 139420302025006986 
که در صفحه 428 دفتر اماک جلد 1096 ذيل شماره 242998 ملکی آقای حميد جان 
نثاری ثبت و صادر شده است با حدود و مشخصات: شمااًل: به شماره 137 فرعی ، شرقًا: 
به جوی صحرايی، جنوبًا: به شماره 144 و 146 فرعی، غربًا: ديواريست مشترک به شماره 
138 فرعی و 140 فرعی ضمنا تثبيت موقعيت ملک موقتا به صورت مشکوک در سوابق 
کاداستر جانمائی شــده و پس از مراجعه مالکين رســمی و مطابقت با مجاورين تثبيت  
خواهد شد با قدرالحصه از ساير مشاعات، که در قبال طلب خانم مينا قهرمان دوست بابت 
مهريه مندرج در سند ازدواج: شماره سند: 2172، تاريخ سند: 1396/09/03، دفترخانه 
صادر کننده: دفترخانه ازدواج شماره 126 شهر اصفهان، توقيف گرديده از ساعت 9 الی 
12 روز دوشنبه مورخ 1399/10/15 در شعبه مهريه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
واقع در اصفهان خيابان جی خيابان تاالر ميدان هفت تير شعبه مهريه اداره اجرای اسناد 
 رســمی از طريق مزايده به فروش می رســد. مزايده از مبلغ پايه 332/400/000 ريال

 )سيصد و سی و دو ميليون و چهارصد هزار ريال( شــروع و به هر کس خريدار باشد به 
باالترين قيمت پيشــنهادی فروخته می شــود. اين آگهی يک مرتبه در سايت سازمان 
ثبت اســناد و اماک کشــور و در روزنامه زاينده رود در تاريــخ 1399/09/29 چاپ و 
منتشــر می گردد و درج در سايت ســازمان به منزله انتشــار در روزنامه کثيراالنتشار 
محلی می باشــد و خريداران جهت شــرکت در مزايــده بايد مبلغ ده درصــد پايه مز 
ايده را طی فيش ســپرده به شــماره حســاب: 090100004061013207670192 
IR بنام تمرکز وجوه ســپرده اداره کل ثبت اســناد و اماک کشــور با شناســه واريز 
998108561161070070570000000000 نزد بانک مرکزی بابت پرونده کاسه 
فوق پرداخت نمايند. برنده مزايده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حساب ســپرده ثبت واريز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده 
و به حساب خزانه واريز خواهد شد. الزم به ذکر اســت کليه هزينه های قانونی تا تاريخ 
مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شــده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است 
و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فــوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشــر و حق مزايده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه 
روز مزايده تعطيل رسمی گردد، مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مکان 
 مقرر برگزار خواهد شــد. م الف: 1061778 زهرا يعقوبی رئيس اداره اجرای اسناد

 رسمی اصفهان
تحدید حدود اختصاصي

9/111 شــماره نامه : 139985602025011190-1399/09/23 چون تحديد حدود 
ششدانگ يکباب ساختمان پاک شــماره4350 فرعی از 40/294 واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي بــه نام محدثه کيقباد فرزند جــواد  در جريان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضي ثبت به  عمل نيامده اينک بنا به دســتور قســمت 
اخيراز ماده 15 قانون ثبت و بــر طبق تقاضاي نامبرده تحديد حــدود پاک مرقوم در 
روز يکشــنبه مورخ 1399/10/21 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب اين آگهي به کليــه مالکين و مجاورين اخطار مي گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور يابنــد. اعتراضات مجاورين و صاحبان امــاک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد   و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانــون تعيين تکليف پرونده هــای معترضی ثبت معترض  
ظرف يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره بايســتي با تقديم دادخواســت به 
 مراجع ذيصاح قضايي گواهي تقديم دادخواســت را اخذ و به اين اداره تســليم نمايد. 
م الف: 1060999  ابوالفضل شــهرياری نائينی مدير واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

9/112 شــماره نامه : 139985602024009390-1399/09/23 نظــر به اينکه به 
موجب رای شــماره 139960302024002922 مــورخ 1399/06/29 قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی ششدانگ يکباب خانه 
به مســاحت 132/99 متر مربع تحت شــماره فرعی 4644 از اصلــی 4483 مفروز و 
مجزی شــده از شــماره 131 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در 
مالکيت آقای کيومــرث ابراهيمی حاجت آقائــی فرزند علی مســتقر گرديد و پرونده 
ثبتی فاقد ســابقه تحديد حدود می باشــد لذا به اســتناد تبصره ذيل مــاده 13 قانون 
فوق الذکر و  طبــق تقاضای مالک تحديد حــدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
1399/10/29 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين 
آگهی به کليه مالکين و مجاورين اعــام می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور يابند و اعتراضــات مالکين و مجاوريــن مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديد حــدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و معترض 
طبق ماده 86  آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک 
ماه دادخواست خود را به مرجع ذيصاح قضائی تســليم و گواهی تقديم دادخواست را 

اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، درغير اين صورت متقاضــی ثبت يا نماينده قانونی 
وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و 
به اداره ثبت تســليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت 
 مقررات ادامه ميدهد.م الف: 1060472 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و اماک

 جنوب اصفهان
فقدان سند مالکيت

9/113  شــماره نامه: 139985602024009298-1399/09/20  نظر به اينکه سند 
مالکيت ششــدانگ پاک ثبتی 4 فرعی از 2511 اصلــی در صفحه 431 دفتر 89 ذيل 
ثبت 10233 به نام آقای حســين نظری ســند دفترچه ای )که در دفتــر اماک فاقد 
شــماره چاپی می باشد( ثبت و تســليم گرديده سپس طی ســند انتقال 59262 مورخ 
1359/07/17 دفترخانه اسناد رســمی 77 اصفهان به آقای جعفر نظری خوزانی فرزند 
حســين انتقال گرديده است ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 
139921702024037146 مــورخ 1399/08/28 بــه انضمام دو برگ استشــهاديه 
محلی که امضا شــهود آن ذيــل شناســه يکتــا 139902157036000381 مورخ 
1399/08/28 و رمز تصديق به شــماره 889718 به گواهی دفترخانه اســناد رسمی 
58 اصفهان رسيده اســت  مدعی اســت که ســند مالکيتش به علت جابجايی مفقود 
گرديده اســت و درخواســت صدور المثنی ســند مالکيت ملک فوق را نموده است  لذا 
مراتب  به اســتناد تبصره يک اصاحی ذيــل ماده 120 آئين نامــه قانون ثبت در يک 
نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملــک مرقوم يا 
وجود ســند مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم 
و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده ســند 
مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق 
 مقررات خواهد شــد. م الف: 1061505 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و اماک 

جنوب اصفهان
نظریه رد درخواست افراز

 9/114 شــماره نامــه: 139985602025009694-1399/08/16 نظــر بــه اينکه 
خانم نوشين نصر آزادان فرزند امراله برابر درخواست وارده به شماره 25017868 مورخه 
99/5/15 خواهان افراز مالکيت خود به ترتيب به مقدار 1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ 
 پاک ثبتی شماره 135/124 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان عليه خواندگان بنامهای
 زهرا دهقانی دولت آبادی فرزند صمد و رضا نصر آزادانــی فرزند رمضان و رباب خانم 
آقای قزوينی فرزند مرحوم آقا جال الدين می باشد و با قيد اين نکته که توسط خواهان 
فوق الذکر به دليل عدم اطاع از نشانی محل سکونت رباب خانم آقای قزوينی مجهول 
 المکان اعام شــده و مراتب اباغ اخطاريه مرحله اول افراز جهت بازديد محل در روز 
چهارشــنبه 1399/07/02 طــی روزنامــه اصفهــان امــروز بــه شــماره 3869 
مورخــه 1399/06/01 چــاپ اصفهــان منتشــر شــده و بــا توجــه بــه اينکــه 
طبق گواهــی دفتــر امــاک اداره متبــوع، جريــان ثبتی پــاک مذکــور خاتمه 
يافتــه و از ايــن رو ســابقه ای از صــدور ســند مالکيــت معــارض نــدارد و قبل 
 از ثبت پــاک مورد اقــدام در دفتر امــاک )در جريــان ثبت( و طبــق گواهی نامه 
 حصــر وراثــت شــماره 268 مورخــه 23/12/16 شــعبه 1 دادگاه بخــش اصفهان 
خانم حاجيه رباب خانم آقــای قزوينی مالک بهاء ثمنيه اعيانی اعام شــده و با عنايت 
 به اينکه در وقت مقــرر در اخطاريه شــماره 25018820 مورخــه 99/5/26 نماينده 
و نقشــه بردار در معيت خواهــان به محــل مراجعه و بــا توجه به تعويــض نمودن 
قفــل درب ورودی ملک مــورد اقدام ) طبــق اظهار خواهــان( نظر شــعبه 9 دادگاه 
عمومی حقوقــی اصفهان طــی نامــه شــماره 139985602025007658 مورخه 
1399/07/02 پرسش شــده و ذيل نامه ارسال شــده توسط رياســت دادگاه مذکور 
اعام شــده که اســتعام ارتباطی با دادگاه نــدارد و اظهار نظری در راســتای قابل 

افراز بودن يا نبودن ســهم خواهان افــراز نکرده و نقشــه بردار اقدام کننده، نقشــه 
 ملک را تهيه و طی نامــه شــماره 139985602025008285 مورخه 1399/07/15 
جهت اظهــار نظر نــزد شــهرداری منطقه 9 اصفهان ارســال شــده و شــهرداری 
مذکــور برابــر نامــه شــماره 9/99/1470 مورخــه 1399/07/30 منضــم بــه 
نقشــه اصاح شــده، اعام نموده که طبق ضوابط شهرســازی در قســمت جنوب 
شــرقی 4/05 متر و در قســمت جنوب غربی 6/30 متــر از بر عقب نشــينی رعايت 
گردد و مقدار عقب نشــينی از ســند کســر و تــا زمان بازســازی در اختيــار مالک 
 بامانع می باشــد و با توجه به مســاحت پــاک افراز مــورد تأييد اين شــهرداری 
نمی باشــد و توســط نقشــه بــردار اقــدام کننــده مســاحت کل برابــر 238/30 
متر مربع محاســبه شــده کــه مقــدار 68/40 متــر مربــع  آن عقب نشــينی آتی 
در مســير کوچه جنوبــی در اختيــار مالــک بامانع می باشــد. لــذا با اســتناد به  
مــواد 5 و 6 آئين نامــه قانون افــراز و فروش اماک مشــاعی مصوب آبانماه ســال 
 1357خورشــيدی نظريــه رد درخواســت افــراز پــاک فــوق صــادر و مقــرر 
می گردد نظريه مزبور برابر مقررات به طرفين اباغ گردد. الزم به ذکر است اين نظريه در 
خصوص اشخاصی که نشانی محل سکونت آنها اعام شده ظرف مهلت ده روز از تاريخ 
وصول اخطاريه و نظريه فوق الذکر که ضميمه آن می باشد و در خصوص رباب خانم آقای 
قزوينی فرزند مرحوم آقا جال الدين که مجهول المکان اعام شده ظرف مهلت يک ماه 
 از تاريخ انتشار روزنامه قابل اعتراض در دادگاه صالحه از سوی هر يک از طرفين است . 
م الف: 1061733 ابوالفضل شــهرياری نائينی مدير واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فنی خدماتی فلق پیشگامان 
جندق درتاریخ 1399/09/06 به شماره ثبت 306 

به شناسه ملی 14009610573 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تاسیس، راه اندازی و بهره برداری از دفتر 
پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی یا دفتر خدمات ارتباطات و 
فناوری اطالعات )ict( روستایی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
اصفهان ، شهرستان خور و بیابانک ، بخش مرکزی ، شهر جندق، محله درمانگاه، 
خیابان اتاق درس ، بلوار سلمان فارســی ، پالک 34 ، طبقه همکف کدپستی 
8363153445 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 
ریال نقدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شرکا آقای سیدکمال طباطبائی به 
شماره ملی 1240002076 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه آقای محمود 
افضل به شــماره ملی 5409942132 دارنده 5000000 ریال ســهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقای سیدکمال طباطبائی به شماره ملی 1240002076 و 
به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمود افضل به شماره 
ملی 5409942132 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مشترک مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری خور و بیابانک )1062893(



شنبه 29  آذر    1399 / 4 جمادی االول1442/ 19 دسامبر 2020/ شماره 3145

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

چاپخانه: شاخه سبز      آدرس: جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز

اگر هوای سردتر و روزهای کوتاه تر باعث می شود افسردگی 
زمستان را احســاس کنید، تنها نیستید. در این زمان از سال 
غیر معمول نیست که احساس خستگی، غم، مشکل در تمرکز 
و ایجاد اختالل در برنامه خواب خود داشته باشید.برای برخی 
از آدم ها، این تغییر روحیه موقتی اســت و با اصالح ســبک 
زندگی به راحتی کنترل می شود. اما برای سایرین، افسردگی 
زمستانی می تواند به نوع شدیدتری از افسردگی موسوم به 
اختالل عاطفی فصلی یا SAD تبدیل شــود. اما خبر خوب 
اینکه چیزهایی وجود دارد که می توانید برای غلبه بر افسردگی 
زمستانی انجام دهید.در اینجا  چند  استراتژی وجود دارد که 

می توانید سعی کنید افسردگی زمستانی را شکست دهید.
 کمی از اخبار دوری کنید: بودن در خانه باعث می شود که زمان 
تماشــای تلویزیون نیز افزایش بیابد و اگر این زمان صرف 
یک چرخه خبری بدون وقفه شــود، ممکن اســت افزایش 
افســردگی زمســتانی را تجربه کنید.برای کمک به کاهش 
استرس، ناراحتی و ناامیدی ناشــی از اخبار، به ویژه حاال که 
خبرهای زیادی حول محور کووید-1۹ است، سعی کنید مدت 
زمانی را که تلویزیون تماشا می کنید، محدود کنید. در صورت 
امکان، یک ساعت مشخص را برای تماشــای اخبار در نظر 

بگیرید و از آن تخطی نکنید.
 با غذا روحیه تان را تقویت کنید: یک تغییر ساده برای تقویت 
روحیه، در نظر گرفتن غذایی اســت کــه می خورید. مصرف 
پروتئین همراه با صبحانه، ناهار و شام می تواند باعث بهبود 
خلق و خو و جلوگیری از ولع مصرف قنــد و کربوهیدرات در 
اواخر روز شود.همچنین، گنجاندن غذاهای سرشار از ویتامین 
D مانند ماهی های چرب، روغن ماهی و غذاهای غنی شده 
با ویتامین D مانند شیر، آب پرتقال، غالت صبحانه، ماست 
و سایر منابع غذایی می تواند به تعادل روحیه کمک کند.طبق 
یک متاآنالیز، محققان دریافتند که افراد مبتال به افسردگی 
ســطح ویتامین D پایینی دارند، در حالی کــه افراد مبتال به 
ویتامین D کم در معرض خطر باالتر افســردگی هستند.اگر 
ویتامین D کافــی در رژیم غذایی تان نداریــد یا از طریق نور 
خورشید دریافت نمی کنید، به خصوص در ماه های زمستان 

با پزشک تان در مورد مصرف مکمل مشورت کنید.
 یک روال خواب منظم داشته باشــید: خــواب بر خلق و خو 
تاثیر شــگرفی دارد. کلی دوناهو، روانشناس می گوید، بدون 
خواب کافی و منظم، ریتم شبانه روزی ما ممکن است مختل 
شود، همچنین ریتم  آزاد شدن کورتیزول را مختل می کند و 

بر تولید هورمون تاثیر می گذارد.در این جا چند نکته می بینید 
که دوناهو برای بهبود خواب تان توصیــه می کند: هر روز در 
یک ساعت مشخص بخوابید و بیدار شوید، یک روال ساده 
قبل از خواب را دنبال کنید که نشــانه زمان استراحت است، 
مانند حمام کردن، کم کردن نور چراغ یا نوشیدن یک فنجان 
چای گیاهی، به محض بیدار شدن خود را در معرض نور قرار 
دهید، در یک اتاق تاریک و خنک بخوابید، در اتاق خواب تان 
از وسایل الکترونیکی اســتفاده نکنید.تمام نگرانی های تان 
را قبل از خواب روی یک کاغذ بنویســید تا اگر شــب بیدار 
می شــوید، به ذهن تان بگویید که نیازی به نگرانی نیســت 
 زیرا افکار روی کاغذ نوشــته شــده و صبح به آنها رسیدگی

 خواهید کرد.
 کمی فعالیت بدنی انجام دهید: ثابت شده است که فعالیت 
بدنی باعث تقویــت خلق و خو، کاهش عالئم افســردگی و 
کاهش استرس می شــود. 30 تا 60 دقیقه در روز، پنج روز 
در هفته، ورزش های هوازی، تمرینات قدرتی، یوگا یا ســایر 
فعالیت های مرتبط با تناسب اندام را دنبال کنید. البته بیرون 
رفتن برای مدتی به هدف قــرار دادن عالئم خاص SAD که 

مربوط به کمبود نور روز هستند، کمک می کند.

آشپزی

پای لقمه ای 
مواد الزم: خمیر ) پای، تارت یا پیراشکی (  به مقدار الزم،تخم 
مرغ )زرده(    دو عدد،سیب )کمپوت(    یک قوطی،شکر    به 
مقدار الزم،تخم مرغ بزرگ    یک عدد،دارچین    به مقدار الزم

 طرز تهیه: ابتدا خمیر را آماده کرده ، نیمی از خمیر را روی یک سطح آرد پاشی شده پهن کنید 
و همه سطح آن را با زرده تخم مرغ زده شده بپوشانید.کمپوت سیب را با مخلوط کن کامال پوره 
کنید سعی کنید مقداری از آب کمپوت را بردارید تا پوره شما سفت شود.پوره را روی خمیر پهن 

کنید و روی آن مقداری دارچین بپاشید. نیمه دیگر خمیر را نیز جداگانه پهن کرده و روی آن زرده 
تخم مرغ بزنید.حال خمیر را روی خمیر اول قرار داده و با دست روی آن فشار وارد کنید. با استفاده از 
چاقو یا ابزار خاص شیرینی را برش زده و داخل سینی چرب شده فر قرار دهید. یک عدد تخم مرغ 

را به خوبی بزنید و با برس روی شیرینی ها بمالید و روی هر شیرینی مقداری شکر و دارچین 
بپاشید. شیرینی ها را داخل فری که از قبل با دمای 350درجه فارنهایت گرم شده اند به مدت 

15دقیقه بپزید. بعد از آماده شدن شیرینی را با بستنی ،سس کارامل یا عسل سرو کنید.
 اگر دوست ندارید شیرینی خیلی شیرین شود می توانید سیب خام را پخته 

و بعد پوره کنید و به عنوان مغز شیرینی استفاده کنید. در صورت تمایل 
مقداری گردو چرخ شده هم به سیب اضافه کنید. می توانید 

سیب را با عسل یا کارامل مخلوط کرده و بعد 
روی خمیر قرار دهید. 

روش های مقابله با افسردگی زمستان در زنان و مردان

مستربین با کمدی جدید نت فلیکس 
برمی گردد

حامد کمیلی در »قبله عالم« سومین 
ناصرالدین شاه شد

روآن اتکینسون، بازیگر نقش »مستربین« در یک سریال کمدی 
 )Man Vs Bee 10 اپیزودی به نام »انسان در برابر زنبور« )
نقش آفرینی خواهد کرد.نت فلیکس اعالم کرد که هفت سریال 
اریجینال جدید بریتانیایی با همکاری فیلمسازانی چون »روان 
اتکینسون« ستاره ی سابق »مستربین«، »سم مندز« و »اندی سرکیس« 
ساخته خواهد شد و این سریال ها در بریتانیا نوشته و تولید می شوند.

 درشرایطی که سه سریال با موضوع ناصرالدین شاه در شبکه خانگی 
در حال تولید است و دو سریال از این جمع توسط یک پلتفرم ساخته 
می شــود تکلیف بازیگر ســومین نقش ناصرالدین شاه مشخص 
شد.حامد کمیلی قرار است ایفاگر نقش ناصرالدین شاه سریال »قبله 
عالم« حامد محمدی شــود تا بعد از بهرام رادان »جیران« و حســن 
معجونی »آهوی من مارال« نقش ناصرالدین شاه را برعهده می گیرد.

مدیر آبفای مبارکه خبر داد:

اجرای 90درصد شبکه فاضالب شهرستان مبارکه اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان خبر داد:
تفاهم آموزشی فنی حرفه ای و شرکت گاز اصفهان

همزمان در سراسر کشور برگزار شد؛
مانور سراسری اصالح ولتاژ شبکه توزیع برق اصفهان

مدیر آبفای مبارکه اعالم کرد: با اجرای 334 کیلومتر شبکه فاضالب در شهرهای 
مبارکه، کرکوند، زیباشــهر و دیزیچه بیش از ۹0 درصد شبکه فاضالب شهرستان 
مبارکه عملیاتی شد.مرتضی یادگاری افزود: به منظور برخورداری مردم شهرستان 
مبارکه از خدمات شبکه فاضالب احداث 6 ایستگاه پمپاژ در دستورکار قرار گرفت 
و هم اکنون ایســتگاه پمپاژ صفائیه و کرکوند در مدار بهره برداری قرار دارند.وی 
افزود: احداث ایستگاه های پمپاژ سورچه سیاه بوم، دهنو و زیبا شهر تکمیل شده 
و اکنون عملیات اتصال این ایستگاه های پمپاژ به کلکتور فاضالب دردستور کار 
قرار دارد .یادگاری با اشاره به جمعیت 170 هزار نفری شهرستان مبارکه ادامه داد: 
طی سال های اخیر 21 هزار انشعاب فاضالب به متقاضیان در شهرستان مبارکه 
واگذار شده که این رقم بیانگر تحت پوشش قرار گرفتن بیش از 60 درصد جمعیت 

این شهرستان از خدمات شبکه فاضالب است.
مدیر آبفای مبارکه با بیان اینکه در طول شــبانه روز 420 لیتر در ثانیه پســاب در 
تصفیه خانه فاضالب مبارکه تولید می شــود، اظهار داشــت: پس از انعقاد قرار 

داد بیع متقابل میان شــرکت آبفای استان اصفهان  با شــرکت فوالدمبارکه هم 
اکنون 200 لیتر در ثانیه پســاب از تصفیه خانه فاضالب مبارکه در اختیار شرکت 
فوالدمبارکه قرار می گیرد. یــادگاری اعالم کرد: با عملیاتی شــدن  30 کیلومتر 
دیگر، شبکه فاضالب شهرســتان در مبارکه تکمیل می شود و صد درصد شبکه 
فاضالب در این شهرســتان اجرا می شــود. الزم به یادآوری اســت، در ســال 
۹2 قرارداد بیع متقابل ســاخت تاسیسات فاضالب شهرســتان های مبارکه و 
لنجان میان شــرکت فوالد مبارکه اصفهان و شــرکت آبفای اســتان اصفهان با 
سرمایه گذاری 1200 میلیارد ریال منعقد شــد که به موجب آن مقرر شد در ازای 
تخصیص پســاب، قریب به 500 کیلومتر شــبکه فاضالب در این شهرستان ها  
توســط شــرکت فوالد مبارکه اجرا شــود که با توجه به افزایش اجرای تاسیات  
فاضالب در شــهرهای زیبا شــهر و دیزیچه و سایر موارد، ســهم سرمایه گذاری 
 در شهرســتان مبارکه از محل این قراردادهــا به میزان  بیــش از 2 هزار میلیارد

 ریال رسید. 

مدیر عامل شــرکت توزیع برق اصفهان  گفت: مانور سراســری اصالح ولتاژ 
شبکه در محدوده امور برق منطقه 10 شــرکت توزیع برق اصفهان در پل تمدن 
خیابان شهید خزائی خیابان کوشش روز پنجشنبه 27 آذر اجرا شد. حمید رضا 
پیرپیران در ادامه گفت: این مانور در سراسر کشور در روزهای 27 و 28 آذر ماه 
به منظور سنجش میزان آمادگی پرسنل شاغل در صنعت برق با رعایت پروتکل 
های بهداشتی اجرا شد و اصفهان نیز به عنوان بخش بزرگی در این مانور حضور 
جدی و پررنگ داشت.مدیر عامل و رییس هیئت مدیره  در ادامه تصریح کرد 
: اصالح ساختار و بهینه سازی شــبکه های توزیع ،اصالح و بهبود ولتاژ شبکه 
های توزیع برق ،ایجاد ظرفیت جدید به منظور نیروی رســانی به مشــترکین 
منطقه ،اصالح سیستم روشنایی معابر ،متعادل سازی بار ترانسفورماتورهای 
توزیع موجود ،افزایش قابلیت اطمینان شــبکه ،ارتقای سطح آمادگی پرسنل 
به منظور مقابله با بحران های احتمالی ،کاهش خاموشــی ها و انرژی توزیع 
نشده ،استفاده هدفمند از بودجه و اعتبارات و آراستگی ظاهری شبکه و مبلمان 
شهری از اهداف برگزاری این مانور بوده اســت  .وی با بیان اینکه این مانور از 
ساعت 8:30دقیقه روز پنجشنبه 27 آذرماه آغاز شد، گفت : در این پروژه اصالح 
شبکه ،تبدیل شــبکه ســیم به کابل خود نگهدار ،احداث پست هوایی،اصالح 
سیستم روشنایی معابر ،تعویض کابل سرویس ،اصالح انشعاب،اصالح ولتاژ 
و تعادل بار و نصب سیســتم اتصال زمین شبکه انجام شد. این مقام مسئول 

خاطر نشان کرد :در این مانور 5 اکیپ مشارکت کردند که شامل 4 اکیپ خط 
ســرد و یک اکیپ خط گرم دربرق منطقه 10 اســت و 8 اکیپ در دیگر مناطق 
مشارکت خواهند داشت. وی، به مالحظات ایمنی اجرا اشاره کرد و گفت :کامل 
بودن لوازم ایمنی فردی ،گروهی خود نمادی از اهمیت جایگاه ایمنی در اجرایی 
شدن تمام پروژه های فنی و مهندسی  است  .وی ابراز داشت: در برگزاری این 
مانور سازمان ها و نهادهایی از جمله پلیس راهور و اورژانس حضور داشتند. وی 

گفت: هزینه این پروژه بالغ بر یک میلیارد و 40 میلیون ریال است.

مدیرعامل شــرکت گاز اصفهان در حاشــیه مراســم امضای تفاهم نامه علمی، 
پژوهشی دانشــگاه فنی  و حرفه ای اصفهان با شــرکت گاز استان، اظهار داشت: 
توسعه گازرسانی انقالب بزرگی بود که در کشور پس از انقالب شکوهمند اسالمی 
رخ داد، اکنــون گاز از صدها کیلومتر داخل دریا اســتخراج و به منازل هم وطنان 

می رسد که فرآیند آن بسیار دقیق و مهم است.
سید مصطفی علوی تشریح کرد: دغدغه ما گازرسانی به منازل است، شرق استان 
اصفهان لوله کشــی گاز ندارد از همین رو در نایین گاز فشــرده که با فشار  و دمای 

استاندار تهیه می شود، به مناطق ارسال شده است.
وی افزود: اکنون در اوج مصرف گاز هستیم و تولید نیز به شکل حداکثری انجام 
می شود؛ نســبت به زمان مشابه سال گذشــته 25 درصد مصرف گاز در اصفهان 
افزایش یافته و نشان دهنده این است که باید پژوهش ها و تصمیمات جدیدی در 
این حوزه صورت گیرد.علوی گفت: گاز طبیعی ضررهای زیاد به محیط زیست وارد 
می کند، از همین رو باید به دنبال جایگزینی برای آن باشیم و بتوانیم این ضررها 
را کنترل کنیم، شــرکت گاز آمادگی خود را جهت پژوهش های علمی در راستای 
بهبود کیفیت و همچنین بررسی شرایط اعالم می کند؛ پژوهش در این رسته بسیار 
بزرگ و ارزشمند است.مدیرعامل شــرکت گاز اصفهان افزود: در بخش صنعت، 
باید تولیدکننده توجیه شود که نیروی طبیعی بزرگی را در اختیار دارد از همین رو 
باید در مصرف آن توجه خاص داشته باشد؛ طی دو سال گذشته با تفاهم نامه ای 
که با سازمان فنی  و حرفه ای امضا شد، سطح علمی نیروهای شرکت گاز افزایش 
یافته است، سطح علمی فقط منوط به رده های باالی کارمندان نیست، بلکه باید 
سطح علمی تمامی کارکنان افزایش یابد.وی ادامه داد: امیدواریم با امضای این 

تفاهم نامه بتوانیم حلقه مفقود علم و صنعت که دانشگاه است را  پررنگ تر کنیم.
محسن دوازده امامی نیز در حاشیه این مراسم اظهار داشت: تفاهم جامعی میان 
دانشگاه فنی  و حرفه ای و شــرکت گاز در زمینه های آموزشی و پژوهشی صورت 
گرفته است، در زمینه های آموزشی مقرر شــد که نیروهای جدید شرکت گاز به 
صورت دوره آموزشــی و یا نیرو های قدیمی به صورت بازآموزی با مرکزیت یک 
دانشگاه آموزش های الزم را فرا بگیرند.رییس دانشگاه فنی  و حرفه ای اصفهان 
ادامه داد: در زمینه های پژوهشی نیز مقرر شد، نیازهای پژوهشی کاربردی شرکت 
گاز توسط دانشگاه فنی  و حرفه ای برآورده شود و این مسائل در سطح دانشگاه 
مطرح و توسط اساتید و دانشجویان برطرف شود.وی در پایان افزود: در خصوص 
آموزش های مهارتی کوتاه مدت تفاهمی میان دانشگاه فنی  و حرفه ای و شرکت 

گاز صورت گرفت.

در دومین رویداد ریورس پیچ با اشــاره به قراردادهای سنگین فراوان در صنعت 
فوالد مبارکه مطرح شــد که بیش از یک میلیارد یورو قرارداد ارزی و مبالغ قابل 
توجهی قرارداد ریالی منعقد شــده اســت که ایــن حجم از قراردادهــا نیازمند 
دیجیتالی شدن و هوشمندسازی است.دکتر سراییان، مدیر عامل شرکت ایریسا 
در دومین رویداد از سلسله رویدادهای 3S که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار 
کرد: دیجیتالی شدن مسیری بی برگشت و شرط بقا برای همه صنایع است.وی 
با بیان این که باید به دنبال هوشمندسازی سیســتم از فناوری نوظهور در جهت 
ارتقا و بهبود زنجیره ارزش هوشــمند تا تولید محصوالت و فرآیندهای انجام کار 
استفاده شود، گفت: چشم انداز طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه هوشمندی در 
کالس جهانی است.سراییان با تاکید بر ضرورت رصد همه فعالیت ها با مرجع و 
رفرنس بین المللی، ادامه داد: بر این اساس باید به 11 شاخص از جمله بهره وری، 
کاهش هزینه و انباشت تولید و ... دست یابیم.وی با اشاره به تعریف جایگاهی 
تحت عنوان شــبکه جهانی فانوس دریایی توسط مجتمع جهانی اقتصاد، گفت: 
در انقالب چهارم صنعتی هدف پیوستن به این شبکه جهانی است. تا سال 2020 
میالدی هم 4 شرکت در جهان وارد این باشگاه شدند.سراییان با بیان این که در 
نخستین رویداد از 58 پروپزال حدود 44 عدد در پیش ارزیابی اولیه تایید شدند، 
افزود: امید می رود در ریورس پیچ دوم وارد فاز عقد قرارداد و اجرایی شویم.وی با 

بیان این که هدف از این رویداد تامین نیازهای فناورانه صنعت فوالد ایران است، در 
ادامه خاطرنشان کرد: برای این رویداد برند 3S انتخاب شده است.سراییان با بیان 
این که تجارب حاصل از این رویداد قابل تکثیر در دیگر صنایع است، افزود: متصل 
کردن محصوالت و تجهیزات در فوالد مبارکه، خودران کردن وسایل نقلیه صنعتی، 
پیاده سازی امنیت سایبری در فوالد مبارکه، استقرار مدیریت خدمات مبتنی بر 
چهارچوب ITIL4  در فوالد مبارکه و دیجیتال و هوشمند کردن فرآیند عقد قرارداد 
تا بهره گیری از فناوری 5 چالشی است که بحث و بررسی می شود.وی یادآور شد: 
انتقال فناوری و مالکیت فکری، حمایت مالی در تولید و توسعه محصول، پیش 
خرید محصول و سرمایه گذاری از مدل های اصلی همکاری به شمار می آید.سید 
مهدی نقوی، معاون تکنولوژی فوالد مبارکه اصفهان هم با بیان این که سال گذشته 
از لحاظ فرآیند تولید به کفایت مورد نظر رســیده ایم، گفت: قرار گرفتن در مسیر 
دیجیتال راه دشواری است که در این مسیر با چالش هایی روبه رو هستیم.وی 
با بیان این که ما چالش ها را با همراهی دوستان برطرف می کنیم، ادامه داد: در 
این مسیر از همه دانش و پتانسیل ها استفاده می شود، از این رو از همراهی افراد 
صاحب ایده و خالقیت استقبال می کنیم.معاون تکنولوژی فوالد مبارکه اصفهان 
با اشاره به استقبال خوب شرکت ها پس از رویداد نخست، گفت: این مسیر سخت 

با حضور دوستان و اساتید دانشگاه تهران به راحتی طی می شود.

در دومین رویداد ریورس پیچ مطرح شد؛
انعقاد بیش از یک میلیارد یورو قرارداد ارزی در صنعت فوالد مبارکه
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