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نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: در زمینه رفع تنش های آبی در استان اصفهان مجلس نگاه 
ویژه ای خواهد داشت تا این مشکالت برطرف شود. علی نیکزاد در حاشیه سفر به شهرستان شاهین شهر 
و میمه با اشاره به اهداف سفر به این شهرستان اظهار داشت: این سفر که در آن هیئتی از معاونان وزرای 
کابینه دولت سیزدهم ما را همراهی می کردند به منظور بازدید از پروژه های عمرانی این شهرستان و بررسی 

چالش های این منطقه انجام شد.
تخصیص ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای دو پروژه در شاهین شهر

وی با بیان اینکه تأمین اعتبار برای ورزشگاه ملت شاهین شهر از محل ماده ۲۳ و حل مشکالت فاضالب 
شهرهای دو شهرستان از محل اعتبارات ماده ۵۶ در این سفر مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: برای هر 

دو پروژه تخصیص ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شد.

نایب رئیس مجلس عنوان کرد؛

مجلس نگاه ویژه ای 
برای رفع تنش های آبی اصفهان دارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان: 

میدان میوه و تره بار اصفهان 
مکانیزه می شود

معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهادکشاورزی 
اصفهان:

افزایش قیمت تخم مرغ 
مصوبه ندارد

وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد؛ 

کاهش ۱۰ درصدی 
قیمت شیر، پنیر و ماست 

از امروز

معاون اداره کل امور مالیاتی اصفهان :

بخش کشاورزی اصفهان 
بیشترین معافیت مالیاتی 

را داراست

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

در تولید فوالد و سایر مصالح 
ساختمانی خودکفا هستیم
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زهرا کیانی ؛ 

مسئوالن استان به ورزشکاران 
اصفهانی توجه ندارند

 پیام مصرف کنندگان به تولیدکنندگان لوازم خانگی: 
کیفیت را باال ببرید، جنس ایرانی می خریم 

۶

3

رونمایی از پوستر دومین 
جشنواره مجازی » خانواده آبی«
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# اصفهان  تنها  نیست

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درنظردارد عملیات اجرایی به شرح 
زیر را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تا ساعت 1۳:۰۰ روز دوشنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰8/۰۳

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز سه شنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰8/۰۴

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  ۳۶۶8۰۰۳۰-8- ۰۳1

)داخلی ۳8۴(
نام روزنامه: سیمای شهر

تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰7/17

نوبت دوم
آگهی برگزاری مناقصه عمومی

موضوع مناقصهشماره مناقصه
محل تامین 

اعتبار
مبلغ برآورد )ریال(

مبلغ تضمین 
)ریال(

1۵۵ - ۳ - ۴۰۰

عملیات مدیریت بهره برداری شبکه 
فاضالب و نگهداری تصفیه خانه فاضالب 
قهدریجان و ایستگاه پمپاژ جعفرآباد و 

مینادشت منطقه فالورجان

2۰.9۵۶.۵29.۶987۵8.۶9۵.۰۰۰جاری
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وزیر جهاد کشاورزی گفت: از امروز )شنبه ( کاهش 
۱۰ درصدی قیمت در سه محصول اصلی شیر و 

پنیر و ماست عملیاتی خواهد شد. 
سید جواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در 
حاشیه بازدید از روســتاییان و عشایر شهرستان 
زرندیه در جمع خبرنگاران، با اشاره به بازدید انجام 
شده و مســائلی که در منطقه وجود دارد، اظهار 
کرد: بخشــی از این مسائل و مشــکالت مربوط 
به حوزه های زیرســاختی مثل مشکالت دانش 
آموزان عشایر و دسترسی آنها به اینترنت، مشکالت 
بهسازی جاده های دسترسی عشایر و گازرسانی 
منطقه بود که گازرسانی یکی از مهمترین مطالبات 

۱۴ منطقه عشایری زرندیه محسوب می شود.
وی با بیان اینکه تامین نهاده های دامی با توجه به 
خشکسالی منطقه و کمبود نهاده در این منطقه 
از دیگر مطالبات عشایر اســت که به صورت ویژه 
رسیدگی خواهد شد، افزود: موضوع دام مازاد نیز 
مطرح شد، که برای رفع این مشکل مصوبه ای که 
در سفر رئیس جمهور به ایالم و کهگیلویه و بویراحمد 
اعالم شد، در این منطقه به انتخاب عشایر اجرایی 
خواهد شد. بر این اساس عشایر منطقه می توانند 
یا دام مازادشــان را به شرکت پشــتیبانی امور دام 
بفروشند یا در صورتی که عالقه دارند دام مولد را 
نگهداری کرده و به صــورت امانی علوفه دریافت 
کرده و پس از پرواربندی با این شرکت تسویه حساب 
کنند. ساداتی نژاد با بیان اینکه رئیس جمهور نگاه 
ویژه ای به بحث روســتاها و عشایر و احیای جهاد 
سازندگی برای رفع مسائل مناطق روستایی دارد، 
گفت: بخشی از مشکالت عشــایر نیز مربوط به 
اراضی و مالکیتی است که بین منابع طبیعی در 

روستاها وجود دارد، است که در این خصوص نیز 
هفته آینده کمیته ویژه ای برای بررسی مسائل بین 
منابع طبیعی و عشایر و روستاییان تشکیل می شود 
و بنده یکشنبه گزارشی از این سفر را در هیات دولت 

ارائه می کنم.
وی افــزود: دومین موضوعی کــه در حال حاضر 
بحث ما و سوال مردم است، بحث مربوط به تامین 
مرغ، تخم مرغ و لبنیات اســت. از هفته آینده با 
تصمیمی که در ستاد تنظیم بازار به ریاست مخبر 
گرفته شد و بنا به دســتوری که رئیس جمهور در 
مورد ثبات قیمت ها و فراوانی و دسترســی اقالم 
صادر کرد، از شنبه کاهش ۱۰ درصدی قیمت در 
سه محصول اصلی شیر و پنیر و ماست عملیاتی 

خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: در خصوص تخم 
مرغ هفته آینده شرکت پشتیبانی امور دام و بخش 
خصوصی با کمک اتحادیه ها و تشکل ها نسبت 
به توزیع تخم مرغ و مرغ در حوزه شهرهایی که بر 
اساس بررسی های انجام شــده با کمبود مواجه 
هســتند، اقدام خواهد کرد و در مجموع، تالش 
می کنیم آرامش و ثبات در بازار محصوالت غذایی 

وجود داشته باشد.

معاون فنی گمرک در نامــه ای به وزارت صمت 
خواســتار تعییــن تکلیــف ۱۳ هزار تــن برنج 
خارجی شــد که قبل از تاریــخ ممنوعیت وارد 

گمرکات کشور شده است. 
به گزارش مهر، مهرداد جمال ارونقی در نامه ای 
به سرپرســت معاون بازرگانی داخلــی وزارت 
صمت با اشاره به سیر صعودی قیمت برنج در 
بازار داخلی، خواستار تعیین تکلیف برنج هایی 

شد که در گمرکات کشور دپو شده است.
در بخشــی از این نامه آمده است: ۱۳ هزار تن 

برنج خارجی پشــت درب هــای گمرک معطل 
مانده و اجازه ترخیص از ســوی وزارت صمت 
و کشــاورزی را ندارد. این اتفــاق در حالی رخ 
می دهد کــه افزایش برنج داخلــی و به تبع آن 
گران شــدن برنج خارجی را به همراه داشــته 

است.
معاون فنی گمرک در این نامه خواســتار اعالم 
نظر درباره محموله های برنج وارداتی شده که 
از نظر حقوقی تاریخ ورود آنها به کشــور قبل از 

تاریخ ممنوعیت است.

دولت ها برای تامین منابع مالــی و ارائه خدمات 
عمومی از درآمدهای مالیاتی استفاده می کنند. 
درحقیقت مخارج اداره کشــور که بخش اعظم 
آن برای ارتقای خدمات رفاهی صرف می شــود 
باید با منابع مالی دولت تامین شود. با این هدف 
قانون جدید پایانه های فروشــگاهی و ســامانه 
مودیان با برقراری شفافیت در تراکنش های مالی 
کســب و کارها و خدمات، تحول چشمگیری در 
وصول مالیــات  عادالنه بوجود مــی آورد. در این 
قانون منظــور از پایانــه فروشــگاهی  محدود به 
دســتگاه کارتخوان نبوده و شــامل هــر ابزاری 
که قابلیــت اتصال به شــبکه پرداخت کشــور و 
صدور صورتحساب الکترونیکی را داشته باشد. 
درحقیقــت پایانه فروشــگاهی همــه ابزارهای 
پرداخت ماننــد درگاه هــای پرداخت اینترنتی و 
دســتگاه های POS را دربرمی گیرد. اجرای این 
قانون به گونه ای اســت که ضمــن جلوگیری از 
اخالل در کســب و کار و حریم شخصی مودیان، 
داده و اطالعات کسب و کار مودیان را به صورت 
محرمانه حفظ کرده؛ حداکثر اطالعات مورد نیاز 
را دریافت و فضایی آزاد در محیطی رقابتی ایجاد 
می کند؛ به این ترتیب، افزایش رضایت مودیان و 
منافع کشور  از طریق شناسایی صحیح درآمدهای 
مشــمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی در کشور 
ســهولت می یابد. به بیانــی دیگر،اســتفاده از 
پایانه های فروشگاهی، سبب بهبود فعالیت  های 
اقتصادی، صرفه جویی در وقت، دقت بیشتر در 
امور، از بین بردن میزان اشتباهات، تسهیل داد 
و ستد، نظارت بر قیمت ها،ثبت و مستندسازی 
و شــفافیت در مبادالت اقتصادی و تشــخیص 
درآمدهای مودیــان مالیاتی و مالیــات بر ارزش 
افزوده می  شود. پیاده ســازی قانون پایانه های 

فروشگاهی و سامانه مودیان کارایی و اثربخشی 
نظام مالیاتــی و به تبع آن درآمدهــای مالیاتی را 
افزایش داده و با کاهش هزینه های وصول مالیات 
ســبب رضایت مودیان می شــود.به بیانی دیگر 
نظام مالیاتی می کوشــد زمینه مناسبی را برای 
دستیابی و حفظ میزان باالی خوداظهاری مودیان 
فراهم سازد.  به این ترتیب و بر اساس قانون، کلیه 
اشخاص مشمول موظفند به ترتیبی که سازمان 
مقرر می کند نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان 
اقدام کنند. خرده فروشی ها و واحدهای صنفی 
که مستقیما با مصرف کنننده نهایی ارتباط دارند 
عالوه بر عضویت در ســامانه مودیــان موظف به 
اســتفاده از پایانه های فروشگاهی می باشند.با 
اجرای این قانون روند مالیات ستانی کشور از علی 
الراس و ممیز محور به مالیات ســتانی مبتنی بر 
بانک های اطالعاتی تغییر  یافته و درنهایت کارایی 
و عدالت، تمکین داوطلبانه و پرداخت مالیات به 
فرهنگ عمومی تبدیل می شود و ضمن افزایش 
رضایــت مودیان و شــفاف ســازی فعالیت های 
مالی و شــفافیت مالیاتی، بودجه عمومی کشور 

تامین می شود. 
بدون شک هوشمند شــدن نظام مالیاتی امری 
مهم در اقتصاد کشور و زمینه ساز قطع وابستگی 
به درآمدهای نفتی اســت.در خاتمه با قاطعیت 
می توان گفت شــفافیت اطالعــات اقتصادی و 
تحقق عدالت مالیاتی، حذف چرخه عرضه کاالی 
قاچاق در شبکه رسمی توزیع و همچنین کاهش 
هزینه قیمت تمام شده کاال برای اصناف با حذف 
واسطه های غیرضروری، از جمله دستاوردهای 

قانون پایانه های فروشگاهی است.
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان 
اصفهان

وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد؛ 

کاهش 1۰ درصدی قیمت شیر، پنیر و ماست از امروز 

در نامه ای به وزارت صمت اعالم شد؛ 

گمرک: قیمت برنج صعودی است؛ محموله های
 وارداتی را تعیین تکلیف کنید

خبر

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت بر 
تاکســیرانی شــهرداری اصفهــان گفت:نرخ 
سرویس مدارس در اصفهان حدود ۲۵ درصد 

افزایش یافت. 
هادی منوچهری مدیرعامل سازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان، تعرفه 
نرخ سرویس مدارس را در سال تحصیلی جدید 
به صورت روزانه اعالم کردو گفت: امسال  نرخ 
تعرفه سرویس دهی مدارس ۲۵ درصد افزایش 

می یابد.
وی حدود ۵۳ شرکت حمل ونقل دانش آموزی 
را آماده سرویس دهی به دانش آموزان اعالم کرد 
و افزود: نرخ ســرویس دهی به دانش آموزان بر 
اساس محاسبه محل سکونت تا محل تحصیل 
آن ها تعیین می شود که در قرارداد بین شرکت 
حمل و نقل دانش آموزی با والدین دانش آموزان 

مطابق تعرفه محاسبه می شود.
منوچهری با اشاره به تعطیلی رانندگان سرویس 
مدارس در شــرایط کرونایی گفت: هم اکنون 
اداره کل آموزش و پرورش و سازمان تاکسیرانی 
اصفهان آمادگی الزم برای حضور دانش آموزان 

در مدارس را فراهم کردند.
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت بر 
تاکســیرانی شــهرداری اصفهان، تاکسیرانی 
اصفهان را پیش از کرونا ارائه دهنده خدمات به 
۷۴ هزار دانش آموز اصفهانی دانست و افزود: 
بیش از دو هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تاکسی 

آماده سرویس دهی به دانش آموزان هستند.

معاون امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی 
اصفهان گفت: بخش کشاورزی تاکنون در 
میان تمام مشاغل از بیشترین سهم معافیت 
مالیاتی در این استان برخوردار بوده است. 
ابراهیم عنایتی روز دوشنبه در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا افزود: دولت برای حمایت از 
حرفه های مختلــف فرصت های معافیتی 
و تشــویقی مالیاتی پیش بینی کرده است 
و بخش کشــاورزی و شــرکت های تعاونی 
مربوط به این عرصــه در اســتان اصفهان 
از بیشــترین معافیــت مالیاتــی برخوردار 

بوده   است.
وی صنایع در شــرف تاســیس  در مناطق 
محــروم، شــرکت های تــازه تاســیس و 
موسســات فرهنگی و خیریه هــا را از دیگر 
حوزه های دارای معافیت مالیاتی در استان 
اصفهــان عنوان کــرد و گفــت: همچنین 
نهادهای تحت نظارت اوقاف و امور خیریه 
از معافیــت مالیاتی به دلیــل فعالیت عام 
المنفعه و مورد نیاز جامعه برخوردار هستند 
که این موضــوع موجب توســعه اقدامات 

آنان می شود.
وی اضافه کرد: تهیــه اظهارنامه مالیاتی و 
طی فرآیندهای قانونی توســط این مراکز 
انجام شده اســت و از معافیت ها برخوردار 

می شوند.
عنایتــی بــا بیان اینکــه مالیــات یکــی از 
ابزارهای مدیریت اقتصادی و کشور است، 
تصریح کرد: دولــت همواره بــرای تقویت 
عرصه هایی که آســیب پذیر است و یا برای 
رشــد اقتصادی  نیازمند حمایت هستند، 
معافیت و یا بسته های تشویقی پیش بینی 

می کند.
وی با اشاره به آثار مخرب دخانیات بر جامعه 
یادآورشد: برای این حوزه مالیات وجود دارد 
و هیچ گونه معافیتی ندارد تا سالمت جامعه 

و گرایش به این حوزه کاهش یابد.
معاون امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی 
اصفهــان به تعــداد نهادها و شــرکت های 
دارای معافیت مالیاتی در استان اصفهان 
اشاره نکرد و گفت: ارائه سیاست تشویقی 
بخش صنعت یک فرصت توسعه اقتصادی 

و کاهش فرار مالیاتی است.
زمین های کشــاورزی اصفهان ۵۶۸ هزار 
هکتار برابر پنج درصد از مســاحت استان 
و ۳.۹ دهم درصد از اراضی کشــور است و 

دارای  ۱۸۵ هزار شاغل است.
۴.۶ میلیــون تن محصــوالت باغی و ۸۰۰ 
هزار تن محصوالت گلخانه ای از ســرجمع 
۶.۵ میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی 

و دامی در این استان تولید می شود.
اصفهــان پــس از تهــران دومین اســتان 

پرداخت کننده مالیات است.

خبر پیام مصرف کنندگان به تولیدکنندگان لوازم خانگی: 

کیفیت را باال ببرید، جنس ایرانی می خریم 
ممنوعیــت واردات لوازم خانگی 
کــره ای در راســتای حمایــت 
از تولیــد داخل اعمال شــده اما 
تولیدکنندگان هم برای کسب رضایت مشتریان باید 

شرایطی را رعایت کنند. 
خبر ممنوعیــت واردات لــوازم خانگی کــره ای از 
هفتم مهر اعالم شــد. در پی درخواســت تعدادی 
از شــرکت های داخلی تولید لوازم خانگی از رهبر 
معظم انقالب برای جلوگیری از واردات لوازم خانگی، 
رئیس دفتر رئیس جمهور خطاب به وزرای اقتصاد و 
صمت دســتور جلوگیری از واردات لوازم خانگی از 
کشــور کره را مکتوب کرد. رهبر انقالب در نامه ای 
به رئیس جمهور اعالم کردند کــه طبق نامه ای که 
کارخانه های تولیدکننده لوازم خانگی به ایشــان 
نوشته اند، واردات این محصوالت باعث شکستن کمر 

تولیدکنندگان می شود و باید جلوی آن گرفته شود.
ممنوعیتی که به عنوان یک تصمیــم راهبردی در 
راســتای حمایت از تولید مــورد تایید بســیاری از 
کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. راهکاری که پیش 
از این توســط کشــور های بزرگ تولید کننده لوازم 
خانگی از جمله خود کره مورد استفاده قرار گرفته 
بود و می تواند جهش عظیمی را برای صنعت لوازم 

خانگی ایران رقم بزند.
این تصمیم در حالی گرفته شــد که تولیدکنندگان 
کره ای لوازم خانگی برای بازار لــوازم خانگی ایران 
دنــدان تیــز کــرده بودنــد و منافــع آن هــا در گرو 
زمین خــوردن تولید کنندگان داخلــی بود. تولید 
گنندگان ایرانی در یک قدمی رسیدن به نقطه تکامل 
و حضور در بازار های جهانی هستند و قطعا کره ای ها 
به عنــوان یکــی از بزرگترین تولیدکننــدگان لوازم 
خانگی که عمده ســهم بازار این حوزه را در اختیار 
دارند هر کاری کــه بتوانند برای زمیــن گیر کردن 
تولید کننده ایرانی و باز پس گرفتن سهم بازار ایران 

خواهند کرد.
      اعمال محدودیت واردات سیاست درستی 
است، اما باید چارچوب مشخصی داشته باشد

آرمان خالقــی قائم مقام خانه صمــت اظهار کرد: 
برخی از شــرکت های کره ای در تــالش بودند تا با 
نفوذ به بازار لوازم خانگی ایران و دامپینگ یا همان 
نرخ شکنی صنعت لوازم خانگی نوپای ایران را زمین 

گیر کنند.
او افزود: در گذشــته همواره بازار ایــران در اختیار 
برند های کــره ای بود که بــا نبود رقبــای خارجی 
شرکت های ما رشد کردند. امروز در شرایط رقابتی 
با دامپینگ و بازار شــکنی شــرکت های داخلی را 
نابود می کنند. سیاست اعمال محدودیت واردات 
سیاست درستی است، اما باید چارچوب مشخصی 

داشته باشد.

قائم مقام خانه صمت ایران بیان کرد: این محدودیت 
بایــد محدودیت زمانی و هوشــمندانه باشــد تا به 
افزایش کیفیت و کاهش قیمت منجر شود در غیر این 

صورت باعث تخریب تولید خواهد شد.
او گفت: اگر کاری که با خودروساز ها کردیم با صنعت 
لوازم خانگی انجام دهیم خدمتی نکرده ایم و صنعت 
هم رشد نخواهد کرد. حمایت بی دریغ و شرایط بازار 

انحصاری تا حدی می تواند ادامه داشته باشد.
نکته حائز اهمیت در این اتفاقــات حمایت مردم از 
تولید داخل و تولید کنندگان لــوازم خانگی ایرانی 
بود. نظرات مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان نشان 
می دهد که اغلب به شرط بهبود کیفیت و خدمات، 
خرید محصوالت ایرانی را به خرید نمونه های وارداتی 
ترجیح می دهند. تمایل به خریــد کاالی ایرانی در 
بین اغلب پیام ها به چشم می خورد، اما انتظار بهبود 
کیفیت تولید و افزایش خدمات پس از فروش از تولید 

کنندگان لوازم خانگی داخلی داشتند.
     کیفیت، قیمت مناسب و خدمات پس از 

فروش، خواسته مردم از تولیدکنندگان
برخی از پیام های مخاطبان در خصوص انتظارات از 

تولیدکننده داخلی به شرح زیر است:
• گارانتی طوالنی مدت بدون قید شرط و گارانتی 
تعویض بدون دریافت هزینه حمل تا درب منزل فیلم 

درنیارند برای گارانتی
با کیفیت، ایمن، بادوام، زیبــا و در حدی که با لوازم 
خانگی خارجی برابری نماید تا خریدار با اشــتیاق 

در میان برند های ایرانی کاالی مورد نظر را خریداری 
کرده و تحت هیچ شــرایطی از خرید خود پشیمان 

نگردد.
• اگر کیفیت خوب وقیمت مناســب باشد همه از 
کاالی داخلی حمایت می کنند وهیچ کسی سمت 

کاالی خارجی نمی رود.
• کیفیت باال ببرند و  قیمت را پایین و رقابت کنند.

• راهــکارش چیه؟ راهکار این اســت کــه گارانتی 
محصوالت را زیاد کنند ۱۵ تا ۲۰ سال گارانتی بدون 

قید و شرط.
• ما وسایل برقی مون که ایرانیه، راضی هستیم، ولی 

نمیدونم چرا میگن بده؟
• کیفیت، خدمات پس از فروش و انصاف و وجدان 

داشته باشند، همین.
با این وجود عده ای این فرایند ممنوعیت واردات را 
عامل ایجاد انحصار و فساد می دانند. نگرانی مردم 
از آن اســت که صنعت لوازم خانگی به سرنوشتی 
مشابه سرنوشــت لوازم صنعت خودرو دچار شود. 
عده زیادی ایــن موضــوع را به شــوخی گرفتند و 
می گفتند باید چشــم انتظار قرعه کشی یخچال و 
لباس شویی باشیم. بســیاری هم بر این باور بودند 
که این محدودیت کاری از پیــش نمی برد و باید هر 
چه زودتر حذف یا زمان آن محدود شــود تا انحصار 
تولیدکنندکان لوازم خانگی را به همراه نداشته باشد.

     لوازم خانگی هم مثل خودرو انحصاری 
نشود!

برخی پیام های  انتقادی به شرح زیر است:
• ایران خودرو و ســایپا کم بودند، االن یک انحصار 
دیگر هــم در راه اســت. مثل خریدن ســانتافه که 
قیمتش میلیــاردی شــده باید یخچال و ماشــین 
لباسشــویی کــره ای را چند برابــر قیمت اصلیش 
بخریم مطمئن باشــید لوازم خانگی مثل گوشــی 
نیست که احتیاج به رجیستری داشته باشد و  قاچاق 

وارد می شود.
• چه انتظاراتی از تولید کننده داخلی لوازم خانگی 
دارید؟ انتظار داریم بگذارنــد واردات لوازم خانگی 
آزاد شــود تا ببینیم کدام شرکت حناش پیش مردم 

رنگ دارد؟
• انتظار داریم نگذارند رقیبشان حذف شود، چون 

در این صورت قهرمانی شان پوشالی است.
• ممنوعیت ورود کاال های خارجی فرصتی است 
برای تولید کنندگان داخل بشرط اینکه از این فرصت 

برای افزایش کیفیت استفاده کنند.
• فقــط امیدواریم که لــوازم خانگی بــه روز خودرو 

در ایران نیفتد.
نکته جالب توجــه در نظرات مــردم حمایت آن ها 
از تولید داخلی بود و تمایلی بــه خرید محصوالت 
خارجی نداشتند، اما همه آن ها انتظار دارند با این 
اعمال محدودیت تولید کنندگان داخلی کمر همت 
ببندند و کیفیت محصوالتشــان را به قدری بهبود 
ببخشــند که در پایان محدودیت کسی تمایلی به 

خرید لوازم خانگی خارجی نداشته باشد.

معاون بهبــود تولیــدات دام و 
طیور جهادکشاورزی اصفهان 
گفت:قیمت تخم مرغ در چند 
روز اخیر افزایش یافته اما این قیمت رسمی نبوده 

و در دست بررسی است.
حسین ایراندوست با بیان اینکه وضعیت بازار مرغ 
در اصفهان در حال حاضر مناســب است، اظهار 
داشت: بازار مرغ به ثبات رسیده است و در هفته 
گذشته تولید یک شب مرغ زنده به ۶۵۰ تن رسید.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مجوز منجمد کردن 
بخشــی از مرغ تولیدی در استان اصفهان صادر 
شده است، ابراز داشت: این امر به دلیل تنظیم بازار 
صورت می گیرد تا در صــورت کمبود مرغ امکان 

تنظیم بازار را داشته باشیم.
معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهادکشاورزی 
استان اصفهان با بیان اینکه بخشی از مرغ مازاد 
تولید از اصفهان به استان چهارمحال و بختیاری 

ارسال شده است، ادامه داد: امیدواریم این روند 
همچنان ادامه داشته باشد.

     قیمت گوشت قرمز بر اساس عرضه 
وتقاضا تعیین می شود

وی در خصوص قیمت گوشــت قرمــز نیز گفت: 
باید توجه داشت که قیمت گوشت قرمز بر اساس 
نرخ تنظیم بازار نیست و بر اساس عرضه و تقاضا 

تعیین می شود.
ایراندوست گفت: در اواخر شهریور و اوایل مهر ماه 
به دلیل عرضه دام عشــایر و همچنین دام پروری 
روستاییان به بازار شاهد کاهش قیمت گوشت قرمز 
به دلیل افزایش عرضه هستیم، ادامه داد: این در 
حالی است که در ماه های پایینی پاییز و زمستان 
روند افزایشی قیمت گوشــت قرمز را شاهدیم که 
انتظار داریم امسال نوسان زیادی را شاهد نباشیم.
     صادرات دام سبک هنوز عملیاتی نشده 

است

وی با بیان اینکه صادرات دام سبک هنوز عملیاتی 
نشده است، افزود: هنوز دستورالعمل اجرایی این 
طرح رسما به ما ابالغ نشــده اما این موضع که در 
صورت وجود شرایط، امکان صادرات فراهم شود، 

یکی از سیاست های وزارتخانه است.
     افزایش قیمت تخم مرغ مصوبه ندارد

معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهادکشاورزی 
اســتان اصفهان با اشــاره به چالش هــای توزیع 

نهاده ها برای دامداران در استان اصفهان گفت: 
در این زمینه باید توجه داشت که زمان خرید نهاده 
تا ارســال آن برای دامدار زمان بر اســت و ســعی 

داریم این زمان را کوتاه کنیم.
وی در خصوص آخرین وضعیت قیمت تخم مرغ 
تصریح کرد: قیمت تخم مرغ در چنــد روز اخیر 
افزایش یافته اما این قیمت رسمی نبوده و در دست 

بررسی است.

معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهادکشاورزی اصفهان:

افزایش قیمت تخم مرغ 
مصوبه ندارد

اهمیت استفاده از پایانه های فروشگاهی 
در اقتصاد کشور

اولیــن رویداد بــا محوریت اقتصاد چرخشــی در 
صنعت فوالد در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان، این رویداد، با حضور فناوران بیش از ۲۰ 
واحد فناور فعال مستقر در شهرک در حوزه های آب 

و انرژی، مدیریت پساب و تصفیه و منابع مصرفی 
در صنعت فوالد برگزار شــد و کارشناســان شرکت 
نوآوری فوالد به معرفی شــرکت و افــق پیش رو در 

حوزه اقتصاد چرخشی پرداختند. 
نحــوه تهیه ســند جامع برای توســعه فنــاوری و 
محصوالت و نحوه بومی سازی فناوری های نوین 
در صنعت فوالد در زمینه اقتصاد چرخشی از جمله 
ســرفصل موضوعات مطرح شــده در این رویداد 

علمی بود. 
این رویــداد بــرای شناســایی و اعــالم نیاز های 
مربوط به ارتقا فناوری و توســعه فناوری و حمایت 
از طرح هــای نوآورانه و فناورانــه مرتبط با صنعت 
فوالد، این رویداد به میزبانی پارک تخصصی فوالد و 
صنایع فلزی و با همکاری شرکت پشتیبانی و توسعه 
نوآوری و فناوری فوالد مبارکه در شــهرک علمی و 

تحقیقاتی اصفهان برگزار شد.

باهدف معرفی نوآوران در صنعت فوالد:

اولین رویداد اقتصاد چرخشی در صنعت فوالد در اصفهان 

افزایش 2۵ درصدی نرخ 
سرویس مدارس اصفهان 

معاون اداره کل امور مالیاتی اصفهان :
بخش کشاورزی اصفهان 
بیشترین معافیت مالیاتی 

را داراست

خبر

خبر
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مدیرعامل شرکت گاز استان:

احتمال کسری 2۵ میلیون مترمکعب گاز 
در اصفهان وجود دارد

نرخ واقعی مرغ ۳7 هزار تومان است 

مدیرعامــل شــرکت گاز اصفهان  
گفت: برخــی برآوردهــا حاکی از 
احتمال کسری حدود ۲۵ میلیون 
متر مکعب گاز در فصل سرما و در زمان اوج مصرف در این 
استان وجود دارد اما تمام توان را به کار خواهیم گرفت که 

بخش خانگی دچار مشکل نشود. 
سیدمصطفی علوی در جمع خبرنگاران افزود: سال 
گذشته نزدیک به ۱۵ میلیون متر مکعب کسری گاز در 
زمان پیک مصرف در استان وجود داشت و امسال نیز با 
توجه به رشد مصرف ۱۰ درصد به ویژه در بخش خانگی 
و صنایع پیش بینی می شود در برخی روزها این کسری 

و ناترازی تا ۲۵ میلیون مترمکعب نیز برسد.
مدیرعامل شرکت گاز اصفهان با بیان اینکه میزان سقف 
مطمئن مصــرف گاز طبیعی در اســتان ۵۸ میلیون 
متر مکعب در روز است اظهار داشــت: سال گذشته 
محدودیت مصــرف گاز برای برخــی از کارخانه های 

سیمانی و نیروگاه های استان اعمال شد.
وی با بیان اینکه صنایع بزرگ فوالدی استان اصفهان 
در شــبانه روز بیش از میلیون متر مکعب گاز مصرف 
می کنند اضافــه کــرد: ۷۰ درصد گاز این اســتان در 
صنعت و نیروگاه ها، ۲۰ درصد در بخش خانگی و مابقی 

در ایستگاه های "سی ان جی" مصرف می شود.
وی اظهار داشــت: بزرگترین صنعت مطرح کشور در 
زمینه فوالد با بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان بیشــترین 

بدهی را به شرکت گاز استان اصفهان دارد.
علوی یادآور شد: ۶ نیروگاه استان اصفهان برای تولید 
پنج هزار مگاوات برق در شبانه روز ۲۰ میلیون متر مکعب 

گاز مصرف می کنند.
وی تصریح کرد: مصرف متوســط گاز در اســتان ۵۸ 
میلیون متر مکعب است که سهم بخش صنعت در فصل 
گرم سال ۶۴ درصد و ســهم بخش خانگی ۳۶ درصد 
است و این مصرف در فصل سرد سال )نیمه دوم سال( 
به ۵۹ درصد در بخش خانگــی و ۴۱ درصد در بخش 

صنعتی تغییر پیدا می کند.
علوی با اشاره به اینکه متوســط مصارف روزانه استان 
۵۸ میلیون متر مکعب است خاطرنشان کرد: متوسط 
مصرف خانوارهای شــهری ۶.۴ متر مکعــب در روز و 

متوسط مصرف خانوارهای روستایی استان ۶.۸ متر 
مکعب در روز است که  باید کاهش پیدا کند.

به گفتــه وی، در زمان حاضر صد درصــد خانوارهای 
شهری در ۱۱۲ شــهر و ۹۹ درصد خانوارهای ساکن 
یک هزار و ۶۰ روستا در استان اصفهان از گاز طبیعی 

برخوردار هستند.
مدیرعامل شرکت گاز اصفهان گفت: جشن شهرهای 
سبز در زمینه گازرسانی در استان برگزار شد و در زمان 
حاضر شهر بدون گاز در این اســتان وجود ندارد و صد 
در صد خانوارهای شهری از گاز استفاده می کنند و یا 
قابلیت استفاده از گاز را دارند و ۹۹.۵ درصد جمعیت 
استان از گاز طبیعی استفاده می کنند. وی با بیان اینکه 
روستاهای اســتان اصفهان هم در حال سبز شدن 
هستند افزود: در زمان حاضر هشت روستا در نایین، 
چهار روستا در اردســتان، ۲ روستا در شهرضا و یک 

روستا در بوئین و میاندشت گازرسانی نشده است.
رایگان شدن قبوض گاز با مصرف ۲۰۰ مترمکعب در ماه
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خاطر نشان کرد: 
در صورتی که مشترکان خانگی فقط در سه ماهه پایانی 
زمستان میزان مصرف خود را هر ماه به ۲۰۰ مترمکعب 

برسانند هزینه آنها رایگان می شود.
وی با تاکید بر اینکه شــرکت گاز اصفهــان تا حد توان 
با اولویت گاز خانگی به صورت ویژه در اســتان تالش 
خواهد کرد، گفت: مشترکان با صرفه جویی در مصرف 
می توانند افزون بر ســرعت بیشتر در رســیدن گاز به 

صنایع، اشتغالزایی و ارزش افزوده ایجاد کنند.
علوی ادامه داد: استان اصفهان با مصرف ساالنه ۲۱ 
میلیارد متر مکعبی گاز در همه بخش ها به دلیل توسعه 
صنعتی و تراکم جمعیت دومین استان پرمصرف کشور 

بعد از تهران است.
به گفته وی، ساالنه مصرف گاز استان اصفهان به باالی 

۲۱ میلیارد متر مکعب می رسد که حجم باالیی است.
     مناطق شرقی استان اصفهان باید 

به دنبال استفاده از سوخت دوم و جایگزین 
باشد

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: برای انتقال 
گاز به شرق استان مسیر حدود ۳۰۰ کیلومتری با تدابیر 
ویژه ای طی می شود و برای برخورداری مستمر از گاز 
باید اقدامات الزم برای بهره مندی از سوخت دوم در این 

مناطق تدارک دیده شود.

وی ادامه داد: احتمال قطــع گاز در برخی مواقع که 
خارج از اختیار ماست وجود دارد و در صورتی که سوخت 

دوم تدارک دیده نشود با مشکل مواجه خواهیم شد.
علوی با تاکید بر اینکه هزینه انتقال خط گاز به مناطق 
شرقی استان اصفهان بسیار سنگین است افزود: در 
زمان حاضر برای گازرســانی به مناطق شرقی استان 
از "سی ان جی" استفاده شده و گاز در نایین فشرده و 

منتقل می شود.
نشست مطبوعاتی مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
با موضــوع ترویج فرهنگ ایمن و بهینــه مصرف گاز و 
تمهیدات این شرکت برای گازرسانی مستمر در فصل 

سرد سال، در سالن آمفی تاتر این شرکت برگزار شد.
در زمان حاضــر از یک هزار و ۲۳۸ روســتای اســتان 
اصفهان که مشمول گازرســانی هستند به یک هزار و 
۶۰ روستا گاز رسانی شده و بقیه روستاها به علت فاصله 
زیاد از خطوط و غیراقتصــادی بودن هزینه ها تاکنون 

گازدار نشده اند.
شبکه های گازرسانی در همه جای اصفهان گسترده 
شده است و بطور تقریبی تمام روســتاهای دارای ۲۰ 

خانوار واجد شرایط استان از گاز بهره مند هستند.

مدیر کل امور شــهری و شــوراهای اســتانداری 
اصفهــان گفــت: میانگیــن رشــد بودجــه 
شهرداری های این استان سال گذشته ۲۳ درصد 
بود و در ۶ ماهه نخست امسال نیز ۱۸ درصد رشد 

داشت. 
علی اصغر ذاکرهرندی افزود: بودجه شهرداری ها 
در صورت تداوم فعالیت ها و به تناسب اقدام های 

شهری به رشد باالی ۳۰ درصد خواهد رسید.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ رشد بودجه و عمده 
وصولی  شــهرداری ها به دارایی، امــور مالیاتی و 

ارزش افزوده بستگی دارد.
مدیر کل امور شــهری و شــوراهای اســتانداری 
اصفهان با بیان اینکه از مجموع ۱۱۶ شهرداری 
استان در ســال جاری معارفه ۸۰ شهردار انجام 
شده است، اظهار داشت: شــهردار ۲۵ شهر نیز 
از سوی شوراهای اسالمی معرفی شده اند که به 
زودی حکم های آنان صادر می شود و در روزهای 

آینده معارفه خواهند شد.
وی اضافه کرد: سایر شــهرداران استان اصفهان 
طی چند روز آینده از سوی شورای اسالمی شهر 
معرفی می شوند و تا پایان مهرماه تمامی شهرداران 
استان پس از انتصاب، فعالیت رسمی خود را آغاز 

خواهند کرد.
عمرانــی  طرح هــای  دربــاره  ذاکرهرنــدی 
شهرداری های استان اصفهان گفت: آنچه سهم 
شــهرداری ها بابت ارزش افزوده و آالیندگی ها و 

ماده ۵۸ بوده به بهترین نحو تقسیم شده  است.
به گفته وی، همراهی اعضای شورای اسالمی شهر 
با شهردار، تعامل با مسووالن برای رشد و توسعه و 
پیشرفت شهر الزم است و اعضای شورا و شهردار نیز 
باید از تک روی و بیان نظرهای خود به صورت فردی 
اجتناب کنند، چرا که این موضوع آسیب جدی 

برای شهر و شهرداری به دنبال خواهد داشت.
مدیر کل امور شــهری و شــوراهای اســتانداری 
اصفهان تاکید کرد که نشســت ها و مصوبه های 
شورای اسالمی شهر فقط از طریق سخنگو بیان 
شود و افراد نظرهای خود را به صورت انفرادی در 
شبکه های اجتماعی بیان نکنند، چرا که خروجی 

آن برای شهر وشهروندان مضر است.
اصفهان حدود پنــج میلیــون و ۳۰۰ هــزار نفر 
جمعیت در ۲۸ شهرستان دارد و سومین استان 

پرجمعیت کشور به شمار می آید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: فرآیند ورود و خروج بار در میدان میوه و تره 
بار این استان برای حذف داللی و کاهش ضایعات 

مکانیزه می شود. 
سید حسن قاضی عسگر افزود: ضایعات محصوالت 
کشاورزی در میدان های میوه و تره بار و واسطه گری 
بین این مراکز تا خرده فروشــان آسیب های مهم 
اقتصادی است که با مکانیزه ســازی فرآیندهای 

ورودی خروجی این معضالت کاهش می یابد.
وی بیان کرد: در حال حاضر وضعیت ورودی و میزان 
تقاضای بار در هیچ میدان میوه و تره بار مشخص 
نیست و به همین دلیل برخی از کاالی عرضه شده 

خریداری نمی شود و تبدیل به ضایعات می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
ادامه داد: با بررسی میزان تقاضا و تخمین آن، میوه 
مورد نیاز از مبداء تقاضــا و اطالعات آن نیز با دیگر 
میدان های میوه و تره بار شهرستان ها به اشتراک 
گذاشته می شــود تا متناســب با نیاز محصوالت 
از مزارع کشــاورزی بــه میــدان وارد و از اضافه بار 

جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه دانشــگاه صنعتــی اصفهان در 
تهیه این نرم افزار همکاری می کند، خاطرنشان کرد: 
به زودی با فعال شدن این سامانه، ترددها و ورودی و 
خروجی ها کنترل و عرضه و تقاضا مدیریت خواهد 
شد. قاضی عسگر یادآورشد: پس از مدیریت ورود 

و خروج  میدان های میوه و تره بار، عرضه در مراکز 
خرده فروشــی نیز مدیریت می شــود تا با کاهش 
فاصله و حذف واســطه گرها قیمت برای مصرف 

کننده کاهش یابد.
وی خاطرنشــان کرد: هم اینک وضعیــت آماری 
مشخصی از میزان عرضه و تقاضا میدان های میوه 
و تره بار نداریم و نیاز به فعال سازی سامانه مکانیزه 
احساس می شود. وی همچنین طرح ”روستا بازار“ را  
در مدیریت هزینه ها و حمایت از مصرف کننده موثر  
دانست و گفت: سازمان تعاون روستایی با همکاری 
دیگر نهادها مثل دفتر شــوراها و امور روســتایی 
اســتانداری در حال پیگیــری و اجرای این طرح 
هستند که تاکنون ۶ نقطه را در استان اصفهان برای 

چنین اقدامی آماده کرده اند.
به طور متوســط روزانــه ۶ هزار تن میــوه و صیفی 
از سراســر کشــور وارد میدان مرکزی میوه و تره بار 

اصفهان می شود.

نماینده مردم شهرســتان های نجــف آباد وتیران 
وکرون در مجلس  شورای اسالمی کاهش معضالت 
زیست محیطی مثل آلودگی هوا و فرونشست زمین 
در استان اصفهان را مستلزم خروج صنایع آالینده و 

آب بر از این خطه دانست. 
ابوالفضل ابوترابی گفت : خشکسالی های اخیر 
و کاهش کم سابقه بارندگی ها و افزایش جمعیت، 
اســتان و کالنشــهر اصفهان را در شرایط بحرانی 

قرار داده است.
عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس 
شورای اسالمی با انتقاد از راه اندازی صنایع آب بر 
در استان اصفهان درگذشته گفت که  توسعه این 
صنایــع در شــرایط کنونــی معضــالت زیســت 

محیطی این منطقه را افزایش می دهد.
وی گفت: تــداوم فعالیت و توســعه کارخانه های 
فوالد در اســتان اصفهان فاقد توجیه اقتصادی و 
اجتماعی و همراه با تهدیدهای محیط زیســتی 
اســت که بــی توجهــی به ایــن موضــوع بحران 
فرونشست زمین در شرق اصفهان وهمچنین غرب 

استان مثل شهر دامنه را به همراه داشته است.
نماینده مردم شهرســتان های نجف آباد و تیران 
وکرون با اشاره به میراث تاریخی کهن وگردشگری 
اســتان اصفهان گفت: صنایع آالینده اصفهان 
عالوه بر خســارت به محیط زیست واکوسیستم 

منطقه به بخش تاریخی و گردشــگری و سالمت 
مردم جامعه هم آسیب زده است.

وی توسعه صنایع را غیرقابل قبول دانست و گفت: 
مواد اولیه صنایع بزرگ اصفهــان را باید از کرمان 
به انتقال یابد و پس از تولید  محصوالت فوالدی با 
هزینه باال به خوزســتان و هرمزگان برای صادرات 
منتقل شود که چنین مراحل برای ورود مواد اولیه و 

خروج آن از استان سزاوار نیست.
ابوترابی همچنین پروژه انتقال آب از خلیج فارس 
به اســتان اصفهان را پر هزینه برآورد کرد و گفت: 
بهترین اقدام برای نجات اصفهان وحفظ میراث 
فرهنگی وگردشگری استان خروج صنایع آالینده 

و پر مصرف آب است.
نماینده مردم  نجف آباد و تیران و کرون درمجلس 
شورای اسالمی از نمایندگان مجلس به خصوص 
نمایندگان اســتان اصفهان، مســووالن کشور و 
اســتان، شــوراهای منتخب مردم وکارشناسان 
خواست تا برای نجات اســتان از بحران بیشتر در 
آینده اقدام جدی انجام دهند. میزان افت سطح 
آبخوان ها در دشت های استان اصفهان، بر اساس 
مطالعه انجام شده، ساالنه بیش از ۳۷ سانتیمتر تا 
یک متر اعالم شده که از میان ۳۵ دشت در استان 
اصفهان ۲۷ دشت، از نظر افت سطح آبخوان های 

زیرزمینی، ممنوعه و بحرانی است.

مدیرکل امور شهری استانداری اصفهان: 

بودجه شهرداری های اصفهان نیمه نخست امسال
 18 درصد رشد داشت

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان: 

میدان میوه و تره بار اصفهان مکانیزه می شود

 نماینده مردم شهرستان های نجف آباد وتیران وکرون:

کاهش معضالت زیست محیطی 
در اصفهان نیازمند خروج صنایع آالینده است

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: انتظار 
نیست کشوری که در تولید فوالد و سیمان و 
سایر مصالح ساختمانی خودکفا است و هیچ 
وابستگی به خارج ندارد در بخش ساختمان 

مشکلی داشته باشد. 
منصــور یــزدی زاده در حاشــیه بازدیــد 
از غرفه های نمایشــگاه متالکــس ۲۰۲۱ 
اظهار کرد: ذوب آهن اصفهان به واســطه 
نیروی انســانی متخصص، متعهد و تجربه 
کاری ارزشــمند در مســیر بالندگی خوش 
درخشیده است و قدم در مسیری گذاشته 
که دیگران به ســختی می توانند به آن ورود 
کنند و یا توانــش را ندارند. مصداق بارز این 
جمله تولید ریل در ذوب آهن اصفهان است 
که به عنوان دروازه ورود به تولید محصوالت 
صنعتی و دارای ارزش افزوده باال  محسوب 
 ،TH۳۶ می شــود.   وی افزود: تولیــد آرک
میلگردآلیاژی، ریل UIC۵۴  و... نیز از جمله 
دستاوردهای اخیر این شرکت مادر صنعتی 
به شمار می روند و حاصل تالش و کوشش 
شبانه روزی کارکنان این شرکت سبب شده 
ذوب آهن اصفهان مصمم تر از گذشــته در 
مسیر رشــد بالندگی حرکت کند و به سهم 
خودش در اقتصاد کشور نقش آفرین باشد.

بــه گزارش ایســنا، مدیرعامــل ذوب آهن 
اصفهان تصریح کــرد: ریــل در ذوب آهن 
اصفهان بر اساس نیاز خطوط کشور تولید 
می شــود و هم اکنون این تولید فراتر از نیاز 
کشــور اســت، بنابراین بازاریابــی آن برای 
صادرات به کشورهای دیگر در دست اقدام 

است.
وی با اشــاره به اینکــه برنامه دولــت برای 
احداث یک میلیون واحد مســکونی اقدام 
بسیار ارزشمندی است زیرا مسکن همواره 
از جملــه دغدغه هــای هموطنان اســت، 
خاطر نشــان کرد: انتظار نیســت کشوری 
که در تولید فوالد و ســیمان و سایر مصالح 
ساختمانی خودکفا است و هیچ وابستگی 
به خارج ندارد در بخش ساختمان مشکلی 

داشته باشد. 
در ایــن خصــوص می تــوان یــک اتــاق 
فکــر در بدنــه دولت ایجــاد کــرد و تمــام 
دســت اندرکاران این بخــش در آن حضور 
فعال داشته باشــند تا موانع پیش روی این 
طرح توســط تولیدکنندگان بررسی شده و 
برطرف شــود. در این زمینه به یک وحدت 

بین بخش ها نیاز داریم.
یزدی زاده در پاســخ به این سوال که قیمت 
گذاری دستوری چه تاثیری بر روند احداث 
یک میلیــون واحد مســکونی دارد، گفت: 
قیمت گذاری دســتوری فوالد یک ســنگ 
بزرگ پیش پای تولیدکنندگان این محصول 
ارزش آفرین در داخل و خارج از کشور است، 
بنابراین نیاز اســت قبل از هرگونه تصمیم 
گیری برای صنعت فوالد در اتاق فکری که 
عنوان شد همه صحبت ها شــنیده شود و 
ســپس تصمیم گیری کنند زیــرا با قیمت 
گذاری دستوری تولید نمی تواند دوام زیادی 
داشته باشد و اهداف بخش مسکن محقق 

نمی شود.
وی گفت: قیمت ها در کدال کامال مشخص 
اســت و عرضه و تقاضا به صورت اتوماتیک 
قیمت محصوالت را مشخص می کند. هیچ 
گونه محدودیتی در تولید فوالد وجود ندارد و 
مازاد عرضه داریم، بنابراین بهترین مکانیزم 
برای قیمت فوالد همــان مکانیزم عرضه و 

تقاضا است.

در یک ســال گذشــته بیش از ۵۰ میلیارد 
ریال اعتبار برای اجرای طرح های روستای 

مهرجان اختصاص یافته است.
نماینــده مــردم ناییــن و خوروبیابانک در 
مجلس در جمــع مردم این روســتا گفت: 
طرح هــای عمرانــی، شــبکه آبرســانی و 
توسعه زیر ســاخت های روستای مهرجان 

از طرح هایی است که در حال اجراست.
الهام آزاد گازرسانی به روســتاها، تکمیل 
ســالن های ورزشــی، مرمت و بازســازی 
قناتها، اصــالح معابــر و بافت فرســوده، 
اجــرای طرح هــادی، آســفالت راه های 
روســتایی، تقویت و مرمت ســیل بندها، 
و  اشــتغالزایی  تســهیالت  اختصــاص 
راه اندازی کارگاه های تولیدی را مهمترین 

اولویت ها در روستا ها دانست.

خبر خبر

استان

خبر

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: در زمینه 
رفع تنش های آبی در استان اصفهان مجلس نگاه 
ویژه ای خواهد داشــت تا این مشکالت برطرف 
شود. علی نیکزاد در حاشــیه سفر به شهرستان 
شاهین شهر و میمه با اشاره به اهداف سفر به این 
شهرســتان اظهار داشــت: این ســفر که در آن 
هیئتی از معاونان وزرای کابینه دولت سیزدهم ما 
را همراهی می کردند به منظور بازدید از پروژه های 
عمرانی این شهرستان و بررسی چالش های این 

منطقه انجام شد.
     تخصیص ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای 

دو پروژه در شاهین شهر
وی با بیان اینکه تأمین اعتبار برای ورزشگاه ملت 
شــاهین شــهر از محل ماده ۲۳ و حل مشکالت 
فاضالب شهرهای دو شهرستان از محل اعتبارات 
ماده ۵۶ در این سفر مورد بررسی قرار گرفت، ادامه 
داد: برای هر دو پروژه تخصیص ۱۱۰ میلیارد تومان 

اعتبار مصوب شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: 
برای حل مشــکالت شهرستان شــاهین شهر و 
میمه صورتجلسه هشت بندی مصوب شد که به 
ثمر رســیدن آن باید از سوی مســئوالن استان از 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت خانه های مربوط 

پیگیری شود.
     9۰ درصد بودجه کشور در وزارتخانه ها 

متمرکز شده است
وی در ادامــه با بیان اینکــه از بودجه یــک هزار و 
۲۷۷ هزار میلیارد تومانی دولــت تنها ۱۰ درصد 
به استان ها اختصاص یافته است، افزود: مابقی 
بودجه متمرکز بر وزارت خانه ها شده که باید این 
رویه اشتباه اصالح و سهم بیشتری برای این همه 
مسائل و مشکالت استان ها به ویژه در حوزه عمرانی 

اختصاص یابد.
نیکزاد ادامه داد: در زمینه رفع تنش های آبی در 
استان اصفهان مجلس نگاه ویژه خواهد داشت 

تا این مشکالت برطرف شود.

مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان گفت: 
بیش از ۶۶۰ هزار مسافر در شش ماه گذشته 
در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان 

پذیرش و اعزام شدند. 
حســن امجدی مدیرکل فرودگاه های استان 
اصفهان از جابه جایی ۶۶۱۹۶۳ مســافر در 
فرودگاه بین المللی شــهید بهشتی اصفهان 
از ابتدای امســال تــا پایان شــهریور ماه خبر 
داد و گفــت: در این مدت ۶۲۴۸۹۲ مســافر 
در پرواز هــای داخلــی و ۳۷۰۷۱ مســافر 
درپرواز های بین المللی از این فرودگاه اعزام 
و پذیرش شــدند که در مجموع شــاهد رشد 
۳۱ درصدی نســبت به مدت مشــابه در سال 

گذشته هستیم.
امجدی در ادامه تعداد کل پرواز های داخلی و 
خارجی انجام شده در شش ماهه اول امسال 
را ۸۸۴۴ پــرواز اعــالم کرد و افــزود: در مدت 
مذکــور ۸۳۰۹ پــروازدر مســیر های داخلی 
و ۵۳۵ پــرواز در مســیر های خارجــی در این 

فرودگاه نشســت و برخاســت کردنــد که در 
مقایســه با ۶۴۶۷ پرواز انجام شــده در سال 

۱۳۹۹، رشد ۳۷ درصدی داشته است.
او همچنیــن از جا بــه جایی ۷۵۱۶ تــن بار و 
مرسوالت در ۱۸۶ روز ابتدایی سال ۱۴۰۰ در 
فرودگاه بین المللی شــهید بهشتی اصفهان 
خبر داد و عنوان کرد: سهم پرواز های داخلی 
از ارســال و پذیرش این میزان بار ۵۴۷۹ تن و 
ســهم پرواز های خارجی ۲۰۳۷ تــن بوده که 
در مجموع ۵/۲۹ درصد رشد نسبت به مدت 

مشابه در سال قبل داشته است.
گفتنی اســت در حــال حاضر فــرودگاه بین 
المللی شهید بهشتی اصفهان در مسیر های 
داخلی به شهر های آبادان، اهواز، بندرعباس، 
بهرگان، بوشــهر، تبریز، تهران، خارک رشت، 
زاهدان، ســاری، ســیری، شــیراز، عسلویه، 
قشم، کیش، الوان، ماهشهر مشهد و کرمان، 
و در مسیر های خارجی به شهر های استانبول، 

دبی، دوحه، نجف و کویت پرواز دارد.

خبرخبر
نایب رئیس مجلس عنوان کرد؛

مجلس نگاه ویژه ای 
برای رفع تنش های آبی اصفهان دارد

جابجایی بیش از ۶۶۰ هزار مسافر
از فرودگاه شهید بهشتی 

خط دوم قطار شهری اصفهان 
کــه در دوره مدیریــت پیشــین 
شهری آغاز شــده بود، تکمیل 
می شود. شهردار اصفهان در برنامه اینجا اصفهان 
شــبکه تلویزیونی اصفهان گفت: توجــه به نقاط 
محروم شهر اصفهان از اولویت های مدیریت شهری 

است تا شرایط زندگی مردم بهبود یابد.
علــی قاســم زاده، تقویت نــاوگان حمــل و نقل 
عمومی را راه حل آلودگی هوای اصفهان دانست و 

افزود: با تفاهم نامه ای که بین شهرداری اصفهان 
و شــرکت تولید کننده خودرو هــای برقی منعقد 
شده اتوبوس های برقی تا ســال آینده جایگزین 

اتوبوس های دیزلی خواهند شد.
وی گفت: ششمین دوره از مدیریت شهری اصفهان 
در نظر دارد تا طرح های نیمه تمامی همچون خط 
دوم مترو، رینگ چهارم و فاز های ســالن اجالس 

سران را به پایان برساند.
شــهردار اصفهان تاکید کرد: طرح های جدیدی 

نیز با توجه بــه نیاز های شــهری اصفهان تعریف 
خواهد شد.

خط دو متروی اصفهان به طول ۲۴ کیلومتراست 
که ۹.۵ کیلومتر از این مسیر جزو جبهه غربی است 
که شامل ایستگاه مدرس نجفی تا میدان شهدای 

خمینی شهر است.
اولین ایستگاه در جبهه غربی ایستگاه مدرس نجفی 
است و ادامه مسیر بعد از خیابان مدرس نجفی، از 
هسته مرکزی شهر، میدان امام حسین )ع(، خیابان 
آیت اله طالقانی، خیابان صاحب روضات و خیابان 

کهندژ خواهد بود.

خط دو متروی اصفهان به طول ۲۴ کیلومتر از ایستگاه مدرس نجفی تا میدان شهدای خمینی شهر است:

عزم شهرداری اصفهان برای تکمیل خط دو مترو 

خبر

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

در تولید فوالد و سایر مصالح 
ساختمانی خودکفا هستیم

اختصاص ۵۰ میلیارد ریال 
اعتبار به روستای مهرجان 
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8۵ درصد کودکان کار اصفهان 

از اتباع ۵ کشور هستند
مدیــر کل بهزیســتی اســتان 
اصفهان با اشاره به ارائه خدمات 
به کودکان کار،گفت: ۸۵ درصد 
کودکان شناســایی شــده شــهر اصفهان توسط 
بهزیستی از اتباع و بیشتر از ۵ کشور مشخص و در 

منطقه محروم اصفهان ساکن هستند.
ولی الله نصر در دوازدهمین جلســه علنی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان با اشــاره به ارائه خدمات 
سازمان بهزیستی، اظهار داشــت: این سازمان از 
زمان مشاوره ژنتیک برای پیشگیری از به دنیا آمدن 
معلوالن گرفته تا دوره پیری و ســرای سالمندان، 
همچنین ارائه خدمات به معلوالن مجهول الهویه 
ماموریــت دارد. وی با تاکیــد بر ارائــه خدمات به 
کــودکان کار، افزود: ۸۵ درصد کودکان کار شــهر 
اصفهان از اتباع ۵ کشــور خارجی و در محله های 

حصه، ارزنان و دارک این شهر زندگی می کنند.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اینکه 
بســیاری از این کودکان بــا همکاری شــهرداری 
شناســایی شــده اند، تصریح کرد: کــودکان کار 
با کودکان خیابانــی متفاوت هســتند و کودکات 
خیابانی به کــودکان بی خانمان فاقد سرپرســت 
اطالق می شود که بعضا با کودکان کار دارای والدین 

اما ناتوان در امر کار اشتباه گرفته می شوند.
نصر با یادآوری تفاوت بین کوکان خیابانی و کودکان 
بی سرپرســت، ادامه داد: در حــال حاضر نزدیک 
یک هزار و ۲۰۰ کودک بی سرپرســت در اصفهان 
داریم که حدود ۶۰۰ نفر از آنها در حال  ساماندهی 
از طریق خانواده و اقوام نزدیک هســتند و ماهیانه 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کمک هزینه خرجی 

دریافت می کنند.
وی از شورای شــهر اصفهان، حمایت از معلوالن و 
مناسب سازی معابر شهری، اســتقبال از حضور 
مشاوران در جلسات تخصصی شهرسازی،حمایت 
از کودکان کار و زنان سرپرست خانوار،رسیدگی به 
وضعیت حمل و نقل معلوالن در سطح شهر و تهیه 
مسکن برای افراد دارای معلولیت باال و دو معلولی 

را خواستار شد.
مدیر کل بهزیســتی اســتان اصفهان با اشــاره به 
جمعیت بیــش از ۵ میلیون نفــری اصفهان بیان 
داشــت: اســتان اصفهان ۱۲۳ هزار معلول تحت 

پوشــش دارد که  حدود ۷۷  هزار و ۵۴۲ نفر آنها در 
سامانه کشــوری ارمغان  ثبت و از خدمات مختلف 
بهزیستی بهره مند هستند که از این تعداد دریافت 
کننده خدمات  ۱۶ هــزار و ۵۸۲ نفــر  دارای چند 
معلولیتــی جســمی حرکتی،ذهنی،اعصاب و 

روان،صوت و گفتار و بینایی هستند.
وی افزود: از ۱۶ هزار و ۵۸۲ نفر افراد چند معلولیتی 
بیش از ۳۰ هزار  نفر جسمی حرکتی،۲۲ هزار و ۱۶۷ 
نفر ذهنی،۱۳ هزار و ۹۲۶ نفر اعصاب و روان،۷ هزار 
و ۷۰۴ نفر صوت و گفتار،۱۱ هزار و ۷۷۹ نفر شنوایی 

و ۸ هزار و ۴۹۵ نفر معلول بینایی دارند.
مدیرکل بهزیســتی اســتان  درباره مددجویان زن 
سرپرست خانوار  تحت پوشش بهزیستی گفت:۹ 
هزار و ۲۱ زن سرپرســت خانوار در استان اصفهان 
تحت پوشش بهزیستی و ۳ هزار و ۹۵۰ دانش آموز 
خانواده های  نیازمند تحت پوشــش این مجموعه 

قرار دارند.
سازمان بهزیستی اســتان اصفهان دارای ۳ هزار 
و ۸۱۰ مرکز توانبخشــی،۴۰ خانه حمایتی،۴۱۳ 

مرکز توانبخشی در منزل و ۲ هزار و ۸۵ مرکز ویزیت 
در منزل است.

     لزوم اصالح الیحه حقوق معلوالن
علیرضــا ابراهیمیــان، مشــاور مناســب ســازی 
معاونت معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان 
نیز در این جلســه بااشاره  به مناســب سازی شهر 
اصفهان،خواستار حمایت از حقوق معلوالن و پیش 

بینی خواسته های آنها در لوایح شهرداری شد.
مشاور مناسب سازی معاونت معماری و شهرسازی 
شــهرداری اصفهان با تاکید بر  بروزرســانی الیحه 
حقوق معلوالن و نهضت مناســب سازی، تصریح 
کرد: در دوره شورای قبلی الیحه سامانه حمل و نقل 
رایگان معلوالن در کالن شهر اصفهان و اختصاص 
اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی و خریداری یک دستگاه  

خودرو "ون"به تصویب رسید اما اجرایی نشد.
ابراهمیان همچنین خواســتار ارائه کارت منزلت 
شهروندی و اســتفاده رایگان چهار ســفر رایگان 

شهری برای معلوالن احیاء شد.
در این جلســه دراختیار گذاشــتن اطالعات کال 

سنتر سازمان بهزیستی به منظور آسیب شناسی و 
اولویت بندی رسیدگی توسط شورای شهر،تشکیل 
مجموعه اداری مســتقل متشــکل از معلوالن به 
منظور رســیدگی بهتر به مطالبات شــهری،تهیه 
مســکن افراد دو معلولــه اصفهــان، افزایش خانه 
سالمندان در آینده،لزوم حمایت و هماهنگی سایر 
دســتگاه های اجرایی برای ترویح مناسب سازی و 
تعامل بیشتر،سهولت اســتفاده از ناوگان حمل و 
نقل اتوبوسرانی و مترو برای معلوالن،در نظر گرفتن 
مبلمان شهری برای معلوالن و نصب عالئم و گارد 
ریل های ویــژه برای معلوالن، رفع موانع شــهری، 
فرهنگســازی و برخورد بــا معلوالن بــه خصوص 
کارمندان شــهری و اســتقرار اورژانس اجتماعی  
۱۲۳ در محیط عمومی در چهاربــاغ  از مهمترین 
مطالبات و مطالب ارائه شده  اعضای شورای شهر 

اصفهان بود.
 همچنین در این نشست توسط اعضای شورای شهر 
از تعدادی  آتش نشان به مناسبت روز آتش نشانی 

تقدیر به عمل آمد.

خبر

کانــون عالــی انجمن هــای 
صنفــی کارفرمایی ایــران در 
نامه ای بــه مجلس خواســتار 
قانونی شــدن »اســتفاده از نماینده حقوقی به 
جای وکیل در دعاوی حقوقــی« در قالب طرح 

تسهیل صدور مجوزها شد.
کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران 
در نامه ای به مجلس شــورای اسالمی خواستار 
قانونی شــدن »اســتفاده از نماینده حقوقی به 
جای وکیل در دعاوی حقوقــی« در قالب طرح 

تسهیل صدور مجوزها شد.
متن کامل نامه به این شــرح اســت: در سالیان 
گذشته مقام معظم رهبری شعار سال را با تأکید 
بر تولید ملی و افزایش عملکرد اقتصادی انتخاب 
می فرمایند که نشان از اهمیت ویژه به کارآفرینان 
داخلی و آینده ی اقتصادی کشور دارد. کاهش 
هزینه هــای تولید و بهبــود فضای کســب وکار 
از مهم تریــن الزامــات پشــتیبانی و مانع زدایی 
از تولید محســوب می شــود و مجلس شــورای 
اســالمی نقش مؤثــر در ایــن زمینــه می توانند 

داشته باشند.
مطابق با ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بنگاه های 
اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی 
بــرای پیگیری امــور قضائــی در دادگاه ها منع 
شــده اند و به نوعــی ملزم بــه گرفتــن وکیل در 
پرونده هــای قضائی خود شــده اند. محرومیت 
بنگاه های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی 
در حالیســت که بنگاه هــا و مؤسســات دولتی 
می تواننــد برای امــور قضائــی خــود نماینده 

حقوقی معرفی نمایند.
با توجــه به انحصــار موجــود در بــازار خدمات 

حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه های 
اقتصادی خصوصی به شــدت گران اســت، به 
نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده های قضائی 
با توجه به ریسک آن ها به خصوص برای صنایع 
کوچک و متوســط که ۹۲ درصد صنایع کشــور 
را تشــکیل می دهند، مقرون به صرفــه نبوده و 
درنهایــت موجب رها شــدن مطالبــات مالی و 
تضعیف فضای کسب وکار می شود. الزم به ذکر 
است که از هر بیســت پرونده قضائی، تنها یک 

پرونده وکیل دارد.
دو عامــل گرانــی بکارگیــری وکیل و انباشــت 
مطالباتــی که بــه دلیــل گرانی وکالــت، ارزش 
پیگیری ندارند، بنگاه های اقتصادی خصوصی 
هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت های 
دولتی متحمل می شــوند و لــذا از این منظر نیز 
رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوارتر 

شده است.
بنابرایــن در یــک اقــدام اصالحی می تــوان با 
اصالح مــاده ۳۲ آئین دادرســی مدنــی امکان 
معرفــی نماینده حقوقــی از طــرف بنگاه های 
خصوصــی ماننــد بنگاه ها و مؤسســات دولتی 
به محاکــم قضائی را ایجاد کرد کــه از این طریق 
هزینه های بنــگاه داری به مقــدار قابل توجهی 

کاهش می یابد.
در همین راســتا در تیــر ماه ســال ۹۸، بیش از 
دوهزار تولیدکننــده در نامه ای بــه رئیس وقت 
مجلــس شــورای اســالمی، اصالح مــاده ۳۲ 
قانون آئین دادرســی مدنی را درخواست کرده 
بودنــد اما در طول این دوســال هیچ تالشــی از 
ســوی نماینــدگان مجلس بــرای رفــع دغدغه 
تولیدکنندگان مشاهده نشــد. در همین راستا 
آیت ا… رئیســی در زمــان تصدی ریاســت قوه 

قضائیه در دیــدار با فعالین اقتصادی در ســال 
۹۸، موافقت خود را با فراهم شدن امکان معرفی 
نماینــده حقوقی برای شــرکت های خصوصی 

اعالم کرده بودند.
اما در حال حاضر که طرح تسهیل صدور برخی 
مجوزهای کســب وکار در حال تصویب اســت، 
تعدادی از نمایندگان شــریف مجلس شــورای 
اسالمی، در تالشــند که مطابق انتظار چندین 
ساله تولیدکنندگان، استفاده از نماینده حقوقی 

برای فعالین بخش خصوصی را قانونی کنند.
لــذا از نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی، 
صمیمانــه تقاضا می شــود در اقدامی انقالبی، 
با تصویب امــکان اســتفاده از نماینده حقوقی 
در ذیل طرح تســهیل صدور برخــی مجوزهای 
کســب وکار، مانع بســیار بزرگــی را از پیش پای 

تولیدکنندگان بردارید.

خبر

مســئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: شــهروندان منتظر نــوع خاصی از 
واکسن نباشند و هرچه سریعتر برای تزریق واکسن 

کرونا مراجعه کنند. 
رضا فدایی مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
استان اصفهان گفت: در حال حاضر با کمبود دز اول 
واکسن برکت در استان مواجه هستیم و فقط تعدادی 

برای تزریق دز دوم موجود است.
او افزود: متاسفانه با توجه به اینکه مسئوالن از تولید 
و توزیع فــراوان واکســن برکت خبر دادنــد در حال 
حاضر این گونه پیش نرفت و با کمبود این واکســن 

ساخت ایران مواجه هستیم.

مســئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان بیان کرد: توصیه می  کنیم شهروندان منتظر 
نوع خاصی از واکسن مقابله با کرونا برای تزریق نباشند 

و هر چه سریعتر برای دریافت واکسن مراجعه کنند.
او در خصــوص ســفر بــا کارت واکسیناســیون، 
خاطرنشان کرد: کشورهای مسافر پذیر به شکل های 
مختلفی همچون تست منفی کرونا و بعضی از آنها 
هم با تســت منفی و کارت واکسیناســیون پذیرای 

مسافران هستند.
فدایی بیــان کــرد: درحال حاضــر هیچ کــدام از 
کشور های مسافر پذیر کارت واکسیناسیون را برای 

ورود گردشگران نپذیرفته اند.

اصفهان همچنان بدون برکت! 

طرح های تبلیغات شهری با شعار "برای هم بمانیم" 
به موضوع واکسیناســیون کرونا اختصاص یافته 

است.
رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت با اعالم این خبر 
گفت: با توجه به تاثیر واکسیناسیون بر کاهش تعداد 
فوتی های کرونا، برای بازگشت به زندگی عادی باید 

۹۰درصد جمعیت واکسن بزنند.
فریناز توالئیان ضمن تاکید بر اهمیت این موضوع 
افزود: با توجه به شرایط پاندمی کرونا و جهش های 
متوالی که ویروس کرونا ایجاد کرده اســت، اداره 
توسعه فرهنگ سالمت سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان به منظور افزایش آگاهی 
عموم جامعه درباره واکسن کرونا به نصب بنرهای 
تبلیغاتی در نقاط مختلف شــهر و نیز تبلیغات در 

فضای مجازی اقدام کرده است.
وی اظهار داشــت: موج جدید کرونا در راه است و 
در افرادی که واکسینه نشــده اند احتمال ابتال به 
کرونا  ۱۸ برابر و احتمال بســتری و مرگ ناشی از 
کرونا ۱۲ برابر بیشتر است و  این درحالی است که 
واکسیناسیون مرگ و میر کرونا را ۹۰ درصد کاهش 

می دهد.

وی تصریــح کرد: کاهــش مــرگ و میــر کرونا با 
واکسیناســیون و  بازگشــت بــه زندگی عــادی با 
واکسیناســیون  از جمله جمالت طرح های ارائه 
شده در تبلیغات واکسیناسیون با شعار "برای هم 
بمانیم" بوده که در سطح شهر مورد توجه شهروندان 
قرار گرفته خواهد شد و امیدوارم باعث برانگیختن 
عموم شهروندان و نیز تشویق افراد به تزریق هرچه 

زودتر واکسن کرونا گردد.

پیکــر مطهــر شــهید مدافــع حــرم 'ســید 
ظاهر هاشمی' همزمان با سالروز شهادت امام 
رضا)ع( با حضور اقشار مختلف مردم شهرستان 
مبارکه تشییع شــد.  این آیین از مقابل مسجد 
جامع تا میدان انقالب مبارکه و پس از آن گلستان 
شــهدای قهنویه با مداحی و عزاداری در سوگ 
سالروز شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا 
)ع( همراه بود. رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
شهرســتان مبارکه در حاشیه این مراسم گفت: 
پیکر این شهید مدافع حرم ابتدا در شهر مبارکه 
تشییع و سپس در گلزار شهدای محله قهنویه به 

خاک سپرده شد.
یونس سعیدی افزود: شــهید مدافع حرم سید 
ظاهر هاشمی که از شــهدای تیپ فاطمیون و 
تبعه افغانستان بود، پنج سال پیش در سوریه به 
شهادت رسید و پیکرش بتازگی پیدا شده است.

وی خاطرنشان کرد: شهید هاشمی متولد ۲۸ 
فروردین ۱۳۶۹ و ساکن محله قهنویه مبارکه بود 
که در دوران کودکی پدر و مادر خود را از دست داد 
و به همراه ۲ خواهر و ۲ برادر خود زندگی می کرد.
رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران شهرستان 
مبارکــه اضافه کرد: این شــهید با پیوســتن به 
تیپ فاطمیون در ۲ نوبت و به مدت ۴۴۱ روز در 
جبهه های جنگ ســوریه به مبارزه بــا داعش و 

دشــمنان اهل بیت )ع( پرداخت و سرانجام در 
تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در منطقه خان 

طومان به شهادت رسید.
سعیدی افزود: پیکر پاک این شهید مدافع حرم 
ســرانجام بعد از بیش از پنج سال تفحص شد و 
بعد از تشییع با شــکوه در مبارکه برای تشییع و 
خاکسپاری به قهنویه مبارکه منتقل و در آن جا به 

خاک سپرده شد.  
۹۹ درصد اتباع خارجی ســاکن اصفهان تابع 
افغانستان و بقیه از سایر کشورهای عراق، هند، 

ترکیه سوریه و حتی اروپایی هستند.
بر اساس نتایج سرشماری سال ۹۵، از جمعیت 
پنج میلیون و ۱۲۰ هزاری نفری استان اصفهان 
حدود ۱۸۳ هزار تبعه کشور افغانستان و حدود 
سه هزار نفر تبعه عراق هستند که بیشتر آنها در 

شهرستان اصفهان زندگی می کنند.
در بین استان های کشور، اصفهان پس از تهران و 
خراسان رضوی میزبان بیشترین اتباع و مهاجران 
خارجی است و انواع خدمات بهداشتی، درمانی 

و آموزشی به آنها ارائه می شود.
شهرستان مبارکه برای دفاع از حرم اهل بیت)ع( 

هشت شهید مدافع حرم تقدیم کرده است.
این شهرســتان با ۱۵۳ هزار نفر جمعیت در ۴۵ 

کیلومتری جنوب غربی اصفهان قرار دارد.

شــهردار اصفهان با صدور حکمی"سید علی 
معرک نژاد" را به ســمت مدیــر کل ارتباطات و 
امور بین الملل شــهرداری اصفهان منصوب 

کرد.
علی قاســم زاده در متن حکم خود خطاب به 

سید علی معرک نژاد آورده است:
در فصلی نو از حکمروایی شهری و در آغازین 
سال های گام دوم انقالب اسالمی با عنایت به 
شناختی که از توانمندی های ارزشمند شما 
دارم جنابعالی را به سمت مدیر کل ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری اصفهان منصوب 

می نمایم.
در این مســیر از شــما می خواهم در افق نگاه 
و اندیشه رهبر حکیم انقالب، با بهره گیری از 
کلیه امکانات و ظرفیت ها در برقراری ارتباطی 
دوسویه بین مردم و شهرداری و تعامل مؤثری 
و هدفمند با دیگر ارگان هــا و نهادهای همت 

گمارید.

امید اســت صرفا رضایــت خداونــد متعال را 
در امــور و تصمیم هایتان در نظــر بگیرید و با 
استفاده از توانمندی های کارشناسی موجود 
در آن مجموعه در انجام امــور محوله موفق و 

پیروز باشید.
ســید علی معرک نژاد دانش آموخته مدیریت 
رسانه و پیش از این مدیر مجموعه تخت فوالد 

شهرداری اصفهان بوده است.
پیــش از این ایمان حجتی به عنــوان مدیرکل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 

مشغول به فعالیت بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
گفت: بر اســاس مصوبات ســتاد ساماندهی 
سکونتگاه های غیر رسمی در اصفهان، اسناد 

اعیانی برای ساکنان حصه صادر می شود.
حجت االسالم محمدحســین بلک در زمینه 
ســاماندهی ســکونتگاه های غیر رســمی در 
استان اصفهان اظهار داشــت: در این زمینه 
باید توجه داشــت کــه اداره کل اوقاف و امور 
خیریــه اســتان اصفهــان در برخــی از ایــن 
سکونتگاه ها موقوفاتی دارد و به همین دلیل 

در این جلسات حضور داشته است.

وی با بیان اینکه هدف از تشکیل این جلسات 
رفع مشــکل مردم بوده اســت، ادامه داد: در 
جلسه اولین روز دهه وقف این جلسه با موضوع 
حصه با حضور مســئوالن دادگستری استان 

اصفهان برگزار شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
با بیان اینکه در جلســات گذشته ساماندهی 
سکونتگاه های غیر رســمی با موضوع منطقه 
حصه مصوباتی داشتیم که برای پیگیری روند 

اجرای این مصوبات این جلسه برگزار شد.
وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین مصوبات این 
جلسه پیگیری روند تسهیالت الزم برای صدور 
اسناد مالکیت اعیانی منطقه حصه بود، ابراز 
داشــت: همه تالش ما این اســت کــه مردم 
بتوانند اســناد مربوط به اعیان خود را در این 

موقوفات دریافت کنند.
حجت االسالم بلک تصریح کرد: با این اقدام 
شهروندان می توانند با آرامش خاطر بیشتری 

از وجود موقوفات بهره مند شوند.

با واکسیناسیون کرونا، برای هم بمانیم 

پیکر مطهر شهید مدافع حرم » سید ظاهر هاشمی« 
در مبارکه تشییع شد 

خبر

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان
 منصوب شد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

اسناد اعیانی برای ساکنان حصه صادر می شود

خبر

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: اگر 
زمانی گفته می شد ثبت سند خودرو در دفاتر 
اسناد رسمی اختیاری اســت، اکنون با ابالغ 
احکام دیوان عدالت اداری و دادســتانی کل 
کشور و اطالع رســانی گســترده، ثبت سند 
خودرو در دفاتر اسناد رســمی هیچ ضرورتی 

ندارد. 
ســرهنگ محمدرضــا محمــدی در جمــع 
خبرنگاران پیرامون ابالغ دادستان کل کشور 
مبنی بر عدم نیاز بــه حضور در دفاتر اســناد 
رســمی برای ثبت ســند خودرو، اظهار کرد: 
پلیس راهنمایی و رانندگی حدود دو سال است 
در راستای احقاق حقوق مردم، موضوع عدم 
نیاز به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را 
پیگیری می کند. این موضــوع به صراحت در 
قانون اعالم شــده و دیوان عدالــت اداری نیز 

حکم داده است.
وی با اشاره به اینکه دادستان کل کشور هفته 
قبل اعالم کرد سند پلیس رسمی است و نیازی 
به ثبت ســند در دفاتر اســناد رسمی نیست، 
گفت: اگر تا پیــش از این ثبت ســند در دفاتر 
اســناد رســمی اختیاری بود، اکنــون اصال 

ضرورتی برای ثبت سند وجود ندارد.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشــاره 
به اینکه کمیسیون حقوقی و اصل ۹۰ مجلس 
نیز نظرشان بر این است که نیازی به ثبت سند 
خودرو در دفاتر اســناد رسمی نیست، افزود: 
اختالف نظر در ماده ۲۹ اســت که باید به نفع 

مردم اصالح شود.
سرهنگ محمدی ادامه داد: اصرار دفاتر سند 
رسمی برای ثبت سند خودرو برای اخذ مالیات 
است که این کار در بســتر الکترونکی در حال 
تعریف است و اگر شهروندان قبل از مراجعه به 
دفاتر تعویض پالک، مالیات را پرداخت کنند 
دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و 

صرف وقت و هزینه نیست.
وی خاطرنشــان کرد: مالکیت وســایل نقلیه 
موتوری در محاکم قضایی با استعالم از پلیس 
احراز می شود و پلیس هیچ استنادی به ثبت 
سند خودرو در دفاتر در هیچ کجای خدمات و 

استعالمات خود نمی کند.
ســرهنگ محمدی با اشــاره به اصرار برخی 
نهادها به ثبت ســند خودرو، گفــت: با وجود 
تاکید دادســتان کل کشــور، دیــوان عدالت 
ادارای، کمیســیون حقوقی مجلس شورای 
اســالمی و ســایر مراجع ذی صالح مبنی بر 
کفایت و رسمیت سند پلیس برای جلوگیری از 
تحمیل هزینه مضاعف به مردم، علت این اصرار 
برای ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی مشخص 

نیست.
وی با اشــاره به اینکه دیوان عدالــت اداری و 
دادستان کل کشــور و ســایر مراجع قضایی 
و حقوقــی، ســند صــادره در مراکــز تعویض 
پالک را به اســتناد مــاده ۱۲۸۷ قانون مدنی 
سند رســمی می دانند، افزود: نگرانی بعضی 
سازمان ها و نهادها نسبت به جلوگیری از ضرر 
و زیان مــردم، با تحمیل هزینه های ســنگین 
غیرضروری در این شــرایط سخت اقتصادی 

منطقی نیست.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهــان با تاکید 
بر اینکه الزم نیست یک مال دو سند صادر شود، 
گفت: با نادیده گرفتن همه قوانین تاکیدی بر 
عدم لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی )مواد 
۱۲۸۷ قانون مدنی، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد 
و امالک و...( با فرض وجود شبهه در ماده ۲۹ 
قانون جدید اخذ جرائم رانندگی بهتر اســت 
ماده ۲۹ به نفع و مطابق خواست قانونی و بحق 

مردم اصالح شود.
وی اضافه کرد: البته اگر ماده ۲۹ قانون جدید 
اخذ جرائم رانندگی مطابق نظر دفاتر اســناد 
رسمی اصالح شود تکلیف مواد ۱۲۸۷ و ۴۶ و 

۴۷ چه می شود؟
ســرهنگ  محمدی با بیان اینکه عدم مراجعه 
شــهروندان به دفاتر ثبت از نظــر مادی هیچ 
منفعتی برای پلیس ندارد، گفت: مبالغ اخذ 
شــده در مراکــز تعویض پــالک، صرفا صرف 
ســاخت پالک، صدور ســند مالکیــت )برگ  
ســبز(، صدور کارت ماشــین، هزینه پستی 
)برای متقاضی( و دســتمزد کارکنان فعال در 
مراکز تعویض پالک می شــود که از نظر ریالی 
اصال قابل قیاس با هزینه های اخذ شده برای 

ثبت سند در دفاتر نیست.
وی خاطرنشــان کــرد: جهت اخــذ خدمات 
تعویــض پــالک در مراکــز تعویــض پــالک  
پلیس اصال نیازی به ارائه ســند دفتر خانه ای 

نیست.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:
ثبت سند خودرو 

در دفاتر اسناد رسمی 
هیچ ضرورتی ندارد

با ارسال نامه ای مطرح شد؛

استفاده از نماینده قانونی به جای وکیل
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تاریخ شفاهی هیأت های مذهبی اصفهان »کتاب« شد
کتــاب و لــوح فشــرده “تاریخ 
شــفاهی هیأت هــای مذهبی 
شهر اصفهان” با حضور مداحان 
پیشکســوت و پیرغالمان اباعبداله الحسین)ع( 
و به همت ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شهرداری اصفهان در هنرسرای خورشید رونمایی 

شد.
این کتاب حاصل تالش دو ســال و نیم ســازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان 
برای ثبت تاریخ شــفاهی هیأت هــای مذهبی و 
زندگی پیرغالمان اهل بیت )ع( اســت که در این 
پژوهش تاریخ شــفاهی ۱۳ هیأت مذهبی شــهر 
اصفهان در مناطق یک و ســه در قالــب دو کتاب 

آورده شده است.
رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعی ورزشــی 
شــهرداری اصفهان در این مراسم اظهار داشت: 
هیأت هــای مذهبــی تأثیــر فراوانــی در تحکیم 
بن مایه های فرهنگی ایرانیان مســلمان داشــته 

است.
محمد عیدی با بیان اینکه هیأت های مذهبی هم 
در حوزه ملیت و هم در حوزه شریعت مجاهدت های 
فراوانــی داشــته اند، افــزود: آمــوزه ســترگ 
دشمن ستیزی با توجه به جغرافیای خاص ایران، 
بزرگ ترین آموزه ای بوده که هیأت های مذهبی در 
فرآیند جامعه پذیری به مخاطبان خود ارائه داده اند 
و زندگی عاشقانه در چارچوب آموزه های هیأتی، 
دیگرگزینی یعنی بــه فکر دیگری بــودن را به این 

عاشقان آموخته است.
وی ادامه داد: سرودن اشعار به زبان پارسی و حفظ 
گوشه ها و دستگاه های موسیقایی اصیل ایرانی به 
تقویت بن مایه های هویت ملی در راستای تحکیم 
هویت مذهبی انجامیــده و خالقیت بزرگی بوده 

که توسط هیأت های مذهبی انجام شده است.
وی گفت: چون باید خاطره شــهر را جاودانه نگه 
داریم باید به روایت هیأت های مذهبی و زنده نگه 
داشتن یاد و خاطره مداحان و بزرگان هیأت های 
مذهبی بپردازیــم و به این روایت ها نیــاز داریم تا 

هویت خودمان را در آن پیدا کنیم.
عیدی با بیان اینکه روایت هیأت، روایت شهر است، 
تصریح کرد: بسیاری از رفتارهایی که در شهر انجام 
می شده حاصل کنش فعاالنه هیأت های مذهبی 

بوده است.
رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز در این مراسم 
تأکید کرد حضور مردم، پرداخت هزینه ها توسط 
مــردم و حضــور روحانیــون و مداحــان از جمله 
ویژگی های هیأت های مذهبی در ایران و اصفهان 

است.
حجت االسالم منوچهر مهروی پور اظهار داشت: 
برداشــته شــدن فاصله طبقاتــی از ویژگی های 
هیأت های مذهبی بوده و در آنها فقیر و غنی معنا 
ندارد و احترام به بزرگ ترها همواره سرلوحه هیأت ها 

بوده است.
وی اضافه کرد: هیأت های مذهبی چون نهادهایی 
مردمی هستند در صحنه مقابله با کرونا نیز حضور 
داشــتند و خدمت به همنوع در روزهای نخست 

شیوع این بیماری صحنه های زیبایی را پدید آورد.
به گفته رئیس کمیســیون فرهنگــی اجتماعی 
ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان، هیأت های 
مذهبی اصفهان نه تنها در کشــور بلکه در عرصه 
بین المللی نیز الگوی ســایر هیأت های مذهبی 

بوده است.
مهروی  پور افزود: تاریخ نگاری شفاهی هیأت های 
مذهبی اصفهان اقدامی ارزشمند از سوی سازمان 
فرهنگــی اجتماعی ورزشــی شــهرداری بود که 
امیدوارم این حرکت با حمایت شــهردار و اعضای 

شورای شهر اصفهان ادامه پیدا کند.
وی خاطرنشــان کــرد: حضــور بــزرگان در کنار 
مسئوالن مدیریت شــهری مغتنم است و شورای 
ششــم به طور ویــژه از مجموعه هــای فرهنگی و 

هیأت های مذهبی اصفهان حمایت خواهد کرد.
همچنین نویسنده کتاب تاریخ شفاهی هیأت های 
مذهبی اصفهان در این مراسم گفت: هیأت های 
مذهبی تشکیل دهنده حیات فرهنگی و اجتماعی 

محالت و شهرها از جمله شهر اصفهان هستند.

مهدی ابوالحســنی افزود: جای پای هیأت های 
مذهبی در زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و 
مذهبی مردم اصفهان و حتی در رفتارهای سیاسی 
آنهــا در دهه های مختلــف وجــود دارد، بنابراین 
زمانی که از هیأت های مذهبی سخن می گوییم 
منظورمان پیشــینه همه جانبه مردم شهر کهنی 

مانند اصفهان است.
وی تاریخ شــفاهی هیأت های مذهبــی را تاریخ 
شــفاهی شــهر اصفهان و محالت آن دانســت و 
گفت: نام مداحان اهل بیت )ع( همواره در تاریخ 
می درخشــد اما نام این اشــخاص باید با مکتوب 
کردن آنها ماندگارتر می شد. تاریخ ثابت کرده که 
فراموشی، آسیب بزرگی است که به فرهنگ شفاهی 
و نقل سینه به سینه وارد می شود بنابراین باید از این 

امر جلوگیری می کردیم.
نویســنده کتــاب تاریــخ شــفاهی هیأت هــای 
مذهبی اصفهان تصریح کرد: کار خود را از ســال 
۹۷ با برگزاری مراســم نکوداشت پیرغالمان امام 
حسین)ع( مانند حاج اصغر سعیدمنش و مرشد 
رضا مشــکین آغاز کردیــم و امروز بــه رونمایی از 
کتاب تاریخ شفاهی هیأت های مذهبی رسیدیم. 
متأســفانه شــیوع بیمــاری کرونا در ایــن طرح 
وقفه انداخت اما ثبت و ماندگار شدن صدا، سخن 
و منش زیبای بزرگان هیأت های مذهبی اصفهان 

حداقل فایده این طرح بود.
ابوالحسنی ثبت داده های تاریخی در حوزه فرهنگ 
عامه و ثبت و ضبط اصطالحــات و واژه ها را دیگر 
فایده ثبت تاریخ شفاهی هیأت های مذهبی شهر 

اصفهان دانســت و بیان کرد: ثبت تاریخ شفاهی 
هیأت های مذهبی کار مشــکلی بود امــا از خود 
هیأت های کمک گرفتیم و تــالش کردیم در نبود 

برخی افراد، روایت های آنها حفظ شود.
رئیس شورای هماهنگی هیأت های مذهبی شهر 
اصفهان نیز از اقدام ارزشــمند سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان برای ثبت 
تاریخ شــفاهی هیأت های مذهبــی تقدیر کرد و 
گفت: حدود ۹۰ هزار هیأت مذهبی در کل کشور، 
۵ هزار و ۶۰۰ هیأت در استان اصفهان و هزار و ۲۰۰ 
هیأت مردانه و ۴۰۰ هیأت زنانه در شــهر اصفهان 

وجود دارد.
ســیدرضا اخروی بیان کرد: ثبت تاریخ شــفاهی 
هیأت های مذهبی شهر اصفهان باید مدت ها قبل 
انجام می شد اما آغاز این حرکت از سوی شهرداری 

را باید به فال نیک گرفت.
وی خدمات هیأت های مذهبی شــهر اصفهان را 
محدود به دهه اول ماه محرم ندانست و خاطرنشان 
کرد: هیأت های مذهبی بنا به نیازهای جامعه در 
تمام طول ســال انجام وظیفه می کنند. در زمان 
شیوع کرونا نیز هیأت های مذهبی تغییر کاربری 
داده و در ایــن زمینه مشــغول خدمت رســانی به 

مردم شدند.
گفتنی است؛ در پایان این مراســم از کتاب و لوح 
فشرده تاریخ شــفاهی هیأت های مذهبی شهر 
اصفهان رونمایی و از نمایندگان هیأ ت های مذهبی 
مناطق یک و سه شهر اصفهان و دست اندرکاران 

تولید این کتاب تقدیر شد.

فرهنگسرای  مدیر  اصفهان 
شهروند شاهین شهر از برگزاری 
"جشنواره کودکان خالق" در 
راستای کسب مهارت ها، تعامل سازنده کودکان 
با محیط پیرامون و ارتباط جمعی آن ها با گروه 
همساالن در کنار بررسی رفتارهای اجرایی و آسیب 
شناسی روانشناختی و اجتماعی آنان مصادف با 

روز جهانی کودک خبر داد. 
کودک  روز  بیان اینکه  پوربا  حکمت  بنفشه 
بهانه ای برای یادآوری جایگاه و نقش کودک در 
بهسازی، رشد و ارتقا جامعه است، اظهارکرد: 

توجه به اثرگذاری کودکان به عنوان آینده سازان 
جامعه و تالش برای شکوفایی استعدادها، رشد 
مهارت های فردی و اجتماعی و ایجاد تغییر در 
نگرش فرهنگی و اجتماعی آن ها رسالتی است که 

هر نسل نسبت به نسل بعد از خود برعهده دارد.
وی کودکان را نبض حیات جامعه برشمرد و افزود: 
تاثیرات مستقیم حاصل از شرایط اجتماعی، 
بر  جامعه ای  درهر  و...  اقتصادی  سیاسی، 
سرنوشت کودکان و نوع نگرش به ازدیاد نسل 
قابل کتمان نبوده و آسیب  شناسی روانشناختی 
و اجتماعی حاصل از پیامدهای مختلف در ادوار 

متفاوت می تواند در ارتقای دانش عمومی، بستر 
سازی و رشد فرهنگ کودک دوستی و ایجاد 
بستر سالم و امن برای کودکان در راستای تحقق 
مباحث  پیرامون  جامعه  کالن  سیاست های 

فرزندآوری و رشد نرخ جمعیت راهگشا باشد. 
با  شاهین شهر  شهروند  فرهنگسرای  مدیر 
اشاره به برگزاری "جشنواره کودکان خالق" 
مصادف با روز جهانی کودک در شاهین شهر، 
ادامه  داد: این جشنواره در راستای ارتقای 
تعامل سازنده و متقابل در بین کودکان، کشف 
استعدادها و کمک به پردازش و رشد آن ها 

برای کودکان بازه سنی ۳ تا ۱۰ سال با برگزاری 
ورک شاپ های بازی با رنگ، سفالگری و ساخت 
حجم و اوریگامی در پارک شهروند شاهین شهر 

برگزار می شود.
حکمت پور با تاکید بر اهمیت سالمت روان کودکان 
در کنار سالمت جسمی آنان، خاطرنشان کرد: 
بی توجهی به مسائل روانشناختی در کودکان 
می تواند در آینده آنها اثر سو داشته باشد در این 
راستا "جشنواره کودکان خالق" با هدف ایجاد 
تعامل سازنده کودکان با یکدیگر، ارتباط متقابل 
کودکان با خانواده و پویایی و شادابی در آن ها از 
روانشناسان کارآزموده حوزه کودک بهره برده  است 
که کودکان را از نظر رفتارهای اجرایی، تعامالت 
اجتماعی، فعالیت های فردی و... مورد بررسی 
قرار دهد و درصورت نیاز با ارائه مشاوره رایگان به 
والدین نسبت به اصالح ساختار رفتاری کودکان به 
منظور کاهش آسیب های روانشناختی و اجتماعی 

کودکان کمک کند.
 وی دیگر برنامه های "جشنواره کودکان خالق" 
را اجرای گروه های نمایش عروسکی، موسیقی 
کودکان و شعر کودکانه برشمرد و ادامه داد: در این 
جشنواره که اولین سال اجرای آن با رویکرد تداوم 
در سال های آینده برگزار می شود، کودکان با رعایت 
کامل شیوه نامه های بهداشتی مقابله با کرونا با 
نظارت مستقیم والدین، مهارت های تعامل سازنده 
با محیط پیرامون و ارتباط جمعی با گروه همساالن 

را تجربه می کنند. 
جشنواره کودکان خالق ۱۶ مهر مصادف با روز 
جهانی کودک ساعت ۹ صبح برای بازه سنی ۳ 
تا ۱۰ سال در پارک شهروند شاهین شهر برگزار 

می شود.

جشنواره کودکان خالق در شاهین شهر برگزار می شود

کتاب

جشنواره

در مراسمی با حضور مدیرکل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان از پوســتر دومین جشــنواره 

مجازی »خانواده آبی« رونمایی شد.
این جشــنواره را شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان با شعار »خانواده شاد و سالم، پیشگام در 

مدیریت مصرف بهینه آب« برگزار می کند.
عالقه مندان به شرکت در این جشنواره باید اعضای 
یک خانواده بــوده و آثــار خــود را در بخش های 
دابســمش، نمایش خانگی، نمایش عروسکی، 
عکس موبایلی و فیلم موبایلی با »موضوع مدیریت 
مصرف آب و مقابله با ویروس کرونا« حداکثر تا ۱۵ 
آبان ماه سال جاری از طریق پیام رسان » واتس آپ« 

به شماره ۰۹۳۸۰۹۵۲۴۰۵ ارسال کنند.
بخش ویژه دومین جشنواره مجازی » خانواده آبی« 
با عنوان » پای صحبت پدربزرگ ها و مادربزرگ ها« 

اختصــاص بــه بیــان حکایت ها، داســتان های 
بومی هر منطقه برای کودکان دارد که عالقه مندان 

می توانند در آن شرکت کنند.
گفتنی است در پایان این جشنواره از سه خانواده 
در هــر بخش جشــنواره بــا عنــوان » خانــواده 
دوستدار آب« تقدیر شده و اســامی آنان در وبگاه 
 شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به نشانی
 www.abfaesfahan.ir و صفحه اینســتاگرامی  

H۲O-ESF اعالم خواهد شد.
عالقه مندان جهت کســب اطالعات بیشــتر در 
خصوص محورهای جشــنواره و مشخصات آثار 
تولیدی می توانند با شــماره تلفن ۳۶۶۸۰۰۳۰ 
داخلــی ۲۶۶ و ۲۶۷ تماس حاصل کــرده و یا به 
پایگاه اینترنتی آبفای اســتان اصفهان به نشانی 

www.abfaesfahan.ir مراجعه کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
طی حکمی رضا دهقانی را به عنوان سرپرســت 
جدید معاونت هنری و ســینمایی این اداره کل 

منصوب کرد. 
دهم مهرماه سال گذشته، محمدحسین محمدی 
فشارکی عهده دار سرپرســتی معاونت هنری و 
سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهــان شــده بــود و اینــک حجت االســالم 
رمضانعلی معتمدی انتصــاب رضا دهقانی را به 
عنوان سرپرست جدید معاونت هنری و سینمایی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 

تایید کرد. 
رضا دهقانی، پیش از این مدیریت امور سینمایی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 

را برعهده داشته است.

اجرای تئاتر »دویچلند« با موضوع »مهاجرت«، از ۱۸ 
مهرماه در تاالر هنر اصفهان آغاز می شود. 

هومــن حیــدری، نویســنده و کارگردان این تئاتر 
می گوید: قصۀ »دویچلند« دربارۀ مهاجرت است؛ 
زن و مردی که رؤیای رفتن به آلمان را دارند و در یک 
گاوداری مشغول به کار هستند. او ادامه می دهد: 
صاحب گاوداری به این دو نفر وعده داده اگر خوب 
کار کنند، در شــعبۀ آلمان گاوداری خــود به آن ها 
مقامی خواهد داد و با همیــن وعده وعیدها از آنان 
سوءاستفاده می کند، اما در ادامه مشکالتی بین این 
زوج به وجود می آید، به طوری که رؤیای مهاجرت در 
ذهنشان کمرنگ و کمرنگ تر می شود تا اینکه یک روز 

به یک حقیقت مهم پی می برند.
این کارگردان تئاتر با اشــاره به چرایی انتخاب این 
موضوع تصریح می کنــد: خیلــی از نزدیکانم به 
مهاجرت فکر می کنند و یا مهاجرت کرده اند. تب 
رفتن باالگرفته اســت. چند تن از کارگردانان تئاتر 
که دوســتان من بوده اند نیز به آلمــان رفته اند و به 
همین خاطر عنوان »دویچلند« یا همان »آلمان« 
برای نام این نمایشنامه که بر اساس طرحی از هادی 

عسکری نوشته ام انتخاب کردم.
حیــدری توضیح می دهــد: وقتی با کســانی که 
مهاجرت کرده اند صحبت می کنم متوجه می شوم 
شرایط زندگی برایشان آن طور که تصور می کرده اند 
و در رؤیاهایشان دیده بودند، نبوده. ضمن اینکه در 
اخبار می شنویم و در کنارمان می بینیم آدم هایی که 
در راه این مهاجرت یا سرمایه شان را از دست داده اند 

و یا در آب غرق شده اند و مهاجرت برایشان در حد یک 
رؤیا باقی مانده است.

او که همــراه با گــروه خود پنــج ماه بــرای اجرای 
»دویچلند« تمرین کرده، عوامــل تئاتر را این گونه 
معرفی می کند: در تئاتر »دویچلند« سام کوراوند 
و سمیه جعفری منش به عنوان بازیگر ایفای نقش 
می کنند و مهرزاد مشکل گشــا مشــاور کارگردان 
آن اســت. حیدری با اشــاره به حمایت تاالر هنر از 
اجرای این تئاتر، ابراز امیدواری می کند که با فروکش 
کردن تب کرونا، شاهد اجرای تئاترهای بیشتری 
روی صحنه باشیم چراکه هر شــهری تئاتر ندارد، 

گویی خالی از جریان زندگی است.
تئاتر »دویچلند« از ۱۸ مهر تا دوم آبــان ماه هر روز 
ساعت ۱۹:۳۰ روی صحنه می رود و عالقه مندان، با 
خرید بلیت از سایت گیشه هشت می توانند در سالن 

تماشای تاالر هنر شاهد اجرای آن باشند.

اصفهان گشایش یافت.نمایشگاه گروهی »به رنگ بوم« در گالری نقش خانه 
در این نمایشــگاه ۱۰۰ اثر در ابعاد )از ۳۰ در ۴۰ تا 
۱۲۰ در ۱۰۰( از ۲۷ نفــر از هنرجویــان ماه منیر 
مرتضوی تا ۲۸ مهر برای بازدید عالقه مندان برپا شد.

آثار این نمایشگاه با تکنیک های مختلف راپید، رنگ 
و روغن، پاستل مدادی، مدادرنگ و... با موضوعات 
آزاد، اجتماعی، طبیعت بی جان، پرتره و... طراحی 
شده اند. عالقمندان می توانند ساعت ۱۰ صبح تا 
۱۹ از این نمایشگاه در گالری نقش خانه اصفهان 
واقع در خیابان آمادگاه روبروی مهمانسرای عباسی 

دیدن کنند.
مرتضوی دانش آموخته رشته نقاشی است و تجربه 
شانزده سال نقاشــی حرفه ای را داردو یکی از آثار 
مفهومی جدید خــود را در این نمایشــگاه در کنار 

هنرجویان خود به نمایش می گذارد.

رونمایی از پوستر دومین جشنواره مجازی 
» خانواده آبی«

تعیین سرپرست معاونت هنری و سینمایی ارشاد اصفهان

رؤیای مهاجرت روی صحنۀ تئاتر

برپایی نمایشگاه گروهی به رنگ بوم 

جشنواره

نمایشگاه

تئاتر

»مهــرواره بین المللی نقاشــی اربعین« با 
معرفی آثار برگزیده در بخش های کودکان، 
نوجوانان و بین الملل به کار خود پایان داد. 
در آییــن پایانــی »مهــرواره بیــن المللی 
نقاشــی اربعین« که به میزبانی شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان برگزار شــد از 
۱۰۰ اثــر برگزیده این جشــنواره تقدیر به 

عمل آمد.
در این مهرواره که بــه همت کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانــان و با همکاری 
شــرکت های آب و فاضــالب و ذوب آهــن 
اصفهان برگزار شــد بیــش از ۲۰۰۰ اثر از 
کشورهای ایران، لبنان، افغانستان و عراق 
به دبیرخانه جشنواره رسید که ۱۵۵۰ اثر 

به بخش مسابقه راه یافت. 
»آداب و رســوم اربعیــن«، »مســیر ســبز 
اربعیــن«، »حکایــت آب و اربعیــن«، » 
دوســت من، همــراه من، همپــای من« و 
»موکب ۳۱۳« از جمله موضوعاتی بود که 
هنرمندان ۶ تا ۱۸ ساله، آثار نقاشی خود را 
با تکنیک های آبرنگ، سیاه قلم، پاستیل، 
روان نویس و خودکار خلق و برای جشنواره 

ارسال کرده بودند. 
در آییــن پایانــی مهــرواره بیــن المللــی 
نقاشی اربعین، مدیرعامل کانون پرورشی 
فکری کــودکان و نوجوانان کشــور گفت: 
برگزاری این مهرواره کار بسیار ارزشمندی 
بود زیرا فرهنگ عاشورایی را با زبان نقاشی 
که بــرای همه کــودکان قابل فهم اســت، 

ترویج کرد. 
علی اکبرزاده ادامــه داد: یکی از وظایف 
مهم کانون های پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان در سطح کشــور ترویج فرهنگ 
عاشــورایی بین کودکان و در سطح جامعه 
است و بر این اســاس امیدواریم همه ساله 
مهرواره بین المللی نقاشی اربعین در ابعاد 

گسترده تر برگزار شود.
سرپرست کانون و پرورشی فکری کودکان و 
نوجوانان استان اصفهان نیز گفت: کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 
اصفهان بــا بهره گیــری از مربیان مجرب 
در قالب های مختلف هنری مانند شــعر، 
داســتان، نقاشــی و تئاتر اقدام به تقویت 
رویکرد دینی و تربیت اســالمی کودکان و 

نوجوانان نموده است.
نســرین باباپور افزود: مهرواره بین المللی 
نقاشــی اربعین با هدف آشنایی کودکان و 
نوجوانان با فرهنگ ایثار وشهادت، ترویج 
روحیــه همدلــی، وحــدت و  یکپارچگی، 
مقاومت، پایداری و تبییــن حرکت عظیم 
میلیونی راهپیمایی اربعیــن برنامه ریزی 
و اجــرا شــد.  در ادامه این برنامــه معاون 
منابع انســانی و تحقیقات آبفای اســتان 
اصفهان  گفت: شــرکت آبفا با بیش از ۵۵ 
ســال خدمت رســانی در زمینه آبرسانی و 
سقایی، ســعی کرده تا عالوه بر تامین آب 
شرب پایدار مردم، به مسئولیت اجتماعی 
خویش مبنی بر حمایــت از هنرمندان نیز 

جامه عمل بپوشاند. 
مجتبــی قبادیان اعــالم کرد: ســال آبی 
۱۴۰۰-۱۳۹۹ خشــک تریــن ســال آبی 
در ۵۲ سال گذشــته بود و به همین دلیل 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در 
تامین آب شــرب پایدار مردم در تابســتان 
با کمبود ۳۲۰۰ تــا ۴۳۰۰ لیتر بر ثانیه ای 
مواجه شــد امــا با بهــره گیــری از ۶ هزار  
دستگاه تانکرآبرسان نزدیک به ۶۲ میلیون 
لیتر آب شــرب به صورت ســیار در اختیار 

مردم قرار داد. 
معــاون ســرمایه های انســانی و توســعه 
مدیریت ذوب آهــن اصفهــان  نیز گفت:  
هرچند شــرکت ذوب آهن با بیــش از نیم 
قرن فعالیت اقتصادی در استان اصفهان 
بزرگتریــن و اولیــن تولید کننــده آهن در 
کشــور محســوب می شــود اما عــالوه بر 
فعالیت های اقتصادی، به مسئولیت های 

اجتماعی هم به خوبی پرداخته است.
 اکبری افزود: حضور و مشارکت ذوب آهن 
در مهرواره بین المللی نقاشــی اربعین با 
هدف انجــام مســئولیت های اجتماعی و 

تقویت ارزش های مذهبی انجام شد.

خبر

در آیین پایانی مهرواره بین المللی 
نقاشی اربعین به میزبانی آبفای 

استان اصفهان اتفاق افتاد؛ 

تقدیر از 1۰۰ اثر برگزیده اربعینی 
در بخش های کودکان، نوجوانان 

و بین الملل

شهرداری کمشچه

شــهرداری کمشــچه بــه اســتناد صورتجلســه شــماره ۶ مــورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ شــورای اسالمی شــهر درنظــردارد نســبت 
بــه فــروش ســه پــالک زمیــن مســکونی از طریــق مزایــده اقــدام نماید.

متقاضیــان می تواننــد جهــت شــرکت در مزایــده بــه شــهرداری کمشــچه مراجعــه و یــا جهــت کســب اطالعــات بیشــتر با 
شــماره تلفــن ۴۵۴8۰۴3۰ تمــاس حاصــل نمایند.

آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۷/۲۸ می باشد.
هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

۱۱۹۹۸۳۰/ م الف

نوبت دوم  آگهی مزایده
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کنفدراسیون فوتبال آســیا به طرح پیشنهادی 
فدراسیون عربستان چراغ سبز نشان داد.

فدراسیون فوتبال عربستان از چند سال گذشته 
مجوز حضــور هفــت بازیکن خارجی بــرای هر 

باشگاه خود در لیگش را صادر کرده بود.
ســعودی ها بــا پول هــای نفتــی هفــت لژیونر 
ســطح باال جذب می کنند و این باعث می شود 
تا تیمشــان قدرتمند شــود. امــا AFC با وجود 
فشارهای ســعودی ها، با افزایش سهمیه تعداد 
لژیونرها در لیگ قهرمانان آسیا مخالفت می کرد 
ولی به نظر می رســد در نهایت البی سعودی ها 
در این زمینه جواب داد. یاســر المسحل رئیس 
فدراسیون فوتبال عربستان در این زمینه گفت: 

با کنفدراسیون آسیا برای افزایش تعداد لژیونرها 
در لیگ قهرمانان به توافق رسیدیم.

در صورت موافقت AFC با این طرح ســعودی، 
باشــگاه های فوتبال ایران متضررترین خواهند 
شــد چون توانایی جــذب ۷ لژیونــر خارجی را 
ندارند و مشکالت مالی باعث شده تا بسیاری از 
باشگاه های ما از ســهمیه ۴ بازیکن خارجی نیز 

نتوانند استفاده کند.
اما این طرح کامال به نفع سعودی ها است چون 
تمام تیم های عربســتان بــا ۷ لژیونر خــود وارد 
رقابت در آســیا خواهند شــد و ایــن کار را برای 
باشــگاه های ایران و دیگر تیم ها سخت خواهد 

کرد.

نخستین کالس مربیگری درجه B آسـیا در سال 
۱۴۰۰ با حضـور مربیان جوان کشـور در اصفهان 

برگزار شـد.
مسـئول کمیتـه آمـوزش هیئـت فوتبـال اسـتان 
اصفهـان بـا بیان اینکـه در ایـن دوره ۸۰ مربـی از 
سراسـر کشـور حضـور داشـتند گفـت: در پایـان 
مرحله نخسـت ۲۴ نفر به مرحله نهایی راه یافتند 
کـه طـی ۲۰ روز در کالس هـای مختلـف شـرکت 

کننـد.
امیـر اسـدی افـزود: مسـائل فنـی، تاکتیکـی و 
تمرینات گروهـی و انفـرادی فوتبـال از مهمترین 
موضوعات و نکات اساسی این دوره در بخش های 
تئوری و عملی بود که استادان کنفدراسیون آسیا 

بـه خصـوص اسـتاد احمـد سـنجری بـه مربیـان 
جـوان کشـورمان آمـوزش دادند.

وی گفـت: درجـه B آسـیا یکـی از مهمتریـن 
درجه هـای مربیگـری در فوتبـال اسـت و مربیـان 
باید نکات اساسـی برای ورود به بخش پایه فوتبال 

و لیگ هـای برتـر را فـرا بگیرنـد.
مسـئول برگزاری این دوره افزود: مربیان جوان و با 
 B انگیزه این دوره حاال بـا دریافت کارت مربیگری
آسـیا می توانند به عنوان مربی و یا کمک مربی در 

لیگ برتر حضور داشـته باشند.
مربیـان دارای کارت مربیگـری درجـه B آسـیا 
می توانند چند ماه دیگر در کالس های A شرکت 

. کنند

خبرخبر
پایان کالس مربیگری درجه B آسیا در اصفهان خبر بد برای باشگاه های ایران

مسئوالن استان به ورزشکاران اصفهانی 
توجه ندارند

زهرا کیانی ؛

»واقعیت این اســت که پنج یا 
شش سالی می شود که حتی 
مراســم تجلیــل از قهرمانان 
در اصفهــان نداریم. به نســبت اســتان های 
دیگر کــه از قهرمانان المپیــک یا جهان خود 
قدردانــی می کنند، ایــن مــورد در اصفهان 
مشاهده نمی شود. حتی مسئوالن اصفهانی 
وعده هایی را در خصوص مســابقات آسیایی 
دادند که هیچکدام به طور کامل عملی نشد.«

به گزارش  ایمنا، زهرا کیانی، دختر ووشو کار 
تیم ملی، روزهای قبل با تیم سپاهان به مقام 

قهرمانی لیگ برتر ووشــو دســت یافت. 
کیانی همراه با زردپوشان اصفهانی پس 

از پیروزی ۹ بر ۳ مقابل دانشــگاه آزاد 
برای چهارمین بار متوالی، سپاهان 
را قهرمان ایــن رقابت هــا کــرد. او و 
دیگر ملی پوشان کشورمان روزهای 
آتی در مســابقات آنالین قهرمانی 
چیــن بایــد بــه مصــاف حریفان 
برونــد. حضور ایــن دختر ووشــو 
کار اصفهانی در مســابقات پیش 

رو و دغدغه های او در ورزش ووشــو 
بهانه ای شــد تا با وی گفت وگویی را انجام 

دهیم که در ادامه می خوانید:
     از شرایط تمرینات و آمادگی خودتان 

صحبت کنید. اوضاع چطور پیش 
می رود؟

آمادگی نســبتا خوبی دارم. بــا توجه به اینکه 
دو سال از مسابقات دور بودیم، اما با برگزاری 
مسابقات لیگ برتر آمادگی نسبی پیدا کردیم. 
شرایط تمرینات خیلی بهتر شده، توانستیم 
مسابقات لیگ را با قهرمانی پشت سر بگذاریم 
و تقریبا ۱۰ روز در اردوهای لیگ قرار داشتیم. 
امسال نیز با تیم ســپاهان توانستیم قهرمان 
رقابت ها شویم. البته این روزها برای مسابقات 

آسیایی چین آماده می شویم.
     از مسابقات چین بگویید. آیا برای این 

رقابت ها آماده هستید؟
مســابقات آنالین چین را پیــش رو داریم که 
چند روز دیگر برگزار می شود. بعد از مسابقات 
لیگ سعی شده تا تمرینات منظم و مداومی را 
داشــته باشــیم تا بتوانیم اوج عملکــرد را در 

تورنمنت پیــش رو نمایــش دهیــم. در حال 
حاضر در یک اردوی ۱۰ روزه برای مسابقات 
چین هســتیم. بازیکنانی که برای این اردو از 

ســوی کادر فنی تیم ملی انتخاب شده اند در 
اردو هســتند و همگی در حال کار هســتیم. 
البته این را نمی دانم که برای مسابقات چین 
فیلم هــا ضبط می شــود یا به صــورت آنالین 
عملکردمان بــه نمایش در می آیــد، اما تمام 

تالشمان را برای کسب مدال می کنیم.
     آیا در این مدت از سوی فدراسیون و 

هیئت ووشو استان حمایت شده اید؟
بله حمایت هایی بوده است، اما خواسته ام این 
است که هیئت ووشو و فدراسیون از قهرمانان 
خود بــرای انتقــال تجربــه و شناســایی 
اســتعدادها اســتفاده کند تــا چرخه 
قهرمان پــروری در اســتان اصفهان 
ادامه داشته باشــد. در این مدت که 
کرونا در کشورمان شیوع پیدا کرده 
آنقدر شرایط تمرینی سخت بوده که 
به دلیل استرس هایی که برای همه 
ن  را رزشــکا و
وجود داشــته 
ســعی کرده ام 
در خانه تمرین کنم، 
چراکه در محیط های سر 
بســته به دلیل ترس از 
ابتالء بــه بیماری کرونا 
عملکرد پایینــی خواهیم 
داشت، اما با این وجود سعی کرده ام 
اوج عملکرد را حفظ کنم. در واقع نمی توان 
انتظارات زیادی از نتیجه خوب ورزشکاران 
داشت ولی با همین اردویی که فدراسیون 
ترتیب داده مطمئنــا اوضاع خیلی بهتر 

می شود.
     در خصوص المپیک صحبت 

کنید. به نظر شما نبود ووشو و تالو 
در این مسابقات چقدر احساس 

می شود؟
المپیک واقعا تالو را کم دارد. اینها رشته های 
مهیج و زیبا اســت کــه اگر وارد مســابقات 
المپیک شــود می توانــد به عنــوان یکی از 
جذاب تریــن و پــر بیننده تریــن رشــته ها به 
حساب بیاید. این رشته دست کمی از رشته های 
دیگر مثل ژیمناســتیک ندارد و امیدوارم شاهد 
حضور آن در مســابقات بعدی المپیک باشیم. 

کم ســن تر که بودم فکر می کردم این رشــته در 
المپیک حضور دارد و می توانــم روزی به آرزویم 
برسم البته هنوز هم امیدوارم که روزی بتوانم در 

المپیک مسابقه بدهم.
     در لیگ ووشو با سپاهان قهرمان 

رقابت ها شدید. از این مسابقات بگویید.
روزهای منتهی به شهریورماه لیگ ووشو برگزار 
شد و با تیم سپاهان در مسابقات شرکت کردم. 
با دانشــگاه آزاد و تیم البرز رویارویی ســختی 
داشتیم و توانســتیم آنها را از پیش رو برداریم 
و سپاهان برای چهارمین بار متوالی قهرمان 

لیگ شد.
     این روزها استان اصفهان درگیر و دار 

انتخاب استاندار است. مطالبه شما به 
عنوان یک ورزشکار اصفهانی و قهرمان 

جهان از مسئوالن استان چیست؟
واقعیت ایــن اســت که پنج یا شــش ســالی 
می شود که حتی مراســم تجلیل از قهرمانان 
در اصفهان نداریم. به نسبت استان های دیگر 
که از قهرمانان المپیک یا جهان خود قدردانی 
می کنند، ایــن مــورد در اصفهان مشــاهده 
نمی شــود. حتی قبل تر مســئوالن اصفهانی 
وعده هایی را در خصوص مســابقات آسیایی 

دادند که هیچکدام به طور کامل عملی نشد.
کم تریــن انتظار این اســت که بــه بازیکنان 
و ورزشــکاران قهرمــان و زحمــت کش همه 
رشــته ها توجــه ویــژه ای داشــته باشــند. 
مراســم هایی از قبیل اســتقبال و تجلیل از 
مدال آوران و قهرمانان اصفهانی قطعا باعث 
روحیــه ای دو چندان بــرای آنها می شــود. 
وقتی آن حمایت نباشــد ورزشــکاران خیلی 
زودتر از موعــد به بازنشســته شــدن و امرار 
معــاش از طریق امــور دیگر فکــر می کنند. 
متأسفانه در استان اصفهان کم لطفی زیادی 
در حق ورزشــکاران می شــود و بهانه هم این 
است که چون تعداد ورزشــکاران زیاد است، 
اما به عقیده بنــده چون تعــداد قهرمانان و 
مدال آوران زیاد اســت باید توجــه و اهمیت 
هم افزایش پیدا کند تا شــاهد این نباشــیم 
که ورزشــکاران اصفهانی از تیم هــای دیگر 
استان ها در مسابقات شــرکت یا حتی برای 

همیشه از اصفهان مهاجرت کنند!

خبر

باشــگاه ذوب آهــن در کمتر از 
دو فصل ســه ســرمربی و ســه 

مدیرعامل را تغییر داده است. 
به گزارش ایسنا، تا چند ســال قبل ذوب آهن جزو 
معدود باشگاه های با ثبات و حرفه ای ایران بود که 
توانســت با عملکردی متفاوت در آسیا بدرخشد و 
تا فینال لیگ قهرمانان این قاره هم برسد. ذوبی ها 
آنقدر خوب بودند که این باشــگاه را دیگر به عنوان 
یکی از قطب های مهم لیگ برتر می شناختند چون 
همــواره در باالی جدول قرار داشــت و درخشــان 

ظاهر می شد.
اما عملکرد تیم در دو فصل گذشته لیگ همه چیز را 
تغییر داده است و نابسامانی و تغییرات مدام ثبات را 
از این باشگاه گرفته است. شاید کمتر کسی باور کند 
ذوبی ها در دو فصل گذشته شش تغییر را در مدیریت 
و روی نیمکت تجربه کرده اســت اما این تغییرات 

روزهای خوشی را برای این باشگاه رقم نزده است.  
رحمان رضایی و مجتبی حسینی دو مربی ناموفق 
ذوب آهن در لیگ بیستم بودند و هدایت تیم در لیگ 
بیست ویکم به مهدی تارتار رســید تا سه مربی در 

فاصله کمتر از دو سال روی نیمکت این تیم بنشینند. 
جواد محمدی و مجتبی فریدونی مدیرعامل های 
ذوب آهن بودند که هر کدام به دالیلی از این باشگاه 
جدا شــدند و اکنون نیز فرشــاد دادفر بــه عنوان 

سرپرست باشگاه انتخاب شده است.
انتصاباتی که به نظر نمی رســد جدی باشــند و به 
احتمال فراوان باید منتظر تغییرات دیگری نیز در این 
باشگاه باشیم. تغییراتی که یکی پس از دیگری انجام 
می شود اما بی حاصل است و تیم ریشه دار و خوش 
نام لیگ برتر ایران را به یک باشگاه بی ثبات و ناموفق 

تبدیل کرده است.  
برخی ها تغییر موضــع و نگاه کارخانــه ذوب آهن 
نسبت به تیم فوتبال این باشگاه را مهم ترین عامل 
عملکرد نامناسب سبزپوشان اصفهانی می دانند. 
کاهش بودجــه و ضعف های مدیریتی دســت در 
دست هم داده اند تا ذوب آهن را از روزهای اوج خود 
دور کنند. تصمیماتی طی چند سال اخیر در این 
باشگاه رقم خورده است که هواداران این باشگاه را 
جان به لب و معترض کرده و نارضایتی را می توان در 

چشم آن ها دید.

انتصابات موقتی:

در ذوب آهن چه می گذرد؟

خبر

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در دیداری تدارکاتی 
و در ورزشــگاه انقالب کرج به مصاف فجر شــهید 
سپاسی رفت که این بازی با تساوی بدون گل به پایان 
رسید.  این بازی، دهمین دیدار تدارکاتی ذوب  آهن 
در پیش فصل لیگ بیســت و یکم بود و شــاگردان 
مهدی تارتار امروز شنبه نیز یک دیدار دیگر مقابل 
نساجی مازندران برگزار می کنند. کاروان ذوب  آهن 
پس از بازی با نســاجی راهی اصفهان می شــود و 
تمریناتشان را در خانه از سر گیری کنند.بازیکنان این تیم قرار است پس از یک روز استراحت، 

دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن گفت: امسال از خط 
دروازه تا حمله تیم خوبی داریم و ذوب آهنی متفاوت 

با سال گذشته خواهیم دید.
پارسا جعفری در خصوص وضعیت تیم فوتبال ذوب 
آهن برای فصل پیش رو لیگ برتر اظهار داشــت: 
امسال چند پیشنهاد از تیم های مختلف داشتم اما 
به دلیل پیشــنهاد آقای تارتار و مشورتی که از بقیه 
مربیان گرفتــم ذوب آهن بهتریــن گزینه برای من 
بود. وی افزود: ذوب آهن باشگاه بسیار بزرگ و ریشه 
داری است و کار کردن با مهدی تارتارو حسین ناملو 
یک افتخار است و حضور این دو شخص در حضورم 

در این تیم بسیار تأثیرگذار بود.
دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص وجود 
سه دروازه بان طراز اول در تیم فوتبال ذوب آهن ادامه 
داد: رفاقت بین ما بیشتر از رقابت است، رقابت هم 
بین م وجود دارد اما رفاقت بسیار بیشتر است، شهاب 

گردان گلر بسیار بزرگی است و حبیب فر عباسی نیز 
گلر خوبی است و هر دو قابل احترام هستند.

     به این ذوب آهن امیدوارم
وی با بیان اینکه شروع فصل پیش رو لیگ برتر برای 
ذوب آهن بسیار خوب بود، اضافه کرد: در بازی های 
دوستانه نتایج خیلی خوبی گرفتیم و شخصا امسال 
به این تیم خیلی امیدوار هســتم و و از خــط دروازه 
تا حمله تیم خوبی داریم و امســال یک ذوب آهن 
متفاوت با سال گذشته می بینید. جعفری با اشاره 
به آغاز زود هنگام تمرینات تیم فوتبــال ذوب آهن 
خاطرنشــان کرد: امســال ذوب آهن نظم خیلی 
خوبی در تیم دارد و در این تمرینات روند بسیار خوبی 
را سپری کردیم و با این روند قطعا با ذوب آهن در باالی 
جدول حضور خواهیم داشت. وی تاکید کرد: باید با 
بردهای پی در پی در بازی های تدارکاتی شخصیت از 

دست رفته ذوب آهن را به آن برگردانیم.

دو اصفهانــی در اولیــن مرحله آمادگــی تیم ملی 
دوومیدانــی نوجوانــان و جوانان نابینایــان و کم 

بینایان ایران حضور دارند.
محمد حسین عیدی عبدالهی و نازنین قریشی نژاد 
از اصفهان به همراه ۱۴ ورزشکار به عنوان مربی در 
اولین مرحله آمادگی تیم ملی دوومیدانی نوجوانان 
و جوانان نابینایان و کم بینایان ایران حضور خواهند 
داشت. اولین مرحله آمادگی تیم ملی دوومیدانی 
نوجوانــان و جوانــان نابینایان و کــم بینایان ایران 
اعزامی به مسابقات پارآســیایی جوانان بحرین، از 

شنبه هفدهم مهرماه ۱۴۰۰ به مدت هشت روز به 
میزبانی شهر کرمان برگزار خواهد شد.

دو بانوی نجف آبادی به اردوی تیم ملی کوراش 
دعوت شدند.

به گــزارش اداره کل ورزش و جوانان اســتان، 
نسرین محمدصالحی و پردیس عیدی وندی از 
نجف آباد به اردوی تیم ملی کوراش دعوت شدند.

دومین اردوی تیم ملی بزرگساالن بانوان کوراش 
برای حضور در مســابقات قهرمانی آسیا از روز 
یکشــنبه ۱۸ تا ۳۰ مهرمــاه ۱۴۰۰ در اســتان 
خراســان شــمالی شهرســتان بجنورد برگزار 

می شود.

ورزشــکار اصفهانــی نشــان طالی مســابقات 
مهارت های فردی ورزش های زورخانه ای قهرمانی 

جوانان کشور را بر گردن آویخت.
محمدعلی قاسم پور از اصفهان در رشته، کباده 
منفی ۶۵ کیلوگرم که در استان البرز برگزار شد مدال 
طالی مســابقات مهارت های فردی ورزش های 
زورخانه ای قهرمانی جوانان کشــور بزرگداشت 
شهدای آتش نشان و یادبود دانش آموز شهید علی 

لندی را به دست آورد.
در ایــن رقابت ها احمدرضا عباســی )فــارس( و 
امیرحسین حسنی )زنجان( به ترتیب مقام های 

دوم و سوم را از آن خود کردند.

دونده اصفهانی به نشــان طالی ۱۵۰۰ متر 
مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیای 
میانه دست یافت. در ادامه برگزاری مسابقات 
دو و میدانــی قهرمانــی نوجوانــان و جوانان 
آســیای میانه و در مــاده ۱۵۰۰ متر جوانان، 
محمد عبدشــهری با ثبت رکــورد ۴:۰۴.۷۹ 
دقیقه به عنوان نخســت و نشــان طال دست 
یافت. عمر ایبول قزاقستانی دونده ای بود که 
برای گذر از ســد عبدشــهری تمام توان خود 
را ثانیه هــای پایانی به کار گرفــت، اما با زمان 

۴:۰۵.۱۲ دقیقه در جایگاه دوم ایستاد.
راشــد مموروف ازبکســتانی نیز با ثبت زمان 

۴:۰۹.۴۴ دقیقه به مقام سومی رسید.

توقف ذوب آهن در دهمین بازی پیش فصل 

خبر

دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن:

ذوب آهن را متفاوت از گذشته خواهیم دید

برای حضوری قوی در مسابقات پارآسیایی جوانان بحرین:

دعوت دو دونده اصفهانی 
به اردوی تیم ملی نوجوانان و جوانان ایران 

دعوت دو بانوی نجف آبادی در اردوی تیم ملی کوراش 

در بزرگداشت شهدای آتش نشان و یادبود دانش آموز شهید علی لندی:

کسب نشان طالی ورزشکار اصفهانی 
در مسابقات زورخانه ای کشور 

طالی دوومیدانی قهرمانی آسیا بر گردن دونده اصفهانی 

خبر

قهرمان وزنه برداری المپیک می گوید، انتظار 
داشــته که وزیر ورزش کــه از جنــس ورزش و 
ورزشکاران است، پیگیر اوضاع و احوال و ماجرای 
المپیک نرفتن او به المپیک توکیو می شده است. 
سهراب مرادی که همه او را به عنوان یک قهرمان 
المپیک بی حاشیه می شناسند، این روزها به 
تنهایی مشغول تمرین کردن است و فیلم هایی 
که از او منتشر می شود حکایت از آن دارد که در 
حال حاضر در شرایط خوبی به سر می برد. او بعد 
از مدت ها، ســکوت خود را شکست و  در حالی 
که هنوز از دست دادن المپیک توکیو و مدالی 
که می توانست کســب کند را فراموش نکرده، 
گالیه هایی درباره چرایی عدم پیگیری اوضاع 

و احوالش داد.
ســهراب مرادی در گفت وگو با ایسنا بیان کرد: 
زمانی که آقای سجادی به عنوان وزیر ورزش و 
جوانان انتخاب شد خوشــحال شدم که فردی 
از جنس خود ورزشــکاران انتخاب شده است 
و چون زجر کشیده ی ورزش اســت و می داند 
ارزش مدال المپیک چقدر است - آن هم دومین 
مدال که زندگی یک نفر را زیر و رو می کند - آقای 
سجادی در اولین صحبت های خود عنوان کرد 
که به داد ورزشکاران می رسد اما این روزها هیچ 
کس ســراغی از من نمی گیرد. من تنهــا در در 
یک سالن دور، تمرین می کنم و هزینه هایم نیز 

برعهده خودم است.
قهرمان المپیک ریو تاکید کرد: ورزشــکار را در 
فشار و تنگنا قرار می دهند و آن موقع که ورزشکار 
تصمیمی می گیرد، می گویند بی معرفت است.

او ادامه داد: انتظار داشــتم وزیر ورزش پیگیر 
احوال مــن و اتفاقات المپیک توکیو شــود و از 
خود من سوال کند اصل ماجرا چه بوده است و 
چرا من در المپیک حضور نداشتم. من خیلی 
منتظر ماندنم که پیگیر من شوند و بپرسند که 
اصال چه برنامه ای دارم یا در مورد دالیل المپیک 
نرفتن از من ســوال کنند. ســوا کنند که اینکه 
تکلیف سهمیه ام چه شده؟ و چرا من را به المپیک 
نبردند؟ کاش ایــن اتفاق می افتــاد، اما ظاهرا 
روال باز هم مانند گذشته است و به جای اینکه 
با ورزشــکار هم صحبت شــوند، از یک مدیران 
پیگیری می شــود. در این وضعیت هم هر چه 
خود مدیر می خواهد را می گوید. زمانی هم کار 
از کار گذشت، عنوان می شود که از اصل ماجرا 

بی خبر بوده اند.
مرادی در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط فعلی 
باعث دلســردی او شده اســت؟ تصریح کرد: 
چیزی فراتر از دلسردی است. من سهراب مرادی 
یکی از قهرمانان ایران هستم و مدال المپیک هم 
دارم و تمام زندگی ام را در ورزش گذاشته ام، فقط 
انتظار داشتم پیگیر احوالم باشند و مهمتر از اینکه 
پیگیر این شوند که چه اتفاقی برای المپیک و 
مدالی که می توانستم بگیرم، افتاد. االن تنها و 
مانند آواره ها تمرین می کنم. شاید هم دیگر من 
را نمی خواهند و به نوعی دارند به من می گویند 

که دیگر نباشم.

مشاور پزشکی ریاســت فدراسیون فوتبال 
گفــت: مجــوز حضــور تماشــاگران در 
دیدار ایران و کره جنوبی به صورت محدود 

صادر شده است.
بــه گــزارش ســایت فدراســیون فوتبال، 
امیــن نــوروزی در خصوص نشســتی که 
روز چهارشــنبه چهاردهم مهرماه با رئیس 
فدراسیون فوتبال امارات به همراه مسئوالن 
فدراسیون ایران داشت، اظهار کرد: جلسه 
بسیار خوبی مخصوصا در حوزه پزشکی با 
رئیس فدراســیون امارات داشــتیم. در این 
نشست مقرر شد تفاهم نامه همکاری بین دو 
کشور در حوزه های مختلف از جمله پزشکی 
به صورت دو جانبــه در مورد تیم های ملی، 
پزشکان ورزشــی، دوپینگ، تبادل دانش و 

دانش افزایی منعقد شود.
وی در خصــوص حضــور تماشــاگر در 
دیدار ایران و کره جنوبی گفت: طبق اعالم 
امروز وزارت بهداشت، مجوز حضور تماشاگر 
در بازی ایران و کره جنوبی به تعداد محدود 
صادر شده و عالقمندان فوتبالی که حداقل 
۱۴ روز از دریافــت نوبت دوم واکســن آنها 
گذشته باشد، می توانند در ورزشگاه حضور 

داشته باشند.

با بیان اینکه 
“شاید دیگر من را نمی خواهند”

سهراب مرادی: انتظار داشتم 
وزیر درباره دالیل نرفتن به 

المپیک از من سوال کند

شرط حضور تماشاگران 
در بازی ایران و کره جنوبی

اعالم شد
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آگهی فقدان سند مالکیت
شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۰۶۰۰۶۵۲۴، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۰۷/۰۷، ورثه غفار 
مسعودیان به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت وامضا شهود رسما گواهی شده 
مدعی است یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالک شماره ۶۳ فرعی از ۱۱۴ اصلی واقع در 
خمینی شهر بخش ۱۴ ثبت اصفهان که در دفتر ۷۹ صفحه ۵ مسبوق به ثبت و سند می باشد 
که در اثر جابه جایی مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هرکس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.. رییس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۰۱۹۴۶ / م الف
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۰۶۰۰۶۵۲۵، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۰۷/۰۷، ورثه معصومه 
مسعودیان به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت وامضا شهود رسما گواهی شده 
مدعی است یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالک شماره ۶۳ فرعی از ۱۱۴ اصلی واقع در 
خمینی شهر بخش ۱۴ ثبت اصفهان که در دفتر ۷۹ صفحه ۸ مسبوق به ثبت و سند می باشد 
که در اثر جابه جایی مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هرکس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. رییس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۰۱۹۴۷ / م الف
آگهی تحدید حدود اختصاصی

شماره: ۲۰۲۷۰۲۴۳۷۱، تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱۰، چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه به 
شماره پالک ۱۱۶۷۳/۱۲ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام محمدعلی 
روستازاده شیخ یوسفی فرزند رحیم درجریان است که طبق رای ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۴۰۹ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به 
ملک مرقوم صادر گردیده است و باتوجه به اینکه سابقه ای از تحدید حدود اولیه پالک ۱۱۶۷۳ 
اصلی مشاهده نگردید لذا به استناد ماده ۱۳ آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید درغیراینصورت متقاضی ثبت و 
یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این منطقه تسلیم نماید. سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت 
مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ – مهدی صادقی رییس ثبت 

منطقه شرق اصفهان - ۱۲۰۲۵۷۷ / م الف
آگهی تحدید حدود اختصاصی

شماره: ۲۰۲۷۰۲۳۷۸۸، تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱۱، چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
به شماره پالک ۷۸۹۷/۳۵۹۵ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام طوبی 

خانی فرزند اسماعیل و محمد صادقی فرزند ارسالن )بالسویه( درجریان است که طبق آرای 
۱۳۹۷۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۷۰۴۹ و ۱۳۹۷۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۷۰۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده 
است و باتوجه به اینکه سابقه ای از تحدید حدود اولیه پالک ۷۸۹۷ اصلی مشاهده نگردید لذا به 
استناد ماده ۱۳ آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ساعت 
۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 
ارائه نماید درغیراینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید. سپس اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ 

– مهدی صادقی رییس ثبت منطقه شرق اصفهان – ۱۲۰۲۸۳۶ / م الف
آگهی تحدید حدود اختصاصی

شماره: ۲۰۲۷۰۲۳۹۲۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱۱، چون تحدید حدود ششدانگ یکباب کارگاه 
نجاری شماره پالک ثبتی ۵۶۷۲ فرعی مجزی شده از ۲۸ فرعی از ۱۵۳۱۶ اصلی واقع در 
بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق رای شماره ۴۹۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ به نام اکبر فخر فرزند 
حسنعلی نسبت به سه دانگ مشاع و رای شماره ۴۹۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ به نام رضا فخر 
فرزند حسنعلی نسبت به سه دانگ مشاع صادره از هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک 
منطقه شرق اصفهان ششدانگ صادر گردیده و باتوجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک 
۱۵۳۱۶/۲۸ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان قانونی نبوده است اینک بنابه دستور قسمت اخیر 
از ماده ۱۵ قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم روز دوشنبه 
تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید درغیراینصورت متقاضی ثبت و 
یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این منطقه تسلیم نماید. سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت 
مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ – مهدی صادقی رییس ثبت 

منطقه شرق اصفهان – ۱۲۰۲۴۲۶ / م الف

آگهی

7 نکته کلیدی برای محافظت از سالمت قلب
متخصصان قلــب تاکیــد دارند 
برای حفظ سالمت قلبتان از رژیم 

غذایی مناسب پیروی کنید.
میانگین تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی 
عروقی ساالنه حدود ۹/۱۷ میلیون مرگ و میر است، 
که باعث می شود علت شماره یک مرگ و میر در سطح 

جهانی باشد.
اگرچه علت دقیقی برای بیماری های قلبی عروقی 
وجود ندارد، اما عوامل زیــادی وجود دارند که خطر 
ابتال به آن را افزایش می دهند، از جمله فشار خون باال 
و سطح کلسترول، سیگار کشیدن، خوردن غذا های 

ناسالم و عدم فعالیت بدنی.
قلب یــک عضله فعال اســت که به طور مــداوم کار 
می کند و حفظ قدرت و سالمت آن نیز همانند سایر 
ماهیچه های بدن بسیار مهم است. ما می توانیم با 
برخی تغییرات ساده در شــیوه زندگی مانند ورزش 
منظم، تغذیه سالم و قطع مصرف دخانیات و الکل، 

گام های بلندی برای بهبود سالمت قلب برداریم.
     کنترل رژیم غذایی

شــیوه زندگی ســالم به معنی توجه به مقدار و نوع 
غذاست. غذا های غنی از مواد مغذی حاوی کالری 
کمتر مانند میوه ها و سبزیجات بیشتر بخورید. توصیه 
می شود از بشقاب های کوچک برای کنترل حجم غذا 
استفاده کنید. بهتر است از مصرف غذا های فرآوری 
شده و دارای قند باال اجتناب کنید، زیرا باعث افزایش 

سطح کلسترول خون می شوند.
     چربی اشباع شده را کاهش دهید

کاهش مصرف چربی های اشــباع شــده ســطح 
کلسترول مضر در بدن را کاهش می دهد و در نتیجه 
خطر بیماری های قلبی عروقی را کاهش می یابد. 
چربی های اشباع شده معموال در چربی های حیوانی 
مانند گوشت قرمز، طیور و محصوالت لبنی پرچرب 

یافت می شوند.
     محافظت از سالمت قلب

از مصرف کربوهیدرات های ساده خودداری کنید.
از کربوهیدرات های ساده مانند بیسکویت، غالت 
صبحانه ای شیرین، شــیرینی ها و نوشابه ها دوری 
کنید، زیرا خطر التهــاب داخلی را افزایــش داده و 
سطح قند خون باال می برند. بهتر است این غذا ها را 
با غذا های حاوی فیبر باال جایگزین کنید تا به تعادل 

قند خون خود کمک کنید.
     میزان سدیم را کاهش دهید

کاهش میزان ســدیم که در طول وعده های غذایی 
خود می خورید می تواند به جلوگیــری از حمالت 
قلبی، سکته مغزی و سایر بیماری های قلبی عروقی 
کمک کند. سعی کنید غذا های خانگی مانند سوپ 
و سایر غذا ها را تهیه کنید، زیرا این امر مقدار نمک را در 

رژیم غذایی شما بسیار کاهش می دهد.

     غذا های دوستدار قلب را بخورید
یکی از برجسته ترین گزینه های غذایی که می توان 
برای بهبود ســالمت قلب مصرف کرد، سبزیجات 
برگ سبز است که حاوی مقادیر زیادی مواد مغذی 
هستند و همچنین فشــار خون وگرفتگی عروق را 
کاهش می دهند. چربی های  غیر اشباع )چربی های 
سالم( مانند ماهی، روغن های گیاهی، آووکادو، آجیل 
و دانه ها، همگی باعث کاهش کلسترول و فشار خون  

می شوند.
همچنین، دانه ها، مانند دانه های چیا و کتان، سرشار 
از فیبر و اسید های چرب امگا ۳ هستند که به کاهش 

عفونت و افزایش کلسترول مفید کمک می کند.
     ورزش منظم

ورزش منظم یک عامل اساســی در پیشــگیری از 
بیماری های قلبی اســت، زیرا نقش عمــده ای در 
کاهش فشار خون، افزایش کلسترول سالم و تنظیم 

بهتر قند خون دارد. سعی کنید حداقل ۳۰ دقیقه 
در روز ورزش کنید تا باعث سالمتی قلبتان شوید.

     مصرف مکمل
لیســتی از مکمل هــای غذایی که برای ســالمت 
قلب بسیار مفید هســتند، وجود دارد مانند امگا 
۳ که عالوه بر ویتامین D، نقش بســیار مهمی در 
محافظت از قلــب در برابر کلســترول مضر و تری 

گلیسیرید ها دارد.
این مکمل ها نه تنها در حفظ تراکم استخوان و بهبود 
عملکرد مغز مفید هستند بلکه باعث کاهش فشار 
خون، کاهش التهاب و بهبــود عملکرد ماهیچه ها 

می شوند.
منیزیــم نیز بــرای نظــم قلب ضــروری اســت و به 
حفظ الکترولیت هــای مورد نیاز بدن بــرای انتقال 
پیام های عصبی مانند پتاسیم و کلسیم، به انقباض 

ماهیچه های قلب کمک می کند.

قلب

یک متخصص قلــب در رابطه 
بــا عواملی کــه خطــر ابتال به 
بیماری های قلبــی را افزایش 

می دهد، هشدار می دهد.
فیراس بادر، متخصص بیماری های قلبی و عروقی 
در کلینیک کلیولند، اظهارکرد: بیماری های قلبی 

عروقی مانند حمالت قلبی محدود به افراد مسن 
نیست، بلکه جوانان را هم در معرض و خطر ابتال 

به این بیماری قرار می دهد.
او گفــت: عواملی که خطر ابتال بــه بیماری های 
قلبی و عروقی را در جوانان افزایش می دهد، چاقی 
شکمی، دیابت، سیگار کشیدن، فشار خون باال و 

سطح کلسترول باال است.
این متخصــص قلب و عــروق درباره بســیاری از 
تصورات غلط مربوط به ســالمت قلب می گوید: 
بسیاری معتقدند داشتن سطح آمادگی جسمانی 
باال یا داشتن شــاخص توده بدنی طبیعی، آن ها 
را در برابر بیماری های قلبــی مصون می کند، در 
حالی که  یک فــرد می تواند وزن ایده آل داشــته 
باشد، اما درصدکلسترول خون آن باال باشد؛ زیرا 
سیگار می کشد که یک مشکل رایج در بین جوانان 
است، یا ممکن است فردی در نتیجه رژیم غذایی پر 

از غذا های فرآوری شده درصد باالیی از چربی شکم 
را داشته باشد که همه آن ها می تواند بر سالمت قلب 

تأثیر منفی بگذارد.
۵عاملی که خطر ابتال به بیماری های 

قلبی را افزایش می دهد
قلب

میوه ها از بزرگترین منابع ویتامین ها و مواد معدنی 
هستند، اما خوردن آن ها در ساعاتی از روز توصیه 

نمی شود.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوزه کلینیــک گروه 
علمی پزشــکی باشــگاه خبرنگاران، میوه ها از 
بزرگترین منابع ویتامین ها و مواد معدنی هستند. 
دو وعده میــوه تــازه در روز می تواند ســالمت و 
تناسب اندام شما را حفظ کند؛ همچنین مصرف 
میوه می تواند بــه کاهش وزن کمک کنــد و  به 
ارگان های بدن کمک کند تا کارشان را به طور موثر 
انجام دهند و خطر بیماری های مزمن را کاهش 
دهد. اما درست همان طوری که زمان ایده آلی 
برای صرف وعده های غذایی وجود دارد، میوه ها 
نیز باید در زمان معینی مصرف شوند تا حداکثر 
مواد مغذی را از آن ها جذب کنید.بنابراین توصیه 
می شــود، قبل از غروب آفتاب میــوه بخورید تا 

حداکثر استفاده را از آن ها ببرید. 
     چرا میوه ها باید قبل از غروب خورشید 

مصرف شوند؟
لوک کوتینیو، مربی ســبک زندگی و سالمتی، 
اخیرا در صفحه اینستاگرام خود تالش می کند تا 
به دنبال کنندگان خود بگوید که چرا میوه ها باید 
قبل از غروب خورده شوند. لوک نوشت که طبق 
طب آیورودا، سیستم طب باستانی هند، خوردن 
میوه در عصر می تواند برنامه خواب را مختل کرده 

و روند هضم را با مشکل مواجه کند.
چنانچه می دانیم اکثر میوه ها کربوهیدرات های 
ساده هســتند به این معنی که می توان آن ها را 

تجزیه کرد. آن ها منبع عالی انرژی فوری هستند، 
در عین حال ســطح قند خــون را نیــز افزایش 
می دهنــد. نزدیک بودن مصــرف آن ها به زمان 
خواب ممکن اســت به دلیل افزایش سطح قند 
خون، خواب شما را مختل کند. عالوه بر این، بعد 
از غروب آفتاب، متابولیسم ما کند می شود و هضم 
کربوهیدرات ها برای این سیستم گوارش دشوار 
است. بنابراین، بهتر است مصرف کربوهیدرات 

را محدود کنید.
     زمان مناسب برای خوردن میوه

به گفته لوک، بهترین زمان بــرای میوه خوردن 
صبح زود با معده خالی اســت. وقتی تقریبا ۱۰ 
ســاعت بعد از روزه داری شبانه بیدار می شویم، 
معده ما کامال خالی است. خوردن غذای سالم در 
صبح به جذب موثرتر مواد مغذی کمک می کند و 
متابولیسم را راه می اندازد. به گفته این کارشناس، 
بعد از صرف وعده هــای غذایی و قبل از خوردن 
میوه باید حداقل ۳٫۵ تا ۴ ساعت منتظر بمانید. 
کربوهیدرات های ساده بهتر است صبح و قبل 
و بعد از ورزش مصرف شــوند. چربی، پروتئین و 
کربوهیدرات های کمتر پیچیده بهتر است بعد از 

غروب خورشید مصرف شوند.
     میوه ها باید به تنهایی مصرف شوند

میوه ها همیشه باید به تنهایی مصرف شوند و نباید 
آن ها را با لبنیات یا سبزیجات ترکیب کنید. مصرف 
میوه با لبنیات یا ســبزیجات می تواند منجر به 
تشکیل سموم در بدن شود. وجود سموم در بدن 

می تواند منجر به بیماری و سایر اختالالت شود.

خوردن میوه در این ساعات ممنوع!

تغذیه

خواندنیها

تا کنون درمــان موثری بــرای آرتریت یا 
التهاب مفصل کشف نشــده است، اما 
برخی مواد غذایی می توانند به کاهش 

عالئم آن کمک کند.
خوردن غذا هایی که بــه علت خاصیت 
ضــد التهابــی شــناخته می شــوند یا 
غذا هایی که حاوی آنتی اکســیدان باال 
هســتند، می تواند به کاهش التهاب در 
مفاصل کمک کند؛ عــالوه بر این مواد 
غذا یی، می توان با  یک رژیم  سالم  غنی 
از مواد مغذی و کم کلســترول با کاهش 
وزن فشــار را روی مفاصل کاهش داد و 
در نتیجه از درد طاقت فرســای التهاب 

مفاصل دور شد.
چای سبز به دلیل فواید بسیار زیادی که 
برای ســالمتی دارد مورد در بسیاری از 
موارد توصیه می شود، از کمک به کاهش 
وزن گرفتــه تا پاکســازی پوســت، این 
نوشیدنی ســالم دارای خواص دارویی 
بسیاری اســت. این نوشیدنی می تواند 

عالئم التهاب مفصل  را کاهش دهد.
چای سبز مملو از پلی فنول است، نوعی 
آنتی اکســیدان که می توانــد التهاب را 
کاهش داده و سرعت آسیب به غضروف 

را پایین آورد.  
چای سبز می تواند ســوخت وساز بدن 
شــما را افزایش داده، و بــه کاهش وزن 
شــما کمک کند، که می تواند بخشی از 

فشار روی مفاصل را از بین ببرد.
     مواد غذایی دیگری که می تواند 
به کاهش التهاب مفصل کمک کند:

 ماهی 
 روغن زیتون 

 لبنیات
 سبزیجات برگ تیره

 کلم بروکلی
 سیر

 آجیل
التهاب مفصــل معموال در افــراد باالی 
۴۰ ســال رخ می دهد و بیشــتر در زنان 

شایع است.
غضروف هــا  روی  مفصــل  التهــاب 
که بافــت انعطــاف پذیر  مفاصل شــما 
هســتند تأثیر می گذارد و مفاصل شما 
را سفت می کند این امر باعث فرسایش 
اســتخوانی و درد شــدید در این ناحیه 

می شود.
در موارد شــدید، جایی کــه غضروف ها 
خیلی فرسوده می شوند، این می تواند به 
معنی مالش استخوان به استخوان باشد 
و می تواند شکل مفصل را مخدوش کرده 

و استخوان ها را از موقعیت خارج کند.
     التهاب مفصل بیشتر قسمت های 
ذکر شده زیر را تحت تاثیر قرار می دهد:

دست ها
ستون فقرات

 زانو
کمر

محققان دریافتند که رژیم غذایی پرچرب 
باعث نازک شدن و ریزش مو می شود.

مطالعات نشــان می دهد ســیگنال های 
التهابی در ســلول های بنیادی می توانند 
منجر بــه نازک شــدن و ریزش مو شــوند. 
محققان دانشــگاه پزشــکی توکیــو ژاپن 
دریافتنــد که ســلول های بنیــادی درون 
فولیکول هــای مــو در موش هایــی کــه 
رژیم غذایــی پرچربــی دارند متفــاوت از 
موش هایی است که رژیم غذایی استاندارد 

دارند.
به خوبی مشــخص شده اســت که چاقی 
با ایجــاد بیماری هــای متعدد در انســان 
ارتباط دارد. بیماری هــای قلبی، دیابت و 
سایر بیماری ها در افراد چاق بسیار شایع 
اســت. با این حال، کامال مشخص نیست 
که چگونه اندام های بدن به طور خاص در 
اثر چاقی مزمن از بیــن می روند و عملکرد 

خود را از دست می دهند.
به گفته محققــان، تغذیه با رژیــم غذایی 
پرچرب با از بین بردن سلول های بنیادی 
فولیکول مو که ســلول های بالغ مو را رشد 
می دهند، نازک شدن مو را تسریع می کند.

مفاصل

نوشیدنی که عالئم التهاب مفصل 
را کاهش می دهد

ارتباط اضافه وزن و نازک شدن 
تارهای مو

کارشناسان حوزه سالمت معتقدند کم خوابی و 
بی خوابی به هر دلیلی به سالمتی و ایمنی بدن 

آسیب می رساند.
محرومیت از خواب، کمبود خواب یا کم خوابی 
به معنای نداشتن خواب کافی است که تقریبا 
بر همه عملکرد های بدن تاثیــر می گذارد و در 
بلندمدت می تواند مشکالت جدی مانند فشار 
خون باال، مشــکالت قلبی-عروقــی، دیابت، 
کاهش ایمنی و مشکالتی از این دست را ایجاد 
کند. گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری 
)CDC( آمریکا نشــان می دهد که از هر ســه 
بزرگسال در آمریکا، یک نفر به نداشتن خواب 

کافی اعتراف می کند.
اغلب توصیه می شود که بزرگساالن سالم، بین 
هفت تا ۹ ساعت در روز بخوابند. میزان توصیه 
شده خواب برای کودکان، بین ۹ تا ۱۲ ساعت 
است. اگر شخصی کمتر از میزان مورد نیاز برای 
ســالمتی بخوابد یا خوابش به اندازه ای دچار 
اختالل شــود که خواب کامل شــب را نداشته 

باشد، با کم خوابی روبرو می شود.
در هر حــال، بــه غیر از کســانی کــه تصمیم 
می گیرند تــا دیروقت بیــدار بماننــد، عوامل 
مهمی نیز وجود دارند که می توانند به کم خوابی 
منجر شــوند. اگر کار شــبانه تا دیروقت به یک 
عادت تبدیل شــود، در بلندمدت ممکن است 
اســترس را افزایش و تمرکز را کاهش دهد و به 
بروز اختالالتی مانند اضطــراب، آپنه خواب و 

مشکالتی از این دست بینجامد.
یک نظرســنجی انجام شــده در ســال ۲۰۱۹ 
نشان می دهد که میزان کم خوابی در گروه های 
کم درآمد، بیشــتر اســت. در این نظرســنجی 
مشخص شد بیش از ۶۰ درصد آمریکایی هایی 
که خواب کافی ندارند، به دلیل شــرایط مالی 

ناپایدار به استرس دچار شده اند.
کســانی که از مشــکالتی مانند افســردگی، 
بی خوابی، مشــکالت کلیوی یــا ادراری، آپنه 
خواب یا هضم ضعیــف رنج می برند نیز ممکن 
است به اختالالت خواب مبتال شوند. این افراد 
حتی اگر بیش از هفت ساعت بخوابند، ممکن 
است خواب باکیفیتی نداشــته باشند و بدون 

برطرف کردن خستگی از خواب بیدار شوند.
بررسی جدید پژوهشگران موسسه ملی سالمت 
)NIH( نشــان می دهد کــه چرخه خــواب و 
بیداری بــدن که با عنــوان ریتم شــبانه روزی 
نیز شــناخته می شــود، نقش مهمی در حفظ 
سیستم ایمنی ســالم بر عهده دارد. در صورت 
کم بودن اختالل در ریتم شــبانه روزی، تولید 
و انتشــار آنتی بادی هــا و ســیتوکین هایی که 
واکنش ایمنی را تنظیم می کنند، در ســطوح 
مطلــوب رخ می دهــد. کاهش میــزان خواب 
می تواند بر عملکرد سیستم ایمنی تأثیر منفی 

داشته باشد.
ترشــح به موقع تستوســترون و هورمون های 
رشــد نیز ممکن اســت به خواب نیاز داشــته 
باشند. افسردگی، اضطراب، استرس، از دست 
دادن حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، اختالل 
دوقطبی، اســکیزوفرنی، توهم و بســیاری از 
بیماری های روانی دیگر نیز به صورت مستقیم 
و غیر مســتقیم با کیفیت و زمان خواب ارتباط 

دارند.
ســاده ترین راه برای پیشــگیری از محرومیت 
خواب ایــن اســت کــه روزانــه بیــن هفــت تا 
هشــت ســاعت بخوابید. توصیه متخصصان 
بهداشــت این اســت که برای داشــتن خواب 
باکیفیت، فاصله بین زمان شام خوردن و زمان 

خواب، چند ساعت باشد.

عوارض خطرناک کم خوابی

دانستنیها

آگهی تغییرات 
شرکت آرمان اندیشه سبحان سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۷۸۹ و شناسه 
بطور  عمومی عادی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   ۱۴۰۰۸۴۹۵۹۹۴ ملی 
فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ علی کریمی بشماره ملی ۱۱۷۱۱۳۳۱۴۶ 
ملی  کریمی بشماره  صدیقه  ۱۱۷۱۲۹۵۵۲۹و  ملی  کریمی بشماره  زهرا  و 
سال  دو  مدت  برای  مدیره  هیات  اصلی  اعضای  بعنوان   ۱۱۷۱۱۸۱۶۴۷
انتخاب گردیدند. مرجان غفاری دارانی بشماره ملی ۱۱۵۹۰۱۷۸۴۰ و صغرا 
کریمی بشماره ملی ۴۶۵۰۱۰۸۱۸۷ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل 
شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه سیمای شهر برای چاپ آگهیهای 
ک استان اصفهان اداره ثبت  شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امال

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۱۲۰۳۵۵۵(
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 HarmonyOS محبوبت سیستم عامل اختصاصی
هواوی در بین کاربران به سرعت در حال رشد است 
و اســتقبال از آن به حدی باال بــوده که حتی پیش 
بینی های این کمپانی هم فراتر رفته است. تازه ترین 
آمار منتشر شده نشان می دهد هارمونی او اس بیش 
از ۱۲۰ میلیون کاربر فعال دارد که خیره کننده است و 
نوید آینده ای کامال روشن را برای این سیستم عامل 

مدرن می دهد.
 He طبق اعالم مدیر ارشد عملیاتی هواوی، آقای
 HarmonyOS تعداد دستگاه های مجهز به ،Gang
از مــرز ۱۲۰ میلیون عبــور کرده اســت. آنطور که 
پیداست استقبال از سیستم عامل هارمونی هوآوی 
بسیار بهتر از برآوردها بوده و حاال هواوی به جای ۳۰۰ 
میلیون دستگاه، دستیابی به ۴۰۰ میلیون دستگاه 
مجهز به HarmonyOS را به عنوان هدف خود برای 

سال ۲۰۲۲ تعیین کرده است.
هم زمان بــا رکــورد شــکنی HarmonyOS، این 
سیســتم عامل جدید برای محصوالت بیشتری؛ 
از جملــه مدل های قدیمی تــر ارائه می شــود. در 
تازه ترین آنها هواوی بتای بسته HarmonyOS ۲ را 
برای ۱۰ محصول دیگر، شامل مدل های لیست زیر 

آغاز کرده است:
Huawei P۱۰    

Plus Huawei P۱۰    
۹ Huawei Mate

Pro ۹ Huawei Mate
Porsche Design ۹ Huawei Mate

۳ Huawei nova
Plus ۹ Huawei Enjoy

۱۰.۸ Huawei Tablet M۵
۱۰.۸ Pro Huawei Tablet M۵

۸.۴ Huawei Tablet M۵
HarmonyOS دالیل موفقیت سیستم عامل

در حالی که اندروید و iOS تقریبا تمامی گوشی ها و 
تبلت های هوشمند دنیا را به تصاحب خود در آورده 
بودند، هوآوی چند ســال قبل توسعه نسل بعدی 
سیستم عامل ها را شروع کرد که امروزه حاصل آن را 

به روشنی می بینیم.
 HarmonyOS بــا وجود اســتفاده آســان و رابط 
کاربری که هرکسی به راحتی می تواند با آن کار کند، 
نوآوری های بی بدیلی را با خود به بازار آورده است. این 

سیستم عامل از ابتدا برای ایجاد ارتباط یکپارچه میان 
وسایل مختلف چون گوشی هوشمند، تبلت، لپ 
تاپ، تلویزیون هوشمند و وسایل هوشمند طراحی 
شده است و به همین دلیل یک تجربه بسیار غنی تر 
را نسبت به استفاده از دستگاه هایی با سیستم عامل 

متفاوت ارائه می کند.
 HarmonyOS حتی برای توســعه دهندگان هم 
انقالبی نو محسوب می شــود و توسعه اپلیکیشن 
و بازی را بسیار آســان تر کرده است. همین ویژگی 
بی بدیل HarmonyOS باعث شــده صدها هزار 
توســعه دهنده به ســرعت از آن حمایــت کنند و 
شــاهد رشــد روز افــزون اپلیکیشــن و بازی های 
HarmonyOS هســتیم. این سیســتم عامل در 
کنار ارائه یک تجربه غنی تــر و امکان متصل کردن 
وسایل مختلف به یکدیگر، بســیار روان تر و امن تر 
از اندرویــد اســت. هارمونی او اس از یــک موتــور 
مخصوص برای کاهش تأخیر در انجام کارها بهره 
می برد که با تشخیص هوشمندانه اولویت پردازش ها 
و استفاده بهینه تر از منابع سخت افزاری، موجب 
افزایش سرعت انجام کارها می شود. به گفته هواوی 
اپلیکیشن ها در هارمونی او اس ۲۵.۷ درصد سریع تر 
اجرا می شــوند که که به وضوح قابل چشم پوشی 
نیســت. HarmonyOS نه تنها بهتر، ســریع تر و 
روان تر از اندروید است؛ بلکه امن تر است. هواوی در 
طراحی این سیستم عامل از همان ابتدا توجه کامال 
ویژه ای به امنیت داشته اســت و هارمونی او اس از 

قابلیت های امنیتی نوینی بهره می برد.
سیستم عامل HarmonyOS هوآوی ده ها قابلیت 
جدید و نوآوری دیگر با خود دارد که باعث استقبال 
گســترده کاربران از آن شــده و به گواه پایگاه ۱۲۰ 
میلیونی کاربران آن، سومین سیستم عامل بزرگ 

دنیای گجت های هوشمند است.

برخی معتقدند با اینکه نمی خواهند بالگرنما ها 
و ســوئیت هوم ها را دنبال کنند، اما بــه محض باز 
کردن اینســتاگرام، در صفحه اکســپلور دائما این 
صفحات را می بینند و ناخودآگاه به ســمت آن ها 

کشیده می شوند. 
ما در دنیایی زندگی می کنم که میزان تاثیرپذیری مان 
از چیز هایی که می بینیم بســیار زیاد اســت. مثل 
کودکانی که وقتی یک کشــتی گیر ایرانی قهرمان 
می شود، می خواهند کشــتی گیر و وقتی والیبال 
قهرمــان می شــود عاشــق والیبــال می شــوند و 

می خواهند والیبالیست شوند.
با این حال الگــو گرفتن از قهرمانــان و قرار گرفتن 
در مســیر آن ها خــوب اســت. امــا قهرمان های 
مجازی اغلب کسانی هســتند که تمام وقت شان 
را در شــبکه های اجتماعی می گذرانند و با عوض 
کردن مدل مو، دکور خانه و لباس پول در می آورند! 
اما در کنار این تاثیــرات زیادی در شــخصی ترین 
الیه های زندگی مخاطبانشــان دارند! در ســطح 
بزرگتر حتی بسیاری از کاربرانی که آن ها را دوست 
ندارند و دنبالشــان نمی کنند نیز با همان ســرک 
کشــیدن های گاه گاه بدون آنکه خودشان بدانند 
تحــت تاثیر اینفلوئنســر های پــوچ و بالگرنما ها 
می شوند. درست اســت که یک دست صدا ندارد، 
اما همه باید باهم دســت هایمان را بلند کنیم تا با 

پدیده های مخرب اجتماعی مبارزه کنیم.
     آنفالو، بالک و حتی ریپورت!

اگر بالگرنما ها را دنبال می کنید و هــر روز با دیدن 
پست تازه حسرت می برید بهترین روش برای دوری 
از آن ها آنفالو کــردن و دنبال نکردن آنهاســت. اما 
اگر بازهم وسوسه می شوید که سری به آن ها بزنید 
و از حال و هوایشان ســردربیاورید و همین سرزدن 
شــما را تحت تاثیر زندگی های دروغین نمایشــی 
قرار می دهد، آن ها را بالک کنیــد. با بالک کردن 
محتوا های مشابه را نیز کمتر می بینید. اگر معتقدید 
محتوای تولیدی از سمت اینفلوئنسر و یا بالگرنما 

مضر است. صفحه آن را ریپورت کنید.
     پیرامون مخالفت با بالگرنما ها و ارزش های 

زندگی واقعی و ساده تولید محتوا کنید
سکوت در برابر آنچه که رخ می دهد گاهی به معنی 
تایید آن است. وقتی کاربران شبکه های اجتماعی 
پیرامون کسانی که به شکل نادرست تولید محتوا 
و درآمدزایی می کنند ســکوت می کننــد بد بودن 
آنچه که رخ می دهد نه تنها مشخص نمی شود بلکه 
عده ای تحت تاثیر ظاهر زیبای بالگرنما ها آن ها به 
عنوان الگو های مناسب زندگی زناشویی و اجتماعی 
قــرار می گیرند. حکایت زندگی اینفلوئنســر های 
زرد و بالگرنما هــای شــبکه های اجتماعی مانند 
لباس پادشــاه معروف است. بســیاری از کاربران 
متوجه شــده اند که این الگو مناسب نیست، اما به 
دالیل مختلفی مثل خوردن برچســب حســادت 
یا تحجر و عقب ماندگی و طردشــدن از اجتماع از 
بیان حرفهایشان می ترسند. برخی نیز نمی دانند 
چطور علت مخالفتشان را بگویند. سوئیت هوم ها و 

بالگرنما ها را تبدیل ضد ارزش کنید
روی حرکت های مشابه سوئیت هوم ها و بالگرنما ها 
حساس باشید و در گفتگوهایتان آن ها را ضد ارزش 
بدانید. بلندبلند بگویید که هر روز روسری و لباس و 
مدل موی تازه نه تنها ارزش نیست بلکه ضد ارزش 
است، چون مصرف گرایی اســت و مصرف گرایی 
یعنی انسان در خدمت کاال باشــد نه اینکه کاال در 
خدمت انسان باشد و آن ها که مصرفگرایی را نوعی 
سبک زندگی می دانند از سطح فکری و عقلی پایینی 
قرار دارند، چون ارزش های انسانی را تنها در تجمل و 
ظاهر و لباس دیده اند. به خصوص اگر حتی نتوانند 
همین مصرفگرایی را در چارچوب شــخصی خود 
نگهدارند و میل به انتشار هر روزه آن داشته باشند و 

در مرحله باالتر با مصرفگرایی کسب درآمد کنند.
پس باید این نوع سبک زندگی و این رفتار ها تبدیل 
به یک ضد ارزش اجتماعی شــود. مانند کسی که 

کمربند نمی بندد و می گوید جریمه اش را می دهم.

استقبال 12۰ میلیونی از سیستم عامل HarmonyOS هواوی

چطور بالگرنما ها را از زندگی خودمان و اطرافیانمان 
بیرون کنیم؟ 

سیستمعامل

خواندنیها

آموزش: چگونه ویندوز 11 را قفل کنیم؟
هر زمــان که رایانه شــخصی 
رهــا  را  خــود   ۱۱ وینــدوز 
می کنید، عادت خوبی است 
کــه آن را قفــل نگه داریــد تا 
دیگران نتوانند از آن اســتفاده کنند. در اینجا 
چندیــن روش برای ایمن نگه داشــتن رایانه با 

قفل کردن آن آمده است.
برای این کار می توان از روش های زیر استفاده 

کرد:
قفــل در مقابل خروج از سیســتم یــا خاموش 

شدن
قفل کردن با استفاده از میانبر صفحه کلید

با استفاده از منوی Start قفل کنید
 Ctrl+Alt+Delete Screen بــا اســتفاده از

قفل کنید
قفل خودکار با استفاده از قفل پویا

در صورت غیرفعال بودن قفل خودکار
قفــل در مقابل خروج از سیســتم یــا خاموش 

شدن
وقتی می گوییــم رایانه خود را "قفــل" کنید، ما 
در مورد اســتفاده از قفل فیزیکی (یا حتی قفل 
ســوراخ کلید مانند مــواردی کــه در رایانه های 
شخصی دردهه ۱۹۸۰و۹۰ وجود دارد( صحبت 
نمی کنیم. در عوض، ما درمورد استفاده از ویژگی 

قفل نرم افزاری صحبت می کنیم. 
     مطالب مرتبط نحوه خاموش کردن 

رایانه ویندوز ۱۱
هنگامی که رایانه خود را قفل می کنید، ویندوز 
یک صفحه ورود به سیستم نشان می دهد، اما 
جلســه ویندوز شــما را در پس زمینه فعال نگه 

مــی دارد. با ورود به حســاب کاربــری خود در 
صفحه ورود به سیستم با رمز عبور، پین یا روش 
ورود دیگر، می توانید کار خــود را )قبل از قفل 

کردن( در هر زمان از سر بگیرید.
در مقابــل، "خــروج از سیســتم" می توانــد از 
اســتفاده دیگران از رایانه شــما نیز جلوگیری 
کند، اما همه کارهایــی را که در ویندوز روی آن 
کار می کردیــد بســته و منابع سیســتم )مانند 
RAM و زمــان پردازنــده( را آزاد می کنــد. و 
با خاموش شــدن همه چیز بســته می شــود و 

کامپیوتر شما کامال خاموش می شود.
     قفل کردن با استفاده از میانبر صفحه 

کلید
ســریعترین راه برای قفل کــردن رایانه ویندوز 
۱۱ استفاده از میانبر صفحه کلید است. در هر 

زمان، Windows+L را روی صفحه کلید خود 
فشــار دهید، ویندوز بالفاصله قفل شــده و به 

صفحه ورود به سیستم تغییر می کند.
     با استفاده از منوی Start قفل کنید

همچنین می توانید کامپیوتر خود را با استفاده 
از منوی اســتارت به ســرعت قفل کنید. برای 
انجام این کار، روی دکمــه Start کلیک کنید، 
سپس نام حساب خود را در گوشه پایین سمت 
چپ Start انتخاب کنید. در منوی ظاهر شده، 
"قفل" را انتخاب کنید. رایانه شما قفل می شود 
و برای اســتفاده از آن باید دوباره وارد سیستم 

شوید.
 Ctrl+Alt+Delete با استفاده از     

Screen قفل کنید
یک راه سریع دیگر برای قفل کردن رایانه خود 

اســتفاده ازصفحه Ctrl+Alt+Delete است. 
برای اســتفاده از آن، Ctrl+Alt+Delete را در 
صفحه کلید خود فشــار دهیــد، و یک صفحه 
ســیاه مخصوص با منویــی در مرکز مشــاهده 
خواهید کرد. روی "قفل" کلیــک کنید، رایانه 

شما فورا قفل می شود.
     قفل خودکار با استفاده از قفل پویا

همچنین می توانید وقتی با یــک ویژگی به نام 
قفل پویا از آن دور می شــوید، بــه طور خودکار 
رایانه خود را قفل کنید. ابتدا باید تلفن هوشمند 
خود را به عنوان دســتگاه بلوتوث با رایانه خود 

جفت کنید. 
 Windows+i  ســپس تنظیمات را بــاز کنیــد
 Accounts> Sign-in را فشــار دهیــد و بــه
Options بروید. به قسمت »قفل پویا« بروید و 
کادر کنار »اجازه به وینــدوز برای قفل خودکار 
دستگاه شما هنگام دور بودن« را عالمت بزنید. 

سپس، تنظیمات را ببندید. 
دفعه بعد که از رایانه خود دور می شوید، ویندوز 
تشخیص می دهد که حرکت کرده اید و به طور 

خودکار قفل می شود.
     در صورت غیرفعال بودن قفل خودکار

اگر مرتبا از رایانه شــخصی خــود در فضایی 
مشــترک با دیگران فاصله می گیرید، ویندوز 
۱۱ را نیــز به طور خــودکار پــس از یک دوره 
زمانی خاص قفل می کنیــد. برای انجام این 
کار، Start را بــاز کرده و "محافــظ صفحه" را 
جستجو کنید، ســپس در نتایج "تنظیمات" 
روی "روشن یا خاموش کردن محافظ صفحه" 

کلیک کنید.

دانستنی های 
فناورانه

حکایت

می دانیم که هر فردی یک دست خطی برای 
نوشتن دارد این دست خط ها به طور حتم با 
شخصیت افراد در رابطه است. مطالب، زیر 
را مطالعه کنید و با دست خود مقایسه کنید 
و شخصیت درونی و واقعی خود را بشناسید. 

     کسانی که خطی نامرتب دارند
احتماال در زندگی بســیار فعال هســتندو 
به همین دلیل برایشــان مشــکل است که 
بتوانند ثابــت و بی تحرک بماننــد و برخی 
از کارهایشــان حســاب شــده و سنجیده 
نیســت. به همین دلیل گاهی اوقات برای 
دوستان و افراد خانواده غیرقابل پیش بینی 
هستند. آزادی شخصیتی برای آن ها خیلی 
مهم اســت و اهمیــت زیادی به اســتقالل 
خود می دهند و ممکن است گاهی خیلی 

احساساتی رفتار کنند.
     کسانی که دست خط مرتب و 

خوانایی داشته باشند
می توان این طور برداشــت کــرد که آن ها 
خودشان را بسیار کنترل می کنند و دوست 
ندارند به راحتی شخصیت خود را لو بدهند. 
حتی گاهی اوقات برایشان مشکل است که 
احساساتشــان را بروز دهند و آن را سرکوب 

می کنند.
     کسی که خیلی پررنگ می نویسد و 

قلم را زیاد فشار می دهد
احتماال عالقــه زیادی بــه مخالفت کردن 
با دیگــران دارد؛ چرا که احســاس قدرت و 
اعتماد به نفــس زیادی می کند و دوســت 
دارد روی دیگران اعمال نفوذ کند و به همین 
خاطر شــخصیت افراد را درست درک نمی 

کند.
     کسانی که خیلی کمرنگ می 

نویسند
احتمال ایــن که فردی حســاس و دلســوز 
باشند بسیار زیاداســت و موقعیت دیگران 
را حتی بیشتر از خودشــان درک می کنند 
و این امکان نیز وجود دارد که قادر به اثبات 
حرف خودشان نباشند و خیلی راحت ضربه 
می خورند و وقتی دیگران از آن ها انتقاد می 
کنند خیلی سریع از موضع خودشان عقب 

نشینی می کنند.
     کسانی که دست خط تند و شتابزده 

ای دارند
احتماال افــرادی کم حوصله هســتند و از 
اتالف وقت خسته می شوند و از نظر خلق و 
خو بسیار لحظه ای هستند.. سریع درک می 
کنند و در نشان دادن رفتار و احساساتشان 
چندان پایــدار نیســتند و اغلب بــه دلیل 
شتابزدگی در تصمیم گیری دچار لغزش و 
خطا شده و از این که در آرامش به حرف های 

دوستانشان گوش کنند خسته می شوند.
     کسانی که دست خط ساده ای دارند 

و خیلی ابتدایی می نویسند
در روابط با دیگران ترجیحا واقع گرا و با تدبیر 
هستید و نمی توانید قبول کنید که گاهی 
باید با دیگــران کنار بیایید و بــه آن ها توجه 
کنید و همچنین اطرافیان به ندرت از آن چه 

درون شما می گذرد آگاهی پیدا می کنند.

خواجه نصیــر الدین طوســی در ابتدای 
وزارت خویش بود که تعــدادی از نزدیکان 
بدو گفتند: ایــران مدیری همچون شــما 
نداشته و تاریخ همچون شــما کمتر به یاد 

دارد. 
یکــی از آنها گفت: نام همشــهری شــما 
خواجه نظام الملک طوســی هم به اندازه 

نام شما بلند نبود.
خواجه نصیر ســر به زیر افکنــده و گفت: 
خواجــه نظــام الملــک باعــث فخــر و 
شــکوه ایران بود. آموخته هــای من برآیند 
تالشهای انسان های واال مقامی همچون 

اوست. 
حرف خواجه به جماعت فهماند که او اهل 
مبالغه و پذیــرش حرف بی پایه و اســاس 

نیست.
ارد بزرگ اندیشــمند فرزانــه کشــورمان 
می گوید “:شایستگان بالندگی و رشد خود 

را در نابودی چهره دیگران نمی بینند.” 
شــاید اگر خواجــه نصیر الدین طوســی 
هم به آن ســخنان اعتنا می نمود هیچگاه 
نمی توانســت گامهای بلنــدی در جهت 

استقالل و رشد میهنمان بردارد.

دست خط کدام رازهای 
شخصیت شما را برمال می کند؟ 

شایستگان

طرز تهیه دلمه کدو حلوایی راحت 
است و طرفداران بسیاری دارد. کدو 
حلوایی خواص شــگفت انگیزی 
دارد در طرز تهیه انواع کیک ها و دسرها و سوپ و آش از 

آن استفاده می شود.
دلمه کدو حلوایی ســنتی یکی از انــواع جدید دلمه 
است که به تازگی بر سر ســفره ایرانیان باز شده است. 
کدو حلوایی با طعم شیرین و خاصی که دارد موجب 
خوش طعم شــدن این غذا شــده اســت. این دلمه را 
می توان در وعده ناهار یا شام مصرف کرد. کدو حلوایی 
از خانواده کدوها به شمار می رود و رنگ نارنجی، سبز 
و سفید دارد. بر خالف ظاهر سفت و سختی که دارد، 

داخل آن بسیار نرم است. 
به کار بردن کدو حلوایــی با چاشــنی ها و ادویه های 
خوش طعم به همراه سبزی های معطری مانند جعفری، 
نعنا و … در غذاها می تواند طعم خوب غذا را تا چندین 
برابر افزایش دهد. هنگام تهیه کدو حلوایی از بازار باید 
دقت کنید که کدوهای سفت و سالم را که نرم و له شده 

نباشند، خریداری کنید.
     مواد الزم

برنج: یک پیمانه
فلفل سیاه )پودر شده(: به مقدار الزم

نمک: به مقدار الزم
کدو حلوایی متوسط: یک عدد

کره: نصف پیمانه
عسل: نصف پیمانه

دارچین )پودر شده(: یک قاشق چای خوری
جوز هندی )پودرشده(: یک قاشق چای خوری

زنجبیل )پودر شده(: یک قاشق چای خوری
آب لیموترش: یک چهارم پیمانه

پیاز: ۱ عدد)اسالیس شده)
روغن مایع )مخصوص سرخ کردن(: به مقدار الزم

گوشــت چرخ کرده )مخلوط گوســاله و گوســفند(: 
۴۰۰ گرم

زرشک )شسته و خشک  شده(: یک چهارم پیمانه
شکر: یک چهارم پیمانه

زعفــران )ســاییده و حــل  شــده در آب (: ۳ قاشــق 
سوپ خوری

سبزی )پاک  و خردشده(: ۱۵۰ گرم
     طرز تهیه

     مرحله اول
ابتدا برنج را با آب و مقداری نمک به مدت ۳ ساعت خیس 
کنید و قبــل از پخــت، آب روی آن را خالی کنید. کدو 
حلوایی را بشویید و خشک کنید. سر کدو را برش داده 

و داخل آن را خالی کنید.
     مرحله دوم

نیمی از کره را روی حرارت قرار دهید تا داغ شود. عسل، 
نیمی از دارچیــن، جوز هندی، زنجبیــل، آب لیمو و 
مقداری فلفل سیاه را به کره بیفزایید و تفت دهید. سپس 
از روی حرارت بردارید و دیواره داخل کدو و در کدو را با 

آن مزه دار کنید.
     مرحله سوم

در قابلمه ای مناسب مقداری آب ریخته، روی حرارت 
زیاد قرار دهید تا جوش آید. سپس برنج را داخل قابلمه 
حاوی آب جوش بریزید به مدت ۸ دقیقه تا نیم  پز شود، 

سپس در آبکش بریزید.
     مرحله چهار

پیاز را در تابه ای حاوی مقداری روغن تفت دهید تا نرم و 
شفاف شود، سپس گوشت را به آن افزوده و تفت دهید، 
حرارت را زیاد کنید تا آب گوشت تبخیر شود. زرشک و 

شکر را به گوشت افزوده و مخلوط کنید.
نیمی از زعفــران، باقی مانده دارچیــن، جوز هندی، 
زنجبیل، آب  لیمو، مقداری نمک و فلفل را به گوشت 
اضافه کرده و مجددا همه مواد را تفت دهید. سپس از 
روی حرارت بردارید، سبزی و برنج را نیز به آن اضافه و 

مخلوط کنید.
     مرحله پنجم

داخل کدو را با مخلوط باال پر کنید. در کدو را گذاشته و 
در سینی مخصوص فر قرار دهید. باقی مانده کره را روی 
حرارت مالیم قرار دهید تا داغ شــود و به همراه مابقی 

زعفران روی پوست بیرونی کدو بمالید.
سپس مواد را در طبق وسط فری که از یک ربع قبل با 
حرارت ۱۷۵ درجه سانتی گراد تنظیم کرده اید به مدت 
یک ساعت و ۳۰ دقیقه قرار دهید تا دلمه کدو حلوایی 
سنتی شما کامال پخته شود. در مرحله آخر، دلمه را در 

ظرف مورد نظر قرار دهید و سرو کنید.

مردمک شــکافی به جانور اجازه 
می دهد رنگ های بیشتری را در 

نور شدید ببینند. 
مردمک چشــم تمامی گربه ها و مار هــا عمودی یا 
شکافی نیست. مردمک چشم گربه های خانگی در 
معرض نور شدید منقبض شده و به شکل عمودی 
در می آید. با این حال گربه سانان بزرگ مانند شیر ها و 
ببر ها مانند انسان مردمک چشم گرد دارند. مردمک 

چشم مار هایی مانند پیتون و بوآ نیز عمودی است، اما 
بسیاری از گونه های دیگر مردمک گرد دارند.

میزان بسته شدن مردمک های عمودی یا شکافی در 
مقایسه با مردمک های عادی بیشتر است، بنابراین 
در طیف وســیع تری از تابش نور کار می کند. نتایج 
مطالعات نشــان در خصوص مار ها نشان می دهد 
جانورانی که تنها طی روز فعال هســتند، مردمک 
چشم شکافی یا عمودی ندارند. مردمک عمودی در 

نور زیاد، باعث افزایش افقی عمق میدان می شود. این 
امر توضیح می دهد چرا جانورانی که مردمک چشم 
عمودی دارند، معموال در کمین شکار نمی نشینند، 
زیرا توانایی آن ها در تشخیص حرکت طعمه ضعیف 
است. مردمک چشم شکافی معموال در مهره دارانی 
دیده می شــود که لنز های چندکانونی دارند، مردم 
عمودی به جانور اجازه می دهد در نور شدید رنگ های 

بیشتری را ببیند.

دلمه کدو حلوایی، طعمی ملس و دلچسب

چرا مردمک چشم مار و گربه عمودی است؟ 

دستپخت

دانستنی ها

خواندنیها
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