
اصفهان معین همسایگان در حوادث طبیعی؛ 
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بیستمین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی به عنوان بزرگ ترین رویداد نمایشگاهی بخش کشاورزی در 
منطقه مرکز و جنوب کشور در اصفهان برپا می شود. این نمایشــگاه که از روزهای نهم تا دوازدهم دی ماه برپا 
می شود، ۱۳۵ شرکت از ۱۳ استان کشور را گرد هم جمع می کند تا توانمندی های خود را در حوزه های نهاده ها، 

آبیاری، لوله و اتصاالت، بذر، کود، سم و ماشین آالت به نمایش بگذارند.
این نمایشگاه که بیش از ۱۵ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی را به خود اختصاص داده است، میزبان شرکت هایی 
از استان های اصفهان، خراسان شمالی، خراســان جنوبی، اردبیل، آذربایجان شرقی، قم، سمنان، تهران، 

مرکزی، همدان، یزد، چهارمحال و بختیاری و آذربایجان غربی خواهد بود.
از جمله برندها و شرکت های معتبر حاضر در این نمایشگاه می توان به اصفهان پالست، سبزدشت، ابتکار نوین، 
ورسک اتصال، پایا بسپار، البرز پلیمر جی، آیسان گستر، بهاران قطره، نهالستان قائم، سایان لوله، نوید پمپ 
اسپادان، آوند کشاورز و دلتا دشت اشاره کرد که اعتبار بیستمین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی اصفهان 
را دو چندان کرده اند. افزایش ۶ هزار مترمربعی در فضای نمایشگاهی، همکاری بیشتر فعاالن حوزه اتصاالت و 

آبیاری و افزایش ۲۰ درصدی مشارکت کنندگان و شرکت های فعال حوزه تولید در این نمایشگاه...

کشورمیشود کشاورزی اصفهانمیزباننمایشگاه

 رئیس اتحادیه چاپ خانه داران استان اصفهان:

احداثشهرکچاپ
کاراست دراصفهاندردستور

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان  خبر داد :

پذیرش7۵درصد
اظهارنامههایامسال
براساسخوداظهاری

محور توسعه استان گردشگری و صنایع هایتک باشد :

اصفهانایستگاهدوم
دیپلماسیکشور

عزمفوالدمبارکهبرمشارکت
درتوسعهزیرساختهایکشور

فرمانده یگان حفاظت محیط  زیست استان اصفهان: 

برگزاریتورشکارچیانخارجی
دراصفهانکذباست

2

2

۳

۳
مهاجم صربستانی سابق ذوبی ها :

ذوبآهنبهمناحترامنگذاشت

دربودجهسالجدید:

حذفکمکهایدولتی
بهبخشحملونقلعمومی

۶

 ۴

همزمان با دهه بصیرت :

گمنامدراستان ۲۰شهید
اصفهانتشییعمیشود

سال پنجم - شماره 1۳1۳- سه شنبه  7  دی 1۴۰۰ - 2۳ جمادی االول 1۴۴۳
28 دسامبر     2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

کید کرد؛  مدیرعامل فوالد مبارکه تأ

ضرورتتشکیلبازار
بهینهسازیانرژی

۳

۳

۴

۵

حسین حفیظی - شهردار کوشک

خ 1۴۰۰/9/2۳  کوشــک به اســتناد مصوبه شــماره 188۵ مور شــهرداری 
شورای محترم اسالمی شهر درنظردارد ازطریق مناقصه عمومی نسبت 
گــرم بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال اقــدام  بــه خریــد آســفالت 
نمایــد. لــذا از شــرکتهای واجــد شــرایط دعــوت می گــردد بــرای دریافــت 
گهــی  اســناد مناقصــه بــه امــور قراردادهــا مراجعــه و از تاریــخ انتشــار آ
نوبــت دوم بــه مــدت 1۰ روز پیشــنهادات خــود را بــه دبیرخانــه حراســت 

12۴۶172 / م الفارایــه نماینــد.

گهی مناقصه عمومی نوبت دوم آ

کیانوش کیانی - سرپرست شهرداری شاهین شهر

شــهرداری شــاهین شــهر بــه اســتناد مجــوز شــماره 1227/ش مــورخ 1۴۰۰/۰۶/1۴ شــورای 
محتــرم اسالمی شــهر درنظــردارد بهــره بــرداری از واحدهــای شــماره 2 و ۳ طبقــه همکــف 
فرهنگســرای دانش و خالقیت واقع در شــاهین شــهر خیابان شــهید بهشــتی )مخابرات( بین 
کاربــری تجــاری را بــا اجــاره بهــا ماهیانــه بصــورت دو ســاله ازطریــق مزایــده  فرعــی 7 و 8 غربــی بــا 

گــذار نمایــد. عمومی بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط وا
کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ اوراق مزایــده می بایســتی در ســاعات اداری  متقاضیــان جهــت 
کثــر تــا پایان وقــت اداری  بــه واحــد حســابداری شــهرداری مراجعــه و پیشــنهادهای خــود را حدا
روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/1۰/2۰ بــه دبیرخانــه حراســت شــهرداری تحویــل نماینــد. شــهرداری 

کلیــه پیشــنهادها مختــار اســت.  12۴۵۰۳8 / م الفدر رد یــا قبــول یــک یــا 

نوبت چاپ دوم
گهی مزایده عمومی )نوبت اول( آ

شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان

کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان به شناسه ملی 1۴۰۰27717۳۶ و شماره اقتصادی ۴1111۳۶7۳771 به آدرس اصفهان دروازه شیراز خیابان دانشگاه خیابان توحید نبش خیابان شهید منصور موحدی )قزل باش( و شماره تماس 8۴، ۳۶21۴۴82 داخلی 1۰۰ گذار: اداره  مزایده 
ج در سامانه قابل مشاهده میباشد. ج در جدول زیر ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( با شماره مال مربوطه و شرایط و اسناد مندر ک تملیکی مندر موضوع مزایده: فروش امال

گذار تسلیم نمایند. ک و مهر شده به غیر از بارگذاری در سامانه، به واحد امور مالی مزایده  کت ال گذار و اصل تضمین را در پا گانه به نام مزایده  گران بابت هر ملک به صورت جدا کار(: مزایده  تضمین شرکت در مزایده )فرآیند ارجاع 

برنامه زمانی:

تاریخ انتشار در سامانه ستاد: از تاریخ 1۴۰۰/1۰/۰۶ ساعت ۰9:۳۰ تا تاریخ 1۴۰۰/1۰/2۶ ساعت 19:۰۰

دریافت اسناد از سامانه ستاد: تا تاریخ 1۴۰۰/1۰/12 ساعت 19:۰۰

مهلت بازدید ملک با هماهنگی قبلی: از تاریخ 1۴۰۰/1۰/۰۶ تا تاریخ 1۴۰۰/1۰/1۳ ساعت 9 الی 12

کت الف )تضمین(: تا ساعت ۰8:۰۰ مورخ 1۴۰۰/1۰/27 مهلت تحویل پا

مهلت ارایه پیشنهاد در سامانه ستاد از تاریخ 1۴۰۰/1۰/۰۶ ساعت ۰9:۳۰ تا تاریخ 1۴۰۰/1۰/2۶ ساعت 19:۰۰

بازگشایی: در تاریخ 1۴۰۰/1۰/27 ساعت ۰8:۳۰

ک تملیکی جهت مزایده عمومی                                                                                                                       جدول امال

12۴91۳۵ / م الف

ک تملیکی به شماره مزایده 2۰۰۰۰۰1۰1۴۰۰۰288 گهی مزایده عمومی فروش امال آ

آدرس ملکردیف
ک ثبتی فرعی  پال

/ اصلی
مساحت عرصه 

)مترمربع(
مساحت اعیان 

)مترمربع(
نوع 
ملک

وضعیت 
سند و ملک

کاربری
مبلغ تضمین 

)ریال(
قیمت پایه 

کارشناسی )ریال(
شماره مال

وضعیت 
ملک

1
کوچه  اصفهان خیابان عسگریه 

ک 1۵۰ انقالب )شماره 2۰( پال
ویالیی1۵19۰/988727۰21۵

شش دانگ 
تک برگی

۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰۶۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰21۰۰۰۰1۰1۴۰۰۰۳27مسکونی
وضعیت 

موجود

2
اصفهان خیابان شهید خرازی کوی 

ک 1۳8 فاضل کوچه شهید حسینی پال
ویالیی2۴/2۶8۵2۳2/۴۵2۳۰

شش دانگ 
تک برگی

1/8۰۰/۰۰۰/۰۰۰18/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰21۰۰۰۰1۰1۴۰۰۰۳28مسکونی
وضعیت 

موجود

۳
اصفهان خیابان عالمه امینی شرقی 
کوچه سلمان فارسی نبش بن بست 

شهید سلیمانی
ویالیی1۵19۴/۳۶7811۳/۰822۰

شش دانگ 
تک برگی

۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰21۰۰۰۰1۰1۴۰۰۰۳29مسکونی
وضعیت 

موجود

۴
اصفهان خیابان آب 2۵۰ )مصلی( کوچه 

ک 2۳ شهید مرادی پال
ویالیی۴8۵8/8۴۳۰۰۵8۵

شش دانگ 
تک برگی

21۰۰۰۰1۰1۴۰۰۰۳۳۰ ۰۰۰ / 11/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰11۵/۰۰۰/۰۰۰مسکونی
وضعیت 

موجود

۵
اصفهان خیابان حکیم شفائی دوم 

کوچه شهید  خیابان معلم نبش 
سعید مدنی

ویالیی1۵19۰/289۵12۵۵۳۳۵
شش دانگ 

تک برگی
۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰21۰۰۰۰1۰1۴۰۰۰۳۳2مسکونی

وضعیت 
موجود

نوبت دوم
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مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان در 
کید  گفتگــوی خبری با شــبکه خبر اســتان بــا تا
بــر حمایــت از تولیدکننــدگان و کمــک بــه رونق 
تولید و بهبود فضای کســب و کار بیــان کرد: در 
الیحــه بودجه ســال ۱۴۰۱ مانند ســال جــاری ۵ 
خ مالیات تولیدکنندگان تعدیل شــده  واحد نر
است و امیدواریم این حمایتی که از لحاظ مالی 
به واحدهای تولیــدی می شــود در بحث رونق 
تولید، اشــتغال که یکــی از دغدغه هــای دولت 
می باشــد و همچنین افزایش درآمدهــا و ایجاد 

ارزش افزوده کمک کند.
مزیکــی، مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان، بــا 
بیان اینکه تکریم ارباب رجوع از سیاســت های 
محوری سازمان امور مالیاتی می باشد گفت: ما 
اعتقاد داریم امور مالیاتی به میزان نرخ مالیاتی با 
مردم شریک است و در شرایط جدید به شدت بر 

کید داریم اصل تکریم ارباب رجوع تا
مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان در 
ارتباط با اســترداد ارزش افزوده برخی از فعاالن 
اقتصــادی عنــوان کــرد: در ایــن بخــش پیگیــر 
هســتیم و در اولیــن فرصــت تــالش کردیــم بــه 
واحدهای تولیدی به لحاظ تامین نقدینگی و 
استردادی که به موجب قانون رفع موانع تولید 
مکلف هســتیم، رســیدگی کنیم و در این راستا 
جهت تســریع در امور کارگروه ویژه ای تشــکیل 
گردیــده اســت. وی افــزود: در شــرایط موجــود 
صادرات در تامین ارز کشــور نقش مهمی دارد و 
نگرانی تولیدکنندگان به ویژه بخشی از تولید که 

منجر به صادرات می گردد برطرف خواهد شد.
مزیکــی تصریــح کــرد: در ســازمان امــور مالیاتی 
کشــور هیچگونــه نگرانــی و مشــکلی در تامیــن 
بودجــه جهــت اســترداد مالیــات ارزش افــزوده 
وجود نــدارد و ایــن بودجه بــه صــورت متمرکز از 

منابع متمرکز در ستاد سازمان مالیاتی پرداخت 
می شود و هیچگونه تاثیری بر درآمد استانها نیز 

نخواهد داشت.
مدیرکل امور مالیاتی استان با بیان اینکه بزودی 
مراحل رسیدگی به استردادها و استخراج آمار و 
اطالعات مورد نیاز آغاز و از سازمان امور مالیاتی 
کشور مطالبه بودجه خواهیم کرد، افزود : سعی 
ســازمان بر ایــن بــوده کــه عمــده پرونده هــای 
مالیاتــی را بــر مبنــای اظهارنامه هــای مودیــان 
بپذیرد و تنها تعدادی از پرونده های بااهمیت 
را بر مبنای موتور ریســک و با توجه به اطالعاتی 
که در اختیار دارد گزینش و رسیدگی نماید که در 
سال جاری تقریبا 7۰ تا 7۵ درصد اظهارنامه ها بر 

اساس خوداظهاری پذیرفته شده است
بــه  ورود  اســتان  مالیاتــی  امــور  مدیــرکل 
کنش های بانکی را یکــی از اختیارات قانونی  ترا
ســازمان امــور مالیاتــی عنــوان کــرد و گفــت: بــر 
اســاس مواد ۱ و ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم 
مبنــی بــر اجــازه ســازمان امــور مالیاتی کشــور و 
گر اطالعات  وزارت امور اقتصادی و دارایــی که ا
مودی مالیاتی با واقعیت تطبیق نداشته و حجم 
فعالیــت را منعکــس نمی کنــد بصــورت موردی 
کنش هــای بانکــی مــودی  از بانــک مرکــزی ترا
را درخواســت نمایــد و همچنیــن در مــاده ۳۰ 
قانون مالیات بر ارزش افــزوده به منظور تعیین 
دقیــق ارزش افــزوده از ســال ۱۳9۵ بــه بعد ایــن 
اختیار را قانونگذار به ســازمان مالیاتی داده که 
کنش هــای بانکــی را از بانــک مرکــزی تقاضــا  ترا
نماید. مزیکی با بیان اینکه واحدهای تولیدی 
که به علت مشــکالت مالیاتی کاهش فعالیت و 
احیانا منجر به تعطیلی شده اند بصورت موردی 
بررســی میگردد و از تمــام ظرفیت هــای قانونی 
بــرای حل مشــکل آنان اســتفاده خواهیــم کرد 
اظهار داشــت: یکی از منابع تأمیــن درآمدهای 
مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی است و این مبارزه 

به تولید کمک می کند
وی در پایان خطاب به تولید کنندگان وفعاالن 
اقتصادی سطح استان بیان داشتند : مادرکنار 
شماخواهیم بود حتما مشــورت های الزم رابه 
گر دستورالعمل وقانون  شماارائه می کنیم حتی ا

جدیدی وضع واجراء شود

یک فعال حــوزه مشــاغل خانگــی بــا بیان اینکه با 
وجود تالش های بسیار همچنان فضا برای فعالیت 
در حوزه مشــاغل خانگی مناسب نیســت، گفت: 

مشاغل خانگی نیاز به حمایت دارد.
اعظم اسپنانی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه 
طی پنج سال گذشته تحت فعالیت یک مؤسسه 
فرهنگی و هنری در توسعه مشاغل خانگی فعالیت 
می کنیــم، اظهــار کــرد: آموزش های این مؤسســه 
به ویــژه از زمــان همراهــی با جهــاد دانشــگاهی در 
حوزه های فــرش، تابلــو فــرش، گلیم بافــی، فرش 
تزئینی، عروسک بافتنی، بافتنی، چرم دوزی و... 

در حال انجام است.
وی بــا بیان اینکــه بــا وجــود تالش هــای بســیار 
همچنــان فضــا بــرای فعالیــت در حوزه مشــاغل 
کید کرد: مشاغل خانگی  خانگی مناسب نیست، تأ
نیاز به حمایت دارد، به عنوان مثال در فریدونشهر 
امکانات مختص به این فعالیــت، وجود نــدارد و 
حداقل فرمانداری می تواند پشتیبانی الزم را در این 

حوزه انجام دهد.
این فعال حوزه مشاغل خانگی در فریدونشهر گفت: 
در این شهرســتان برای برپایی نمایشگاه مشاغل 
خانگی و فروش محصوالت با مشــکل مواجه ایم، 
از سوی دیگر نیازمند جذب مشــتری بیشتر برای 
فروش محصــوالت خود هســتیم که به دلیــل دور 

بودن از مرکز استان، این امکان زیاد مهیا نیست.
وی بــا اشــاره به اینکــه اصفهــان در حــوزه توســعه 

مشــاغل خانگی ظرفیت های بســیاری به ویژه در 
حوزه صنایع دستی دارد، توضیح داد: این موضوع 
می تواند کمک کننده باشد، اما متاسفانه در چند 
نمایشگاهی که در اصفهان شرکت کرده ایم، مکان 
مناسبی برای برپایی نمایشگاه مشاغل خانگی در 
اختیارمان قرار نگرفت و در مجمــوع بازدیدکننده 
خوبی نداشــتیم و نتوانســتیم در بحث بازاریابی و 

فروش دستاورد مناسبی داشته باشیم.
کید بر اینکه برای توسعه مشاغل خانگی  اسپنانی با تأ
نیازمند بازار فروش و به ویژه بازاریابی درست در این 
حوزه هســتیم، افزود: همچنین در کنــار بازاریابی 
اصولی نیازمند دریافت تسهیالت مناسب هستیم.

کیــد کــرد: معتقدم امــروز تولیدات مشــاغل  وی تأ
خانگی در استان اصفهان به ویژه در حوزه صنایع 
دستی قابلیت فروش و عرضه در بازارهای خارجی 
گر امکانات  و همچنین پتانســیل صادرات دارد و ا
و حمایت الزم در حوزه صادرات از بخش مشــاغل 
خانگــی صــورت گیــرد می تــوان بــه نیاز مشــتریان 

فرامرزی خود پاسخ دهیم.
ایــن فعال حــوزه مشــاغل خانگــی در فریدونشــهر 
گفت: متأســفانه یکی از ضعف های حوزه مشاغل 
خانگی این است که افراد تازه کار به دلیل اینکه این 
مشــاغل درآمد باالیی نــدارد و باید زمــان زیادی تا 
رســیدن به ســودآوری طی کند، در میانه راه از این 
فضا جدا می شوند. وی بیان کرد: متأسفانه برخی 
افراد تحمل گذر از دوران جنینی مشاغل خانگی را 
ندارند و از سوی دیگر به دلیل نداشتن بودجه الزم 

در همان ابتدای راه از این فضا جدا می شوند.
اســپنانی همچنین به طرح ملی توسعه مشاغل 
خانگی در اصفهان اشــاره کــرد و افزود: این طرح با 
وجود اجرا هنوز در ابتدای راه است و طبیعتا نقاط 
ضعفی هم دارد و به نوعی از این مجموعه خواهان 
حمایت ملموس تر و آموزش های حضوری به جای 

مجازی هستیم.

معاون توســعه مدیریت و ســرمایه انســانی وزارت 
نفت، با اشاره به مکاتبه ها بین صنعت نفت و ستاد 
کل نیروهای مسلح گفت: درصدد هستیم موضوع 
به کارگیری نیروهای طرح نظام/ امریه را دوباره در 

سال ۱۴۰۱ برقرار کنیم.
به گزارش وزارت نفت، »مهدی علی مددی« درباره 
اجرای دوباره طرح نظام / امریه اظهار کرد: بر اساس 
قوانین و مقررات ستاد کل نیروهای مسلح، اعزام 
کارکنان وظیفــه به ســازمان ها و نهادهــای دولتی 
به طور صرف، به منظور به کارگیری در مناطق محروم 
و کمتر توسعه یافته و عملیاتی است و بهره مندی از 
خدمات آنــان در واحدهای ســتادی وزارت نفت، 

میسر نیست.

وی درباره چگونگــی پذیرش این نیروهــا در وزارت 
نفت، تصریح کرد: در صورت برقراری سهمیه توسط 
ستاد کل نیروهای مسلح، ضمن اطالع رسانی آغاز 
پذیرش برای ثبت نام نیروهای متقاضی طرح نظام 
/ امریه در صنعت نفت از طریق خبرگزاری »شانا« و 
سایر نشریات وزارت نفت از جمله نشریه الکترونیکی 
»مشعل«، فعالیت ســامانه ثبت نام طرح نظام / 
امریــه بــه آدرس http://pmhr.mop.ir دوباره آغاز 
می شود و متقاضیان می توانند در صورت داشتن 
شرایط پذیرش داوطلبان انجام خدمت سربازی 
در صنعت نفت )معدل، مقطع تحصیلی، رشــته 
تحصیلی و…( از اول تا دهم ماه های زوج در سامانه 

مذکور ثبت نام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان  خبر داد :

پذیرش7۵درصداظهارنامههایامسالبراساسخوداظهاری

خبر

بازرسان و ناظران اصناف آماده مبارزه و برخورد 
با گران فروشی هستند.

مدیر بازرســی و نظــارت اصناف اصفهــان در 
ارتباط اینترنتــی بــا بخــش خبری ۲۰ شــبکه 
گفــت: از شــنبه ۱۱ دی مــاه تیم هــای نظارتی 
قیمت ها را بررسی کرده و با سودجویان برخورد 

می شود.
جواد محمدی فشارکی افزود: باتوجه به اینکه 
برخی از کاال هــا در فروشــگاه به قیمت هایی 
باالتــر از قیمــت درج شــده بــروی محصــول 
فروختــه می شــود این نظارت هــا می توانــد 

کمک بزرگی در رفع مشکل گران فروشی کند.
به گفته وی با ارائه جدولی که از شورای عالی 
اصنــاف بــه دســت بازرســان رســیده اســت 
می توان سود معین را محاسبه و از سود های 

کالن جلوگیری کرد.
درج قیمت بر ۱۴ قلم کاالی اساسی اجباری 

و هزینه حمل در قیمت ها لحاظ شده است.

رئیس ســازمان حفظ نباتات کشــور گفت: 
بازگشــت محصــول ســیب زمینی ایــران از 
ترکمنستان صحت ندارد بلکه این محصول 
توسط پست قرنطینه کشورمان و به دلیل 
رعایت نشدن شرایط کشور مقصد بازگشت 

داده شده است.
کــرد: پســت  شــاپور عالیــی مقــدم اظهــار 
قرنطینه کشورمان بر اســاس بررسی هایی 
کــه در  کــه صــورت داده، تشــخیص داده 
محصول سیب زمینی شرایط قرنطینه ای 
کشور مقصد رعایت نشده و به همین دلیل 
اجازه صادرات این محصــول را نداده و این 
موضــوع وظیفه ذاتی پســت های قرنطینه 

است.
وی گفت: ایــن محمولــه ســیب زمینــی را 
پست قرنطینه کشور خودمان برگشت داده 

و نه ترکمنستان.
رئیس ســازمان حفظ نباتــات کشــور افزود: 
وظیفه قانونی پست های قرنطینه است که 
سیب زمینی های خارج از استاندارد و بدون 

گواهی بهداشتی از ایران خارج نشود.
     کشاورزان از فضای مجازی سم 

خریداری نکنند
 عالیــی فــرد گفــت: تمامی ســمومی که بــه 
کشــور  صــورت مــاده موثــر و نهایــی وارد 
می شــود بــه طــور دقیــق و بــا آزمایش های 
گون گام به گام مورد رصد قرار می گیرد و  گونا

از استاندارد الزم برخوردار است.
وی ادامه داد: تمامی سموم در مرحله تولید 
و حتــی توزیــع به طــور کامــل تحــت رصد و 
پایش سازمان حفظ نباتات قرار دارد و با هر 

گونه تخلف برخورد می شود.
رئیس ســازمان حفظ نباتات کشــور گفت: 
البته عرضه سموم تقلبی در اینترنت وجود 
دارد و بــا قوه قضاییــه در ایــن رابطه مکاتبه 
شــده اســت کــه خریــد و فــروش ســموم در 

فضای مجازی مموع شود.
عالیــی فــرد افــزود: دادســتانی هــم در ایــن 
راستا به شــعب قضایی دســتور داده است 
با این مــوارد برخورد کننــد و از کشــاورزان و 
بهره برداران می خواهیم که به هیچ وجه از 

فضای مجازی سم خریداری نکنند.
     محصوالت غیر استاندارد بر اساس 

مقررات بین المللی امحا می شود
 رئیس ســازمان حفــظ نباتات کشــور گفت: 
چیزی به نام برگشــت محصوالت ناسالم به 
داخل کشــور نداریم و بر اســاس مقررات بین 
المللی محموله آلــوده که گواهی بهداشــتی 
نداشــته باشــد توســط کشــور مقصــد امحــا 

می شود.
کــه  وی افــزود: آن دســته از محصوالتــی 
خودمــان برگشــت می دهیــم هــم شــرایط 
قرنطینــه کشــور مقصــد را نــدارد و ممکــن 
کی کشور خودمان را دارا  است ضوابط خورا
گر آفتی هم داشته  باشند که در این صورت ا
باشــند ضد عفونی و آری از آفت می شوند و 
کی مردم باز می گردند و  به چرخه مواد خورا

هیچ مشکلی در مصرف آن ها وجود ندارد.
     محصوالت کشاورزی ایران جزو 

سالم ترین محصوالت است
 عالیی فرد گفت: به مــردم اطمینان خاطر 
می دهم که محصوالت کشاورزی ایران جزو 
گر این  ســالم ترین محصوالت هســتند که ا
گونه نبود صادرات چهار و نیم میلیون تنی 

محصوالت محقق نمی شد.
رئیس ســازمان حفظ نباتات کشــور افزود: 
مردم از بابت مصرف محصوالت کشاورزی 
خیالشان راحت باشد و هیچ مشکلی در این 

رابطه وجود ندارد.

خبر کید کرد؛ معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان اصفهان تا

حذف حاشیه سودهای اضافه با درج قیمت تولید 
بر روی ۱۴ قلم کاال

معاون نظارت و بازرســی سازمان 
صمــت اســتان اصفهــان گفــت: 
بحــث درج قیمــت تولید بــر روی 
۱۴ قلم کاال کمــک می کند تا قیمت مصــرف کننده 
کــه ســودهای  به صــورت واقعــی احصــا شــود، چرا
عمده فروشی، خرده فروشی و کرایه حمل بین شهری 
مشخص است و از حاشیه سودهای غیرواقعی در دل 

قیمت مصرف کننده جلوگیری خواهد کرد.
کبر عــادل مــرام دربــاره اجبــاری شــدن درج قیمت  ا
تولید بر روی ۱۴ قلم کاال و تأثیر آن در بازار، اظهار کرد: 
با توجه به ابالغ ســازمان حمایــت از تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان کشور در راستای شفاف سازی نرخ 
فروش اقالم در ســطح عرضه و بازار، مقرر شد قیمت 

تولیدکننده چند قلم کاال بر روی آنها درج شود.
وی توضیح داد: زمانیکه واحدهای تولیدی و صنعتی 
ج کننــد،  قیمــت فــروش درب کارخانــه خــود را در
الیه های بعدی در سطح عرضه شامل عمده فروش، 
خرده فــروش و شــرکت های پخش تنهــا مجازند که 

سودها و موارد قانونی خود را اعمال کنند.
معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان صمــت اســتان 
اصفهــان بــا بیان اینکــه پیشــتر در بــازار شــاهد 
تخفیف هــای خــارج از عــرف در برخــی فروشــگاه ها 
بودیم، افزود: این تخفیف ها بعضا ایــن موضوع را به 
ذهن مصرف کنندگان و افراد ناظــر در بازار القا می کرد 
که قیمت مصــرف کننــده درج شــده بــر روی کاالها 

غیرواقعی است.
کید کرد: برای شفاف شدن قیمت ها و حذف  وی تأ
حاشیه سودهای اضافه، سیاست گذاران تصمیم به 

درج قیمت تولیدکننده بر روی ۱۴ قلم کاال را گرفت.
عادل مرام تصریح کرد: یکی از مزایای اجرای طرح، این 
اســت که دســت عوامل دخیل در بازار را برای اعمال 
حاشیه سودهای غیرمعمول، غیرقانونی و غیرمنطقی 

در بازار کوتاه می کند.
وی درباره این تصمیم و کمکی که می تواند به ثبات 
قیمت هــا در بــازار کنــد، گفــت: بخــش عمــده ای از 
نوســانات بازار به مباحث تأمیــن کاال برمی گردد که 
گر کاال به وفور عرضه شود، معموال نوسانات شدید  ا
قیمتی را در بازار نخواهیم داشــت و زمانی که تأمین 
کاالها از مبــادی تولیــد داخل و یــا واردات با مشــکل 

مواجه شود، شاهد نوسانات قیمتی هستیم که این 
امر می تواند به کنترل بازار کمک کند.

معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان صمــت اســتان 
اصفهان افزود: بحث درج قیمت تولید بر روی ۱۴ قلم 
کاال کمک می کند تا قیمت مصرف کننده به صورت 
که سودهای عمده فروشی و  واقعی احصا شود، چرا
خرده فروشی و کرایه حمل بین شهری مشخص است 
و از حاشیه سودهای غیرواقعی در دل قیمت مصرف 

کننده جلوگیری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان باید فاکتور فروش صادر 
کنند و قیمت درج شده در فاکتور باید مطابق با قیمت 

درج شده روی کاال به عنوان قیمت تولیدکننده باشد، 
یادآور شد: درصورتی که مصرف کننده متوجه مغایرت 
سود اعمال شده از سوی خرده فروشان شد، می تواند 

تخلف را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهد.
از چهــارم دی مــاه امســال درج قیمــت تولید کننده 
بــر روی کاالهــای دســتمال کاغــذی، آب معدنــی، 
آب میوه ها، نوشابه گازدار، ماءالشعیر، پودر لباسشویی 
و پوشــک بچه، برخی از اقالم لوازم خانگی کوچک و 
بزرگ شامل غذا ساز، نوشیدنی ســاز، چرخ گوشت، 
مایکروویــو، تلویزیــون، یخچــال فریــزر و ماشــین 

لباسشویی الزامی شد.

رئیــس اتحادیــه چاپ خانــه داران اســتان اصفهــان 
بابیان اینکه اصفهان مهد صنعت و هنر ایران است، 
گفت: اصفهان در صنعت چاپ نیز از قطب های مرکزی 
کشور بشــمار می رود و امیدواریم از نمایشگاه کســب وکار بهترین بهره را 
ببریم. محمد علی انصاری پور در دومین نمایشگاه مدیریت کسب وکار 
اصفهان اظهار کرد: امیدواریم همانطور که این نمایشگاه از لحاظ فیزیکی 
زیباســت، بســترهای الزم را برای همه صنایع داشــته باشــیم تــا از این 

پتانسیل ایجاد شده بهره کافی برده شود.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه در شأن اصفهان است و باید در راستای 
معرفی شهر اصفهان استفاده شــود، ادامه داد: اصفهان مهد صنعت و 
هنر ایران است و در مبحث صنعت چاپ نیز از قطب های مرکزی کشور 
به حساب می آید و امیدواریم از شرایط نمایشگاه کسب وکار بهترین بهره 
را ببریم. رئیس اتحادیه چاپ خانه داران استان یادآور شد: هیچ بستری 
بهتر از نمایشگاه نیست و باید با کاهش نواقص این نمایشگاه، به ظرفیت 

آن اضافه شود.
وی بابیان اینکه ما در مقوله صنایع دستی اصفهان، بسته بندی مناسبی 
نداریم و این معضل بسیار بزرگی اســت و به جایگاه اصلی خود نرسیده 

است، خطرنشان کرد: زمانی که از ظرفیت بسته بندی استفاده کرده و این 
هنر را با بسته بندی مناسب راهی بازار کنند باعث رونق اقتصادی اصفهان 

شده و بهره ی آن در اصفهان است.
رئیس اتحادیه چاپ خانه داران استان تصریح کرد: چاپ خانه هایی که در 
حال احداث است ملزم به رعایت همه استانداردها هستند و برای حفظ 
و بقای سرمایه گذاری خود این اقدام را در دستور کار قرار می دهد تا ما به 

سمت توسعه حرکت پایدار کنیم.
انصــاری بابیان اینکــه یکــی از دغدغه هــای اتحادیــه، چاپ خانه های 
کوچک است؛ چاپ خانه های کوچک به دلیل نداشتن فضای توسعه، 
پیگیر ایجاد شهرک چاپ بودیم، گفت: با توجه به اینکه بخش عمده ای 
از سفارشات خرد چاپ خانه ها در شهرهاست، نیازمند احداث شهرک 
چاپ در نزدیکی شهر هستیم؛ اما به دلیل نداشتن نگاه صنعتی به صنعت 

چاپ این مهم محقق نشده است.
رئیس اتحادیه چاپ خانه داران استان یادآور شد: ما باید چاپ خانه ها را 

حمایت کنیم تا بتوانند طرح های توسعه ای خود را اجرا کنند.
وی با بیان اینکه شرکت های بزرگ در مکان های دیگر مستقر شده و برای 
احداث شــهرک چاپ و جابجایی شــرکت ها هزینه جابجایی زیــادی را 
تحمیل می کند اضافه کرد: معموال شرکتی که در یک مکان مستقر شد 
احتمال جابجایی نداشته و این سبب شده که احداث شهرک چاپ بیش 

از پیش کمرنگ شود اما هنوز منصرف نشده ایم.
انصاری پــور ابــراز امیــدواری کرد: صنعــت چاپ اصفهــان با این رشــد و 
پیشرفت که یکی از قطب های کشور محسوب می شود هر روز موفق تر 

باشد.

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگی کارگری شهرستان اصفهان با بیان اینکه بازنشستگان 
از توده های محروم جامعه هســتند، گفت: یکی از درخواست های بازنشستگان، دریافت 
که مشمول قانون کار هستند و در دوران فعالیت دو ماه  عیدی متناسب با شاغالن است، چرا
عیدی را دریافت می کردند. سیدحسن هاشمی اظهار کرد: زمانی که افراد به سن بازنشستگی می رسند و با مخارج 
بسیاری هم روبه رو می شوند، به یکباره به غیر از کاهش دستمزدها با کاهش عیدی هم مواجه می شوند، در حالی 
که به غیر از افزایش مخارج، در دوره ای قرار می گیرند که با انواع بیماری ها و هزینه های درمان هم دست به گریبان 
هستند. در این سال ها سازمان تأمین اجتماعی هم به جای افزایش خدمات، همواره کاهش خدمات درمانی 

را داشته است. وی افزود: در چنین شرایطی، عیدی اندکی به بازنشستگان تعلق می گیرد که به هیچ وجه کفاف 
بخش کوچکی از مخارج آنها را هم نمی دهد. در صورتی که بر طبق ماده 9۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین 
اجتماعی باید همه ساله بر اساس نرخ تورم حقوق شاغالن و بازنشستگان را افزایش دهد. رئیس هیئت مدیره 
کانون بازنشستگی کارگری شهرستان اصفهان توضیح داد: فرد بازنشسته از طرفی محروم از مزایای جانبی کار 
است و حقوقی غیر همسان با شاغالن دریافت می کند که هنوز هم با وجود اعتراضات و پیگیری های فراوان این 
همسان سازی انجام نشده و از سویی هم عیدی اندکی دریافت می کند. این شرایط نتیجه ای جز کوچک تر شدن 

سفره های این افراد که با زحمت خود چرخ اقتصاد این کشور را به گردش درآورده اند، ندارد.

 رئیس اتحادیه چاپ خانه داران استان اصفهان:

کاراست احداثشهرکچاپدراصفهاندردستور

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگی کارگری شهرستان اصفهان:

کارگرانبازنشستهتجدیدنظرشود دررقمعیدی

مشاغلخانگینیازبهحمایتدارد

بهکارگیرینیروهایامریهدرصنعتنفتازسال۱۴۰۱

بازرساناصنافاصفهان
آمادهبرخوردبامتخلفان

گشت ماجرایباز
سیبزمینیایران

ازترکمنستان

خبر

خبر

خبر

مالیات یکی از عوامل اصلی در چرخه اقتصادی کشور 
است و در واقع ابزاری برای تحریک تولید و برنامه های 
توسعه، توزیع عادالنه امکانات و جلوگیری از انحصار 
و غیررقابتی شدن بازار در تخصیص منابع است. در این میان، مالیات 
بر ارزش افزوده به دالیل مختلف یکی از  بهترین راه ها برای اخذ مالیات 
اســت. مالیات بر ارزش افــزوده یکی از مترقی ترین نظام هــای مالیاتی و 
رایج ترین نظام مالیاتــی جهان اســت. این نوع مالیــات روش و تفکری 
اســت که چندین دهه از تجربه ی مثبت آن در ســایر کشورها گذشته و 
کثر صاحب نظران است. مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری  کید ا مورد تأ
از کشورها ضمن تأمین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایر مالیات ها 
و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد 
جدیدی در جهت افزایش درآمدهای دولت به کار برده شــده اســت و از 
آنجا که سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجراست و همه 
مودیان نقش مأمور مالیاتی را ایفا می کنند، هزینه وصول آن پایین است. 
در عین حال، با توجه به این که در این مالیات مودیان برای اســتفاده از 
کتور خواهند بود، زمینه برای شناســایی  اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فا
خود به خود میزان معامــالت مودیان فراهم می شــود و از طــرف دیگر از 
آنجایی که بسیاری از کاالها با اجرای این قانون از مالیات معاف هستند 
و یا پرداخت مالیات بر اســاس درصد کمتری نسبت به قبل می باشد، 
وصول مالیات با رضایت مودیان است و این طرح سبب برقراری هر چه 
بیشتر عدالت اقتصادی در کشور می شود. بی تردید، اولین و روشن ترین 
نتیجه مالیات بر ارزش افزوده را می تواند در افزایش درآمد دولت دید که با 
توجه به این که هر چه درآمد دولت ها افزایش یابد سرمایه گذاری دولت ها 

در توسعه زیرساخت هایی مانند شــبکه های حمل و نقل، نیروگاه ها، 
سدها، پاالیشگاه ها، مدارس، دانشگاه ها، کتابخانه های عمومی و دیگر 
زیرساخت های بخش عمومی بیشتر می شود. به عنوان نمونه توسعه 
شبکه حمل و نقل به خودی خود باعث کاستن از هزینه های حمل و نقل 
محصوالت کشاورزی و تولیدات صنعتی و همچنین آسانتر رساندن این 
محصوالت به دست مصرف کننده خواهد شد، توسعه نیروگاه ها، سدها 
و پاالیشگاه ها نیز آب و انرژی را که الفبای توسعه است به شیوه ای بهینه  تر و 
با بازده بهتر در اختیار جامعه خواهد گذاشت، توسعه مدارس، دانشگاه ها 
و کتابخانه های عمومی نیز که شالوده و اساس توسعه انسانی است به 
گاهی افراد جامعه خواهد انجامید و استعدادهای  افزایش مهارت ها و آ
انسانی را به گرانبهاترین سرمایه کشــور تبدیل خواهد کرد، و در نهایت 
توسعه این زیرساخت ها نه تنها باعث افزایش تولید و اشتغال می شود بلکه 
نوعی عدالت در سرمایه گذاری و رونق تولید و ایجاد اشتغال متناسب با هر 

منطقه از کشور خواهد شد.

از طرفــی، مالیات و بخصوص مالیات بــر ارزش افــزوده یکی از مهمترین 
منابع تأمین کننده درآمد دولتها محسوب می گردد. از این رو در سالهای 
اخیر کلیه کشورها می کوشند برای تأمین هزینه های خود سهم بیشتری 
را به مالیات اختصاص دهند با توجه به اینکه اقتصاد کشور تحت تأثیر 
تحریم های بین المللی، رکود و ســایر عوامل مرتبط با آن قرار دارد طلب 
می کند که دولت با سیاست گذاری های مناسب و استفاده از ظرفیتها 
و توان اقتصادی به رونق و رشد اقتصاد کشور کمک نماید. در شرایطی 
که اقتصاد کشور با هجمه های متعددی از قبیل تحریم و رکود روبرو است 
بی شک اقتصاد مقاومتی یکی از بهترین تدابیری است که می تواند در 
حل معضالت و مشکالت کشور موثر واقع گردد. زیرا سیاست آن بر این 
اصل مسلم استوار است که کشور فقط به منابع و امکانات داخلی اتکا 
داشته و از هر گونه وابستگی به سایر کشورها خود را بی نیاز بداند. براساس 
چنین سیاستی بدون تردید مالیات بر ارزش افزوده می تواند کمک فوق 
العاده ای به اقتصاد کشور مبذول نماید. در یک نگاه کلی می توان ادعا 
کرد که درآمدهای مالیاتی و به طور ویژه درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده 
به عنوان یک منبع درآمد و یک ابزار مدیریت اقتصادی می تواند با ایجاد 
منابع مالی الزم برای اداره جامعه و نیز مدیریت صحیح این منابع برای 
رفع نیازهای ضروری تر جامعه، استقالل اقتصادی کشور را تضمین کند. 
قدرمسلم، تکیه به درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع درآمد، بودجه کشور 
را تا حد زیادی از نوسان های اقتصاد جهانی مصون می دارد و به دولت 
فرصت برنامه ریــزی بلندمدت براســاس درآمدهــای قابل پیش بینی 

می دهد و در نتیجه سبب شکوفایی هر چه بیشتر اقتصادی می شود.
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

نظاممترقیمالیاتبرارزشافزوده،مودیاندرنقشمامورانمالیاتی

خبر
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کید کرد؛ مدیرعامل فوالد مبارکه تأ

ضرورت تشکیل بازار بهینه سازی انرژی

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

مدیرعامل فوالد مبارکه در سمینار 
چالش گاز در زنجیره فوالد گفت: 
تشــکیل بازار بهینه ســازی انرژی 
پیشنهاد عملیاتی است که ما اعالم آمادگی می کنیم 
که معادل میزان صرفه جویی مصارف بخش خانگی 
را از مصرف کننده نهایی خریداری کنیم؛ تشکیل اتاق 
فکر و کارگروه های تخصصی در حوزه گاز می تواند به 
تغییر بینش و فرهنگ در مصرف بهینه گاز در مصرف 

خانگی یاری برساند.
به گزارش ایراسین، محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه در سمینار تخصصی چالش گاز در 
زنجیره فوالد اظهار کرد: 7۰ درصد نیاز کشور ما بر پایه 
گاز طبیعی تأمین می شود و جایگاه دهم فوالد جهان 
بر همین مزیت نسبی گاز طبیعی بنا نهاده شده است.
وی با بیان این که ایران، نخستین کشور تولیدکننده 
فوالد برپایه آهن اسفنجی در جهان است، افزود: مزیت 
تولید فوالد در کشور ما بر اساس گاز طبیعی است؛ در 
گر قیمت گاز طبیعی در کشور  جلسه ای مطرح شد که ا
به قیمت جهانی برسد، تولید فوالد توجیه اقتصادی 
که  دارد؟ که این پرســش از اســاس اشــتباه است چرا
باید همه جوانب تولید فوالد و صنعت در کشور را در 
نظرگرفت و به این نکته دقت کرد که اقتصاد و اشتغال 

در کشور ما به تولید فوالد وابسته است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه در ایام 
کرونا شرکت فوالد مبارکه با یک ســوم نیروی انسانی 
به رکورد تولید دست یافت، خاطرنشان کرد: عوامل 
متعددی اعم از نرخ اشتغال زایی ۱۴ درصد در صنایع، 
تحریم و...در کشور ما نقش دارد که در دیگر نقاط دنیا 
مطرح نیســت پس در برنامه ریزی بایــد به این نکته 
توجه کرد که صنعت فوالد، صنعتی پیشرو، پیشران 
و پشتیبان سایر صنایع است و توسعه سایر صنایع به 

توسعه صنعت فوالد وابسته است.
محدودیت های انرژی همه صنایع را متضرر می کند

وی بــا اشــاره بــه تولیــد ۳۰ تــن فــوالد خــام در کشــور 
گفت: با ظرفیت موجود، صنایع پایین دستی اعم از 
خودروسازی، لوازم خانگی، لوله و پروفیل به تولیدات 
داخلی وابسته است و هرگونه اعمال محدودیت انرژی 
منجر به کاهــش تولید می شــود کــه در نهایت همه 

صنایع متضرر خواهند شد.
طیب نیا به جایگاه دوم ایران در ذخایر گازی اشاره ای 
کرد وافزود: میزان مصرف گاز در کشور ما پس از آمریکا، 
روسیه و چین اســت و این نکته مهمی است که نوع 
مصــرف مــا در جهــت مصرف گرایی بــوده اســت. 7۰ 
درصــد مصــرف گاز در ایــران در بخش خانگی اســت 
و ترکیــب مصرف گاز در کشــور ما در راســتای توســعه 

صنعت نبوده است.
     توسعه تولید گاز در کشور همگام با توسعه 

بخش صنعت نیست

کید بر اینکه مســاله اصلی گاز ایران در بخش  وی با تا
مصرف است، گفت: آمار توسعه های ساالنه در سنوات 
گذشــته نشــان دهنده افزایش مصرف گاز در بخش 
خانگی، نیروگاهی و صنایع عمده است و همین رشد 
در سالهای آتی تداوم خواهد داشت این در حالی است 
که توسعه و تولید گاز تناسبی با برنامه های چشم انداز 

فوالد کشور در افق ۱۴۰۴ نخواهد بود.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه با اشــاره به مصرف 
سالیانه ۱۱ میلیارد مترمکعب مصرف صنایع فوالدی 
کــه معــادل ۲.۵ درصــد مصــرف گاز کشــور اســت، 
خاطرنشان کرد: در ۴، ۵ سال آینده مصرف گاز صنایع 
فوالدی بــه دو برابــر افزایش خواهد یافت و براســاس 
ظرفیت های تولیــد فوالد بــه ۲۲ میلیارد مترمکعب 
خواهد رسید که با تولید توسعه گاز متناسب نخواهد 

شد.
     ضرورت تشکیل بازار بهینه سازی انرژی

وی با اشاره به اینکه تولید گاز با ظرفیت های موجود 
صنعت هم خوانی ندارد، گفت: باید بازنگری جدی در 
توسعه صنعت فوالد شود و برای پایداری در صنعت 
نیاز است که بازنگری جدی در بهینه سازی صورت 

گیرد.
طیب نیا به ارائه پیشنهادات شرکت فوالد مبارکه برای 
عبور از بحران محدودیت گاز در کوتاه مدت پرداخت 
و گفت: تشــکیل بازار بهینه ســازی انرژی پیشــنهاد 
عملیاتی است که ما اعالم آمادگی می کنیم که معادل 
میزان صرفه جویی مصارف بخش خانگی را از مصرف 

کننده نهایی خریداری کنیم.

وی با اشاره به راهکارهایی برای برون رفت محدویت 
تامین گاز، اظهار کرد: برای کاهــش مصرف انرژی به 
ویژه گاز اقداماتی در شرکت فوالد مبارکه انجام می شود 
گرچه این  که به شــارژ گرم اسلب می توان اشــاره کرد ا
اقدام به کاهش راندمان منجر می شود. مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه به ذخیره سازی به روش LNGو 
استفاده از آن در پیک های مصرف و ذخیره سازی گاز 
طبیعی در گنبدهای نمکی هم اشاره ای کرد و افزود: 
در کوتاه مــدت با تشــکیل کارگروه هــای تخصصی از 
کارشناسان مربوطه می توان فرصت بهینه سازی در 

مصرف انرژی را توسعه بخشید.
     چگونگی مصرف گاز خانگی نیازمند 

فرهنگ سازی است
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: تشکیل 
اتاق فکر و کارگروه های تخصصی در حوزه گاز می تواند 
به تغییر بینش و فرهنگ در مصرف بهینه گاز در مصرف 

خانگی یاری برساند.
کمیــت اســت کــه  وی افــزود: وظیفــه رســانه ها، حا
مصرف بهینه در بخش خانگی را در جامعه تبیین کند 
گر بخش صنعــت در زمان اوج مصــرف دچار  که ا چرا
محدودیــت شــود در درازمــدت می تواند بــه امنیت 

جامعه خدشه وارد کند.
     اعالم آمادگی فوالد مبارکه برای سرمایه گذاری 

جهت عبور از بحران محدودیت انرژی گاز
وی ادامه داد: پیشنهاد دیگر ما تولید وسایل گازسوز 
بــا راندمــان بــاالی 9۰ درصــد اســت به ایــن معنــا که 
بخاری های قدیمی را با بخاری های جدید جایگزین 

کنیم که تا سال آینده این شرایط شدنی است و تمام 
تالش ما این اســت که در مــدت کوتاه بهینه ســازی 

مصرف گاز را در جامعه ترویج دهیم.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: شرکت فوالد 
مبارکه آمادگــی اجــرای هرگونــه راهــکار کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت و هرگونه سرمایه گذاری برای 
عبور از بحران محدودیت انرژی گاز را همچون انرژی 

برق اعالم می دارد.
     ضرورت فرهنگ سازی برای کاهش 

مصرف انرژی در کشور
طیب نیا در بخش پرسش و پاسخ سمینار چالش گاز 
در زنجیره فوالد گفت:همه مشکالت در کشور راهکار 
داخلی دارد؛ حتی راهکارهای داخلی در کوتاه مدت 
هم برای چالش ها وجود دارد، فقط این راهکارها باید 
شناسایی شود و برای اجرایی شدن این راهکارها باید 

متولی در کشور وجود داشته باشد.
     وزارت نفت برای سرمایه گذاران بخش 

بهینه سازی مصرف انرژی فرش قرمز پهن کند
وی اضافه کرد: در زمینه کاهش مصرف انرژی جای کار 
فرهنگی زیادی وجود دارد اما متولی این کار فرهنگی 
طبیعتا شرکت های فوالدی نیستند و وزارت نفت و 
سایر نهادهای مربوطه باید در این زمینه کار فرهنگی 

انجام دهند.
کید کرد: وزارت نفت  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تأ
برای شرکت هایی که قصد دارند در زمینه بهینه سازی 
مصرف انرژی ســرمایه گذاری کنند، بایــد فرش قرمز 

پهن کند.

نخستین نیاز افزایش تولید و توسعه در هر صنعتی، 
تقویت زیرساخت های موردنیاز، ازجمله انرژی 
و حمل ونقل است که از  اولویت نیازهای توسعه 

صنعت، به ویژه صنعت فوالد قلمداد می شوند.
صنعت فوالد و زنجیره تولید آن در ایران اسالمی از 
جایگاه ویژه ای برخــوردار بوده و تأثیر بســزایی بر 
توســعه صنعتی و رشــد اقتصــادی کشــور دارد و 
درحالی که در دهه گذشــته بخش عمــده تولید 
ناخالص ملی و منابع مالی دولت در حوزه نفت، 
پتروشیمی و صنایع نفتی بود، تحریم های ظالمانه 
و ناجوانمردی نظام سلطه، سیاست های صنعتی 
و اقتصادی و توســعه را به ســمت صنعــت فوالد 
هدایت کرد و این صنعت در حال حاضر، بیشترین 
گســتره اشــتغال زایی، فعالیــت، گــردش مالی و 

تأثیرگذاری را بر اقتصاد و اجتماع کشور دارد.
پرواضح است که نخســتین نیاز افزایش تولید و 
توســعه در هر صنعتی، تقویت زیرســاخت های 
موردنیاز، ازجمله انرژی و حمل ونقل است که از  
اولویت نیازهای توسعه صنعت، به ویژه صنعت 

فوالد قلمداد می شوند.
انرژی برق، گاز و شبکه های ارتباطی و حمل ونقل 
از آن دسته نیازمندی هایی است که باوجوداینکه 
در دهه های اخیر برای توسعه این زیرساخت ها 
تالش هایی صورت گرفته، ولی جوابگوی نیازهای 
صنعت و جامعه نبوده و بر اساس آمارها و اطالعات 
مانعــی اساســی درراه تولیــد، رونــق کســب وکار 
به حساب می آید و در حال حاضر، کشور نیازمند 
افزودن ۳۰ هزار مگاوات برق جدید به شبکه برق 

کشور است.
در دهه اخیر فرســودگی نیروگاه های تولید برق و 
کاهش نزوالت آسمانی و عدم سرمایه گذاری دولت 
و بخش خصوصی در صنعت برق، خاموشی های 
گســترده ای را در صنعــت و جامعه به وجــود آورد 
و این مسئله عالوه براثر منفی که بر صنعت، تولید 
و اقتصاد جامعه گذاشــت، نارضایتی هایی را در 
طبقــه صنعتگــران و مردم بــه همــراه داشــت، از 

همین رو با توجه به نام گذاری سال جاری به نام 
سال »رونق تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها« و 
موانع دولت درزمینه سرمایه گذاری در حوزه های 
زیرساختی، شرکت فوالد مبارکه تصمیم به ایجاد 
و راه انــدازی نیروگاه های جدید و تقویت شــبکه 
سراسری برق کشور و تولید  ۱۵۰۰ مگاوات برق در 
چهار سال گرفت که این میزان تولید، معادل تعهد 
اعالم شــده از ســوی وزارت نیرو به منظور توسعه 

شبکه برق در کشور است.
ایــن تصمیم فــوالد مبارکــه در شــرایطی گرفته 
شد که قطع برق در تابستان امسال، بر جریان 
تولید در این شرکت و زیرمجموعه های آن تأثیر 
منفی گذاشت و به یقین راه اندازی نیروگاه های 
سیکل ترکیبی، خورشیدی و بادی از سوی این 
شــرکت، افزایش و ثبات تولیــد را در پی خواهد 
داشــت، عــالوه بر ایــن فــوالد مبارکــه رســالت، 
وظیفــه و مســئولیت اجتماعــی خــود را کمک 
بــه رفــع موانــع و مشــکالت به ویــژه درزمینــه 
تأمیــن نیازمندی هــای مــردم می دانــد و برق 
یک مطالبه عمومی و نیاز اولیه برای زندگی در 
دنیای امروز اســت که در این خصوص، تدابیر 
الزم به منظــور ســرمایه گذاری و برنامه ریــزی 
بــرای راه انــدازی و ایجــاد نیروگاه هــای جدیــد 
در این صنعت از سوی فوالد مبارکه اندیشیده 
شــده و هماهنگی های مطلوبی بــا وزارت نیرو 
به منظور تسریع در اجرای این پروژه ها صورت 

گرفته است.
هادی نباتی نژاد
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

بیستمین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی 
به عنوان بزرگ ترین رویداد نمایشــگاهی بخش 
کشاورزی در منطقه مرکز و جنوب کشور در اصفهان 

برپا می شود.
ایــن نمایشــگاه کــه از روزهــای نهــم تــا دوازدهم 
دی ماه برپا می شود، ۱۳۵ شرکت از ۱۳ استان کشور 
را گرد هم جمع می کند تا توانمندی های خود را در 
حوزه های نهاده ها، آبیاری، لوله و اتصاالت، بذر، 

کود، سم و ماشین آالت به نمایش بگذارند.
این نمایشگاه که بیش از ۱۵ هزار مترمربع فضای 
نمایشــگاهی را به خــود اختصــاص داده اســت، 
میزبــان شــرکت هایی از اســتان های اصفهــان، 
خراســان شــمالی، خراســان جنوبــی، اردبیــل، 
آذربایجان شرقی، قم، ســمنان، تهران، مرکزی، 
همدان، یزد، چهارمحال و بختیاری و آذربایجان 

غربی خواهد بود.
از جمله برندها و شرکت های معتبر حاضر در این 
نمایشگاه می توان به اصفهان پالست، سبزدشت، 
ابتکار نوین، ورسک اتصال، پایا بسپار، البرز پلیمر 
جی، آیسان گستر، بهاران قطره، نهالستان قائم، 
ســایان لوله، نوید پمــپ اســپادان، آوند کشــاورز 
و دلتــا دشــت اشــاره کــرد کــه اعتبــار بیســتمین 
نمایشــگاه تخصصی جامع کشــاورزی اصفهان 
را دو چنــدان کرده اند. افزایــش ۶ هزار مترمربعی 

در فضای نمایشــگاهی، همکاری بیشتر فعاالن 
حــوزه اتصــاالت و آبیــاری و افزایــش ۲۰ درصــدی 
مشارکت کنندگان و شرکت های فعال حوزه تولید 
در این نمایشگاه، از جمله ویژگی های نمایشگاه 

کشاورزی امسال به شمار می رود.
کشــاورزی،  رشــته  دانشــجویان  کشــاورزان، 
واحدهــای مهندســی کشــاورزی، واحدهــای 
تبلیغــات و بازاریابــی کشــاورزی، شــرکت های 
صنعتــی کشــاورزی، نمایندگی هــا و بخش های 
کشاورزی دولتی، مدیران شرکت های کشاورزی، 
و  تجهیــزات  فروشــندگان  و  توزیع کننــدگان 
ماشین آالت کشاورزی، کارآفرینان، مزرعه داران، 
باغداران و پرورش دهندگان گل و گیاه، فناوری ها 
و انجمن های  تحقیقاتی، دانشگاه ها و مؤسسات 
تحقیقاتی از جمله مخاطبان بیستمین نمایشگاه 
تخصصــی جامــع کشــاورزی اصفهــان به شــمار 

می روند.
معرفی پتانسیل های موجود در بخش کشاورزی 
کشــور، ایجاد فرصــت بــرای برقــراری ارتبــاط و 
شناسایی شرکت های معتبر داخلی، آشنایی با 
آخرین دستاوردها و فناوری های تخصصی ارائه 
شــده از ســوی غرفه داران حاضــر در نمایشــگاه، 
بهره گیری گســترده از تبلیغات در جهت افزایش 
گذاری  اعتبــار و معرفی بهتــر شــرکت کنندگان، وا
فضای کامال تخصصــی بــرای بازاریابــی و معرفی 
کاالها و خدمات شــرکت، افزایــش کیفیت تولید 
و رســیدن بــه اســتانداردهای جهانی، ایجــاد 
زمینه های مناســب جهت بحث و تبــادل نظر با 
استفاده از یافته های علمی، تجربیات و تخصص و 
بازاریابی و بررسی امکانات برای صدور محصوالت 
کشــاورزی به خــارج از کشــور نیــز جــزو مهم ترین 
اهداف برگزاری این نمایشگاه محسوب می شود.

مدیــرکل ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری 
اصفهان گفت: از تک تک شــب زنده داران شــهر با 
اهدای »نشان شب زنده دارها« در شب یلدا تقدیر 
شد. سیدعلی معرک نژاد در یک برنامه زنده رادیویی 
اظهار کرد: سیستم شهری یک سیستم زنده و پویا 
است و فعالیت آن با گذر شب و روز متوقف نمی شود 
بلکه خدماتی توسط ارگان ها و نهادهای مختلف 
به صورت ۲۴ ساعته در شــهر ارائه می شود که این 

خدمات توسط کمتر شنیده و دیده شده است.
وی افزود: از چند ســال پیش در یک سنت حسنه 
کبانانی که در شهر اصفهان  و به بهانه شب یلدا از پا
از ساعات اولیه شــب تا صبح فعالیت و شهر را تمیز 
کیزگــی را برای شــهروندان بــه ارمغان  می کننــد و پا
می آورنــد، با حضور ســر زده مدیران شــهری تقدیر 

می شود.
مدیــرکل ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری 
اصفهان با بیان اینکــه در یلدای امســال به دنبال 
خالقیت جدید بودیم، ادامه داد: امســال شهردار 
و اعضای شــورای اسالمی شــهر جدای از حضور در 

کبانان به سایر شب زنده داران شهر، چه آن ها  کنار پا
که خارج از سیستم شــهرداری هستند و چه سایر 
نیروهای شهرداری مانند نیروهای کنترل و نظارت 
و آتش نشانان و اورژانس و نیروی انتظامی که همگی 

شب زنده داران شهر هستند، سر زده شد.
وی با بیان اینکه تالش کردیم اثر فعالیت این افراد را 
به صورت نمادین در این شب به مردم و مجموعه 
مدیران شــهری گوشــزد کنیم تــا بیش از گذشــته 
زحمات آن ها قدردانی شود، افزود: از تک تک شب 
زنده داران شهر با اهدای »نشان شب زنده دارها« در 

شب یلدا تقدیر شد.

عزمفوالدمبارکهبرمشارکت
کشور درتوسعهزیرساختهای

کشورمیشود کشاورزی اصفهانمیزباننمایشگاه

شبزندهدارهایاصفهانصاحبنشانشدند

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
اغلــب کمک هــای دولــت در حــوزه حمل 
و نقــل عمومی کالنشــهر ها از بودجــه ۱۴۰۱ 

حذف شده است.
محمــد نورصالحــی در جلســه این شــورا 
بــا اشــاره بــه بودجــه ســال جدیــد گفــت: 
غالــب کمک هــای دولــت در حــوزه حمل 
و نقــل عمومی کالنشــهر ها از بودجه ســال 
جدید حذف و تأمین ایــن بودجه بر عهده 

شهرداری ها گذاشته شده است.
شــهر  آلوده تریــن  اصفهــان  گفــت:  وی 
کشــور اســت و بی توجهــی به حمــل و نقل 
عمومی ممکــن اســت باعث ایجــاد فشــار 
مضاعف بر مردم به دنبال نوسازی ناوگان 

اتوبوسرانی شود.
رئیــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان بــا 
بیان اینکــه ســن نــاوگان اتوبوســرانی بــه 
۱۰ ســال رســیده اســت افــزود: زمانــی کــه 
قیمــت اتوبــوس ۱۰۰ میلیــون تومــان بود، 
دولــت حــدود 9۰ درصــد هزینــه خریــد 
کنون که  اتوبوس را پرداخت می کــرد ولی ا
قیمــت اتوبوس بــه شــش میلیــارد تومان 
رســیده، این کمک هزینه خرید نیز حذف 

شده است. 
نورصالحی گفــت: حذف کمــک دولت به 
شــهرداری ها باعث شده شــهرداری ها نیز 
فشار مضاعفی بر مردم وارد کنند یا اینکه از 
خرید اتوبوس صرف نظر کند که نتیجه آن 

تشدید آلودگی هوا خواهد بود.
وی بــه روز ملی ایمنــی برابــر زلزلــه و بالیای 
طبیعی هــم اشــاره کــرد و گفــت: کشــور ما 
بــا بحران هــای طبیعــی رو بــه روســت، اما 
در ســال های اخیــر بــا مقاوم ســازی های 
صورت گرفتــه به خصوص در روســتاها، با 
تلفــات کمتــری پــس از اتفاقاتــی همچون 

زلزله روبرو هستیم.
رئیــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان به 
پدیــده فرونشســت زمیــن هــم اشــاره کرد 
وگفت: آثار این پدیده کمتر از زلزله نیست و 
امیدواریم قبل از اینکه آثار آن بر شهر غلبه 
کند اثرات ســوء آن ســنجیده و تصمیمات 

الزم اتخاذ شود.

پژوهشــگر جــوان آبفــای اســتان اصفهان 
موفــق به تولیــد محلــول شــوینده و چربی 
زدا از تاسیســات آب و فاضــالب و صنایــع 

مشابه شد. 
بهاره گــودرزی نــژاد کارشــناس ایمنی آب 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان 
پس از نزدیک بــه یک ســال کار تحقیقاتی 
و انجــام آزمایش هــای متعــدد، موفــق بــه 

تهیه این محلول شده است. 
وی هدف از تولید این محلول را کاهش آب 
مصرفی هنگام تمیز کردن تاسیسات آب و 
فاضالب به ویژه ایستگاه های پمپاژ عنوان 
کرد و گفــت: محلــول تولید شــده عــالوه بر 
افزایــش ســرعت عمــل در چربــی زدایــی و 
تمیز کاری سطوح صنعتی، موجب حذف 
چ هــا در محیــط کار  کتری هــا و قار کامــل با

نیز می شود.
گــودرزی نــژاد افــزود: یکــی دیگــر از مزایای 
اســتفاده از محلــول چربــی زدای جدیــد، 
کاهش تعداد نیروی انسانی هنگام فرایند 
چربــی زدایــی از تاسیســات و در نتیجــه 

کاهش هزینه هاست. 
وی اظهار امیدواری کــرد در آینده نزدیک 
بتوانــد محلــول شــوینده و چربــی زدا از 
تاسیســات آب و فاضــالب را در ســازمان 
مالکیت هــای معنــوی بــه ثبت رســانده و 
استفاده از آن را در صنایع مشابه کاربردی 

سازد. 
اضافه می شــود محلــول شــوینده و چربی 
زدا از تاسیســات آب و فاضــالب و صنایــع 
مشــابه، همزمــان بــا جشــنواره پژوهش و 
فنــاوری وزارت نیــرو ۱۴۰۰ که روز دوشــنبه 
کبر  ۲9 آذر ماه ســال جاری با حضــور علی ا
محرابیان وزیــر نیرو گشــایش یافت، برای 
نخســتین بــار در معــرض دیــد عمــوم قــرار 

گرفت. 

خبر یادداشت میهمان

استان

خبر

استاندار اصفهان با بیان اینکه این شهر ایستگاه دوم 
دیپلماسی کشور است، گفت: محور توسعه استان 
بر مبنای گردشگری و حرکت به سمت صنایع هایتک 
تعریف شده است. سیدرضا مرتضوی در بیست و سومین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان، اظهار کرد: در حال حاضر فصل مشترک 
تعلقات خاطر به نظــام و انقالب بــه وجود آمــده و در مجموعه شــورای 
اسالمی شهر اصفهان نیز تیمی حاضر شده که دغدغه مسائل مردم و رفع 

نارسایی ها را دارد. وی با بیان اینکه باید سعی کنیم از فضای همدلی ایجاد 
شده استفاده کنیم و اقدامات ویژه ای را به نفع مردم انجام دهیم، افزود: 
در حال حاضر امید مردم خدشــه دار شــده که باید با وحدت مدیران و 

مسئوالن به جایگاه خود بازگردد.
کید بر ضرورت ایجاد و تقویت نگاه عدالت محور  اســتاندار اصفهان با تا
در فرایند خدمت رسانی ها، تصریح کرد: باید به موضوع حاشیه نشینی 
توجه ویژه کرد تا مشخص شود که چه تدابیری الزم است که این مشکل 

در همه ابعاد رفع شود. وی ادامه داد: در شهر و استانی زندگی می کنیم که 
تنش آبی شدید دارد، لذا نگاه به روند حرکت و پیشرفت شهر باید مبتنی 
بر این شناخت باشد. مرتضوی با بیان اینکه محور توسعه استان اصفهان 
بر مبنای گردشــگری و حرکــت به ســمت صنایع هایتک تعریف شــده 
است، گفت: شهرداری می تواند به عنوان پیشران، دستگاه ها را به این 
سمت و سو هدایت کند همچنین دعوت از بعضی سرمایه گذاران جهت 
سرمایه گذاری در مناطق مؤثر و مطالعه شده باید در محور برنامه های 
شهرداری و شورای شهر قرار گیرد تا حداقل، بخش هتلینگ توسعه یابد.

وی با بیان اینکه اصفهان ایســتگاه دوم دیپلماســی کشــور اســت و هر 
مقامی به ایران سفر می کند عالقه مند به دیدن این شهر است، تصریح کرد: 

نگاه به راهبرد توسعه شهری و صنایع هایتک باید مورد توجه قرار گیرد.
اســتاندار اصفهان با اشــاره بــه اهمیت حفــظ بناهای تاریخــی، گفت: 
اصفهان حدود ۱۶۰۰ ابنیه میراثی دارد که برای حفظ آنها باید به میراث 
گذار شود که با توجه به محدودیت منابع و اعتبارات معلوم  فرهنگی وا
نیست چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؛ از این رو راهکار مناسب استفاده از 

توانمندی و ظرفیت و مشارکت بخش خصوصی است.
وی گفت: یکی از وظایف مجموعه مدیریت شهری این است که از هویت و 

تاریخ اصفهان دفاع کند، زیرا این هویت متعلق به مردم است.
مرتضوی اظهار کرد: اصفهان از 9 تا ۱9 دی ماه که ایام شهادت حضرت 
فاطمه )س(، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و سالروز قیام مردم قم 
است، میزبان تعدادی از شهدا خواهد بود؛ مدیریت شهری از بضاعت 
خود در این ایام استفاده کند تا میزبانی خوبی در شهر داشته باشیم و با 
اقدامات مناسب تعلقات مردم را به این مؤلفه های دینی افزایش دهیم.

گــر اصفهــان را شــهر شــهیدان می نامیــم، بایــد در  کیــد کــرد: ا وی تا
پاسداشت این ایام و میزبانی از شهدای تازه تفحص شده دفاع مقدس، 

ظهور و بروز داشته باشد.

شــهردار اصفهــان با اشــاره بــه حرکــت مدیریت 
شهری در راستای رفع مشکالت حوزه اجتماعی، 
گفت: درصدد هستیم با قرارگیری در کنار مدیران 

استان مسائل و مشکالت حوزه اجتماعی شهر را رفع کنیم.
علی قاسم زاده اظهار کرد: برای تحول در استان و رفع مشکالت 
عمده آن، نیازمند همراهی همه دستگاه های اجرایی هستیم.

وی تصریح کرد: نقطه الحاق دستگاه ها، استاندار است بنابراین 
امیدواریم این پیوند و وحدت برای رفع مشکالت ایجاد شود.

شــهردار اصفهان افــزود: یکــی از گلوگاه های ارتقا و توســعه شــهر 
کمیسیون ماده ۵ است که این کمیسیون چهار عضو اصلی دارد، 

اما حدود ۳۰ نفر در جلسه حضور پیدا می کنند و با نظرات خالف 
مسیر، مدیریت جلسه را تحت الشعاع قرار می دهند؛ فرآیند این 

کمیسیون باید اصالح شود تا کار سرعت گیرد.
وی با اشاره به حرکت مدیریت شهری در راستای رفع مشکالت 
حــوزه اجتماعــی گفــت: درصــدد هســتیم بــا قرارگیــری در کنــار 
مدیران استان مســائل و مشــکالت حوزه اجتماعی شــهر را رفع 

کنیم.
قاســم زاده ادامه داد: آســیب های اجتماعی مشــکلی اســت که 
می توانیم آن را رفــع کنیم، اما دســتگاه های اجرایی نیــز باید به 

وظایف ذاتی خود در این زمینه عمل کنند.

محور توسعه استان گردشگری و صنایع هایتک باشد :

کشور اصفهانایستگاهدومدیپلماسی

شهردار اصفهان:

درصددرفعآسیبهایاجتماعیهستیم

خبر

خبر

در بودجه سال جدید:

حذفکمکهایدولتی
بهبخشحملونقلعمومی

موفقیتپژوهشگرجوان
آبفایاستاناصفهان

درتولیدمحلولچربیزدا
ازتاسیسات
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اصفهان معین همسایگان در حوادث طبیعی؛

نصف جهان محاصره در انواع مخاطرات 
کــه در صــدر اخبــار  اصفهــان 
از جملــه  مخاطــرات طبیعــی 
فرونشست زمین قرار گرفته خود 

معین 9 استان در بالیای طبیعی است. 
اســتان اصفهــان جانشــین پایتخــت در مدیریت 

بحران و معین ۸ استان اطراف خود است.
هدف از این انتخاب، هم افزایی برای امدادرسانی 
در زمان طالیی، به حداقل رســاندن زمــان اعزام، 
استفاده بهینه از ظرفیت های کشــور در مدیریت 

بحران و جلوگیری از موازی کاری است.
البته اصفهان در حالی معین ســایر استان هاست 
که خود بــا ۴۲ مخاطره طبیعی دســت بــه گریبان 
اســت که از مهمترین آنهــا می توان به بحــران آب، 
خشکسالی، گرد و غبار، فرونشست زمین و آلودگی 

هوا در طول سال اشاره کرد.
روزهای ناسالم در کالن شهر اصفهان و شهرهای 
صنعتی اســتان، اصفهان را رکــورددار آلوده ترین 
کالن شهر کشور در سال های اخیر کرده و بحران 
آلودگی هوا تبدیل به کالف سردرگم شده است.

از لحــاظ فرونشســت نیز دشــت های اصفهــان در 
بحرانــی تریــن شــرایط قــرار دارنــد و متوســط نــرخ 
سالیانه فرونشست در اصفهان ۱۶ سانتیمتر گزارش 
شده اســت. حاال این ســوال مطرح می شود که با 
توجه به شرایط ویژه اصفهان و قرار گرفتن در معرض 
انواع بحران های طبیعی، آیا این اســتان می تواند 
نقش خود را به عنوان جانشین تهران در مدیریت 
بحران و معین ۸ کشــور دیگــر در بالیای طبیعی به 

خوبی ایفا کند یا خیر؟
     نصف جهان، معین پیشتاز پایتخت در 

حوادث طبیعی
آذر ســال 97، بهنام ســعیدی معاون پیش بینی 
و پیشگیری ســازمان مدیریت بحران در نشست 
مدیــران کل مدیریــت بحــران اســتانداری ها و 
دبیران ســتاد مدیریــت بحــران مناطــق ۲۲ گانه 
شهر تهران گفت: اصفهان به عنوان استان معین 
پیشــتاز تهــران در حــوادث طبیعــی بــزرگ مانند 
زلزلــه انتخــاب شــده اســت. وی از تدویــن و ابالغ 
دستورالعمل اجرایی مدیریت بحران استان های 
معین، پیشتاز و جانشین در شــهر تهران خبر داد 
و گفت: این دســتورالعمل به دلیل آسیب پذیری 
پایتخــت در برابر حــوادث طبیعــی، وجــود بافت 
کــم بــاالی  فرســوده، نــوع ســاخت و ســازها، ترا
جمعیــت و نقش این شــهر در مســائل سیاســی و 

اقتصادی تدوین شده است.
معاون پیش بینی و پیشگیری ســازمان مدیریت 
بحران کشور گفت: اصفهان، استان معین پیشتاز 
تهران در حوادث بزرگ و اســتان های مرکزی، قم، 
سمنان، مازندران و قزوین که نزدیک تهران هستند 

استان های پیشتاز شهر تهران هستند.
ســعیدی وظایف ایــن اســتان ها را در ســه مرحلــه 
اقدامــات قبــل از حادثــه، حیــن و پــس از حادثــه 
دسته بندی کرد و گفت: تبادل اطالعات و افزایش 
هماهنگی هــا از اقدامــات پیــش از حادثــه، اعــزام 
گروه های عملیاتی از اقدامات حین حادثه و اعزام 
تیم هــای ارزیابــی بــرای بــرآورد میــزان خســارت و 
بازتوانی روحــی و روانی حادثه دیــدگان از اقدامات 

پس از حادثه است.
     اصفهان در چهارراه ارتباطی و محاصره 

مخاطرات طبیعی
منصور شیشــه فــروش مدیــرکل مدیریــت بحران 

گی هــا و  اســتانداری اصفهــان در خصــوص ویژ
مشــخصات اســتان، به خبرنگار ما گفت: اســتان 
اصفهان ۲۸ شهرســتان، ۱۱۲ شــهر، حــدود ۱۰ هزار 
واحد صنعتی بزرگ و کوچک و 7۶ شهرک صنعتی 

دارد.
وی گفــت: از ۵۳ مخاطــره ای که در کشــور ســابقه 
وقــوع داشــته حــدود ۴۲ مخاطــره ماننــد ســیل، 
خشکســالی، آلودگــی هــوا، گــرد و غبــار، حــوادث 
صنعتی، حریق در مراتع، حوادث جاده ای، توفان، 
ک  سرمازدگی، فرونشست زمین، آلودگی منابع خا
و آب و زلزلــه در ســال های گذشــته در اصفهان رخ 

داده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
اصفهان در منطقه مرکزی و چهار راه ارتباطی کشور 
واقع اســت و به دلیل موقعیت جغرافیایــی اش در 
طول سال از بروز حوادثی مانند خشکسالی، سیل 
و کم آبی بیشــترین خســارت را تجربــه می کند. به 
تازگی نیز فرونشســت زمیــن در اصفهــان، بحرانی 

شده است.
شیشه فروش در خصوص علت انتخاب اصفهان به 
عنوان معین استان تهران در وقوع حوادث طبیعی، 
گفت: به دلیل موقعیت اصفهان در مرکز کشور و قرار 
گرفتن در چهارراه ارتباطی مرکزی کشــور به عنوان 

معین تهران انتخاب شده است.
     12۰ هزار اصفهانی آموزش دیده آماده 

امدادرسانی
وی گفت: اســتان اصفهان در سالهای گذشته نه 
تنها برای استان های مجاور که برای سایر استان ها 

نیز در امدادرسانی پیشگام بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
احداث و بازسازی بیش از ۵ هزار منزل مسکونی پس 
از زلزله بم، بازسازی منازل مسکونی پس از زلزله های 
بروجرد، آذربایجان، ســرپل ذهاب و امدادرســانی 
پس از وقوع سیل در خوزستان و لرستان گوشه ای 
از کمک رســانی اصفهان به استان هایی است که 
حتی برخی از آنها جزو استان های همجوار نیستند.
شیشــه فروش گفت: در اســتان اصفهــان ۱۲۰ هزار 
نفر نیروی آموزش دیده امدادی داریم، ۱۶۵ پایگاه 
امــداد جــاده ای اورژانــس و ۴۴ راهدارخانه فعال و 

آماده خدمات رسانی در زمان بروز حوادث است.
     لزوم اختصاص اعتبار و زیرساخت های 

امدادرسانی به اصفهان
وی معین تهران بودن را نیازمند داشتن الزامات و 
زیرساخت هایی دانست و گفت: باتوجه به نقشی 
که برای اصفهان مشخص کردند درخواست کردیم 

اعتبارات ویژه ای در نظر گرفته شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
چون اصفهان در حال حاضر متاثر از حوادث طبیعی 
متعدد از جمله خشکســالی، کم آبی، فرونشست 
زمین و کم برقی است نیاز است تا زیرساخت های 
الزم ایجاد شود تا نقش خود را به عنوان معین تهران 

به خوبی ایفا کند.
گفــت: اصفهــان بــا توجــه بــه  شیشــه فــروش 
ظرفیت هایی که دارد خود را توانمند و به روز کرده، 
اما باتوجه به اقلیم استان و پدیده های جغرافیایی 
نیازمند توجه و اختصاص بودجه بیشــتر و تامین 

زیرساخت های مناسب تر است.
وی گفــت: بــه عنــاون مثــال درخصــوص بحــران 
فرونشســت، اصفهان، نیازمند توجه ویــژه وزارت 
نیرو و تشکیل کارگروه بررسی و رفع مشکل است و 
در واقع باید برای جریان دائمی رودخانه زاینده رود 

چاره ای اندیشید.
     تهیه طرح خطرپذیری اصفهان

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
گفت: طرح خطر پذیری استان تهیه، با همکاری 
دانشگاه اصفهان وضع مخاطرات و انواع آن بررسی 
و برنامه ها و راهبردها برای کنترل این مخاطرات و 

پیشگیری از آنها در نظر گرفته شده است.
شیشه فروش گفت: اجرای این طرح نیاز به اعتبار 
دارد تــا اصفهان ابتدا مشــکالت خــود را حل کند و 

سپس معین سایر شهرها و استانها باشد.
وی گفت: در بحث امدادرسانی در حوادث خوب 
است بدانید منطقه دو شهر تهران معین اصفهان 

است.
     اصفهان استان سرآمد در امدادرسانی

علــی محمدهاشــمی مدیرعامل جمعیــت هالل 
احمر استان اصفهان گفت: اســتان اصفهان جزو 
استان های شاخص کشور است که در امدادرسانی 

در تمــام حوادث شــرکت کــرده و در این امر ســرآمد 
بوده است.

وی گفــت: در حــال حاضــر نیــز آمادگــی شــرکت و 
امدادرســانی در حوادث را دارد اما بســتگی به نوع 

حادثه دارد.
مدیرعامل جمعیــت هالل احمر اســتان اصفهان 
گــر حادثه ای در ســطح ملــی رخ دهد همه  گفت: ا
کشــور برای مدیریت و رفع آن باید بســیج شوند نه 
فقط از یک اســتان یــا اســتان های همجــوار توقع 

کمک رسانی داشت.
هاشــمی به ورود موضــوع امدادرســانی اصفهــان 
به زلزله زدگان ســرپل ذهاب کرمانشــاه پرداخت و 
گفت: در زلزله کرمانشاه استان اصفهان مانند سایر 
استان ها ابتدا در امدادرســانی و سپس در اهدای 
لوازم گرمایشی، کانکس و کمک به بازسازی منطقه 

نقش خود را ایفا کرد.
     هالل احمر اصفهان در شرایط مطلوب 

امدادرسانی
وی گفت: هر چنــد که از لحــاظ اختصاص بودجه 
و تامیــن زیرســاخت ها بــا شــرایط ایده آل فاصلــه 
گر  داریم اما در شــرایط نامطلوبی نیز قــرار نداریم و ا
کثر توان امدادرسانی  حادثه ای اتفاق بیفتد با حدا

خواهیم کرد.
هاشمی در خصوص تعداد پایگاه های فعال هالل 
احمر در استان اصفهان، گفت: ۴۲ پایگاه امدادی 
هالل احمر و یک پایگاه امداد هوایی ایجاد شــده 
کــه البتــه از ایــن تعــداد ۵ پایــگاه در حــال تکمیل 

است.
مســلم اســت کــه اصفهــان فقــط زمانــی می تواند 
وظیفــه خــود بــه عنــوان معیــن ۸ اســتان دیگــر و 
جانشــین تهران در مدیریت بحران به درستی ایفا 
کــه خــود از لحــاظ تجهیــزات و امکانــات  کنــد 
امدادرســانی در وضع ایــده آل و نه قابل قبــول قرار 

داشته باشد.
تا زمانیکه اصفهــان با مشــکالتی از جملــه آلودگی 
هوا و فرونشست زمین دست و پنجه نرم می کند و 
راهکار مناســبی برای این مخاطرات در نظر گرفته 
نشــده هرچه هســت مصداق چراغی که بــه خانه 

رواست   می شود.

خبر
معمــارزاده گفــت: در اصفهــان بیشــترین میــزان 

سرطان کودکان در کشور را داریم. 
مهــرداد معمــارزاده رئیــس مرکــز فــوق تخصصــی 
کودکان امام حسین اصفهان از بیمارستان کودکان 
امام حسین )ع( به عنوان یک پروژه خیرساز یاد کرد 
و گفت: حدود ۳۰ سال قبل آیت اهلل فقیه ایمانی، 
ســاخت این مجموعــه را شــروع کــرد، اما ســال ها 
متوقف بود، تا اینکه ۱۱ ســال پیش دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان تصمیم گرفت این پروژه را دوباره 

فعال و به مرکز درمان کودکان تبدیل کند.
وی بابیان اینکه بیمارستان کودکان امام حسین 
کنــون بزرگ تریــن بیمارســتان خیرســاز در حال  ا
احداث در کشور است، گفت: با تکمیل این پروژه 
یک بیمارســتان ۵۰۰ تخــت خوابی بــرای کودکان 
خواهیم داشــت که در هیــچ کجای کشــور وجود 
ندارد. رئیس بیمارستان امام حسین )ع( با اشاره 
به اینکــه در حال حاضــر ۲۰۰ تخــت برای کــودکان 
داریم، گفــت: منصوری از خیران ســالمت شــروع 
به احداث ساختمانی در کنار این بیمارستان کرد 
که حدود 7۶ درصــد پیشــرفت دارد، اما این پروژه 
با فوت ایشــان براثــر ابتال بــه کرونا متوقف شــد، به 
همین دلیل از بخش های مختلف، خیرین و مردم 
دعوت می کنیم کمک کنند ساخت این مجموعه 

به پایان برسد.
وی در ادامــه بــا بیان اینکه در اصفهان بیشــترین 
میزان ســرطان کــودکان در کشــور را داریم، گفت: 
تقریبا روزی یک ســرطان کودک عمل می کنیم و 
یک روز در میان ســرطان خون در اصفهان داریم، 
به همیــن دلیــل نیاز بــه یــک ســاختمان مجهز و 
بخش رادیوتراپی ویژه کودکان داریم که در صورت 
مشــارکت خیــران و مــردم می توانیــم در ۳۰ هــزار 
مترمربع زمینی که توســط خود مردم خریداری و 
به بیمارســتان اهدا شده اســت، یک بیمارستان 

تخصصی سرطان کودکان احداث کنیم.
معمارزاده به فراهم بودن بستر احداث بیمارستان 
تخصصی ســرطان کودکان با زیربنایی بالــغ بر ۲۵ 
هزار مترمربع اشاره وگفت: با ساختن این مجموعه 
امکان افزایش تخت های ویژه کودکان تا ۸۰۰ تخت 

نیز وجود دارد.
رئیس مرکز فــوق تخصصی کودکان حضــرت امام 
حســین )ع( بابیان اینکه در حــال حاضــر ۶۵۰ نفر 
گر ساختمان مرحوم منصوری  نیرو داریم، گفت: ا
شــروع به کار کنــد، هزار نیــروی جدیــد می توانیم 
گر ساختمان سرطان ساخته  به کارگیری کنیم و ا
شود، هزار نیروی جدید دیگر نیاز خواهیم داشت، 
درحالی که کل جوانان شرق اصفهان در اثر بی آبی 
بیکار شده اند سه هزار نفر هســتند و ما می توانیم 
شهر را با پروژه هایی نجات دهیم که وابسته به آب 
گر بخواهیم صنایع آب بر احداث کنیم  نباشد، اما ا

وضعیت شهر بدتر می شود.
کنون از ۳۲ اســتان کشــور و  وی با اشــاره به اینکه ا
کشور های همسایه بیمار پذیرش می کنیم، گفت: 
بــا تکمیــل پروژه هــای بیمارســتان امام حســین  

می توانیــم گردشــگری ســالمت را توســعه داده و 
اشــتغال پایدار ایجاد کرده و پاســخگوی نیاز های 

داخلی و منطقه ای باشیم.
معمار زاده یادآور شــد: در ۱۰ ســال گذشته ۱۶۰ هزار 
بیمار در این بیمارستان بستری کرده ایم که حداقل 

۴۳ هزار نفر آن ها از استان های دیگر بوده است.
رئیس مرکز فــوق تخصصی کودکان حضــرت امام 
گر خیران وارد میدان شوند  حسین بابیان اینکه ا
می توانیم این بیمارســتان را به بیمارســتان مادر 
و کــودک تبدیل کنیم، گفــت با مشــارکت خیران 
ســاختمان منصوری تا اول تیرماه ســال آینده به 
اتمــام می رســد و بعــد از آن ســاختمان تخصصی 
سرطان را به عنوان نقطه امیدی برای تمام کودکان 
ســرطانی کشــور خواهــد بــود. بعــد از تکمیل این 
دو پــروژه، قصــد داریــم ســاختمانی برای مــادران 
پرخطر بســازیم که در ماه های آخر بارداری نیاز به 

مراقبت های خاص دارند.
وی با اشــاره به فعالیــت خیریه حامیان ســالمت 
کودکان به نام »خیریه سالم« در کنار بیمارستان امام 
کنون هر اتفاقی در بیمارستان  حسین )ع( گفت: تا
افتاده با کمک مردم بوده و امیدواریم این کمک ها 
بیشــتر شــود و بتوانیم به اهداف پیش بینی شده 

دست پیدا کنیم.
معمارزاده اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه مرحوم 
منصــوری را 9۰ میلیــارد تومــان اعالم کــرد و گفت: 
کنون ۲۴7 میلیارد تومان برای این پروژه هزینه  تا
شده است. همچنین برآوردمان برای ساخت هر 
مترمربع ساختمان سرطان ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان 
است و بیمارستان مادر حدود ۳۰۰ میلیارد هزینه 

خواهد داشت.
وی با دعــوت از خیرین و مــردم برای مشــارکت در 
تکمیل ایــن پــروژه، گفــت: بــا مشــارکت مــردم در 
اجرای این پروژه ها، بیمارســتان امام حســین به 
مرکز جامع ســالمت مادر و کودک تبدیل می شود 
که مراقبت ها از قبل از ازدواج، دوران بارداری و بعد 
از تولد گســترش می یابد و می توانیم در گوشــه ای 
از شــهر نور امیــد بــرای بیمــاران و جوانــان جویای 

کار ایجاد کنیم.
رئیس مرکز فــوق تخصصی کودکان حضــرت امام 
حسین بابیان اینکه در صورت مشارکت خیران، این 
مجموعه ظرف ۵ سال آینده راه اندازی خواهد شد، 
گر منابع تأمین شود ساختمان منصوری تا  گفت: ا
اول تیرماه، بیمارستان سرطان ظرف حدود ۲ سال 
و مرکز مادران پرخطر حدود یک سال تکمیل شده و 

در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

دیــوان عالــی کشــور روز سه شــنبه 7 دی مــاه رأی 
وحدت رویــه خود بــا موضــوع مرجع صالــح برای 

صدور سند مالکیت خودرو را منتشر خواهد کرد. 
گــزارش اقتصادآنالیــن، غالمرضــا انصــاری  بــه 
معاون قضایــی دیوان عالی کشــور در امــور هیات 
عمومی گزارشی را به حجت االسالم مرتضوی مقدم، 
رئیــس دیــوان عالــی کشــور ارســال کــرده مبنی بر 
کم مختلف در سراســر  اختالف آرای صادره از محا
کشور در خصوص سند مالکیت خودرو که در برخی 
راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در برخی هم 
دفاتر اســناد رســمی را به عنوان مرجع صدور سند 

خودرو شناخته اند.
این اختالف نظر که همگی برگرفته از متن قوانین 
موضوعه متعدد هستند، دیوان عالی کشــور را بر 
آن داشته تا در جلسه سه شنبه هفته جاری خود 
رأی وحدت رویه خود با موضوع مرجع صالح برای 

صدور سند مالکیت خودرو را اعالم کند.
با انتشار این رأی وحدت رویه، جنجال های ناشی 
از معرفی مرجع صالح تنظیم ســند رسمی خودرو 
کم قــوه قضائیه  فروکــش خواهد کــرد و تمــام محا
ملزم به تبعیت از رأی وحدت عمومی خواهند بود.

موضــوع معرفــی مرجع صالــح برای تنظیم ســند 
رســمی، موجــب بــروز اختالفــات حقوقــی شــده 
است. معاون اول قوه قضائیه، دیوان عالی کشور 
و دادســتان کل کشــور حضــور در دفاتــر اســناد 
رسمی برای تنظیم سند خودرو را الزامی نمی دانند 
ک کشــور به عنوان  اما ســازمان ثبت اســناد و امال

متولی اصلی صدور سند رســمی در کشور و ناظر بر 
عملکرد دفاتر اسناد رسمی معتقد است که سند 
خودرو باید در این دفاتر تنظیم و صادر شود و برگ 
ک،  کز تعویض پال سبز صادره از سوی پلیس در مرا

سند رسمی محسوب نمی شود.
بروز این اختالف نظرهــا و صدور رای وحــدت رویه 
دربــاره »ســند خــودرو«؛ سه شــنبه تفاســیر ارائــه 
شده در خصوص قوانین مختلف به ویژه ماده ۲9 
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، منتهی به این 
شــده که مهرماه گذشــته رئیس دســتگاه قضا، از 
استفساریه قوه قضائیه از مجلس برای روشن کردن 

تکلیف سند خودرو خبر داد.
دیوان عالی کشور پیش از این هم با درخواست رأی 
وحدت رویه مواجه بوده اســت. مهرماه گذشــته 
زمانی که ذبیح اهلل خداییان هنوز ریاست بر سازمان 
ک کشــور را به عهده داشت و به  ثبت اســناد و امال
ســازمان بازرســی کل کشــور نرفته بــود، با ارســال 
نامه ای به رئیس دیوان عالی کشور در اجرای ماده 
۴7۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن بازگویی 
کم استان های مختلف که به  چند دادنامه از محا
گفته او ناشی از استنباط های مختلف از ماده )۲9( 
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سبب صدور 
آراء متعارض بود، درخواســت صــدور رأی وحدت 

رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور کرد.
جالب اینکه حجت االسالم مرتضوی مقدم؛ رئیس 
دیوان عالی کشــور پیش از این درباره سند خودرو 
اظهارنظر کــرده و در دیدار با اعضای هیئت مدیره 
کانــون ســردفتران و دفتریــاران گفتــه بــود: »بــرگ 
ســبز راهنمایی و رانندگی که برای خودروها صادر 

ک خودرو است.« می شود فقط سند پال
به هر حال انتشــار این رأی وحــدت رویه می تواند 
اعــالم آتش بس بیــن طرفین این اختالف باشــد و 
به نظر می رســد تا زمان اعالم پاسخ استفســاریه از 
سوی مجلس شورای اسالمی، جنجال ها حداقل 

در محافل حقوقی فروکش خواهد کرد.

رئیس مرکز فوق تخصصی کودکان امام حسین)ع(:

کودکمبتالبهسرطانرا دراصفهانروزییک
عملمیکنیم

خبر

کرد؛  دیوان عالی کشور اعالم 
صدوررایوحدترویهدرباره»سندخودرو«؛سهشنبه

خبر

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
کنون سویه امیکرون در استان گزارش نشده  تا
کسن کرونا و استفاده  است، اما تزریق دز سوم وا
از ماســک به منظــور پیشــگیری از شــیوع این 
سویه ضروری است.  شاهین شیرانی سرپرست 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه 
موضوع احتمال شیوع ســویه امیکرون بسیار 
جدی اســت، گفت: همه مردم باید چند کار را 
برای جلوگیری از این موضــوع انجام دهند که 
کسن کروناست  نخستین آن، تزریق دز سوم وا
که اثربخشی آن از نظر آماری نیز ثابت شده است.

کسن را  شیرانی گفت: افرادی که دز اول و دوم وا
دریافت کردند شرایطشان برای مقابله با سویه 
گر بخواهند  دلتای ویروس کرونا خوب است، اما ا
آنتی بادی در بدن آن ها قادر به مقابله با سویه 
امیکرون باشد، تزریق دز سوم تا ۲۵ برابر برای این 
موضوع موثر است. وی با اشاره به اینکه شدت 
انتقال سویه امیکرون حدودا ۱۰ برابر نمونه های 
قبلی است، گفت: برای پیشگیری از آن رعایت 
شــیوه نامه های بهداشــتی ضروری اســت که 
در راس آن ها اســتفاده از ماســک و جلوگیری از 

تجمعات بی مورد قرار دارد.
وی گفت: قدرت انتقال این ویروس به اندازه ای 
گر در جمعی بدون ماسک حضور  زیاد است که ا
داشته باشید و حتی یک نفر به این ویروس مبتال 
باشــد احتمال درگیری با آن بســیار باالســت و 

بالفاصله نیز عالئم آن ظاهر می شود.
شیرانی با بیان اینکه رنگ آبی همه گیری بیماری 
کووید-۱9 در اســتان نباید باعث سهل انگاری 
شود، گفت: در حال حاضر میزان رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی بویژه استفاده از ماسک در 
گر  کشور به کمتر از ۵۰ درصد رسیده درحالیکه ا
افزایش یابد و به ۸۰ درصد برسد آنوقت خیال ما 

از این بابت آسوده است.
کــز تجمیعی  وی بــا اشــاره بــه فعــال بــودن مرا
کسیناسیون در همه نقاط استان اصفهان،  وا
کز  گفت: نوبت کاری بعدازظهر نیز در برخی از مرا
کسیناســیون فعال  بهداشــتی اســتان برای وا
شــده و واحد هــای ســیار نیــز همچنان بــه کار 
خود ادامه می دهند. تا کنون حدود ۸۵ درصد 
جمعیت باالی ۱۲ ســال اســتان اصفهان یک 
نوبت، 7۲ درصد ۲ نوبت و ۱۲ درصد ســه نوبت 
کز تجمیعی  کسن کرونا را دریافت کرده اند. مرا وا
کسیناســیون فعــال در کالن شــهر اصفهــان  وا
شامل کوثر خیابان امام خمینی، ارتش خیابان 
شهدای صفه، نمایشگاه بین المللی سابق در 
پل شهرستان، مصالی طوقچی میدان قدس 
کز  و اخت الرضا حرم زینبیه اســت. عــالوه بر مرا
کسیناســیون در تعــدادی از  تجمیعــی، کار وا
کز جامع سالمت منتخب انجام می شود که  مرا
در شهرستان اصفهان ۱۰ مرکز در این زمینه در ۲ 
نوبت صبح و عصر فعال است. نشانی اینترنتی 
مرکز بهداشت اصفهان جهت مشاهده برنامه 
کسیناسیون روزانه phc.mui.ac.ir/fa است. وا

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت استان 
اصفهان ضمن تکذیب برگزاری تور شکارچیان 
خارجی در این استان برای شکار قوچ اصفهان، 
کنون هیچ مجوز شکاری صادر  گفت: امسال تا
نشده اســت.  به تازگی مطالبی مبنی بر حضور 
دوباره شــکارچیان آمریکایی در زیستگاه های 
حیات وحش ایران منتشر شده است. بر اساس 
مطالب منتشــر شــده در رســانه ها یک شرکت 
بین المللــی گردشــگری شــکار در جمهــوری 
آذربایجان که ۱۲ ســال اســت با همــکاری یک 
شرکت گردشگری ایرانی شــکارچیان خارجی 
در کشــورمان تور شــکار برگــزار می کنــد، مدعی 
باز شــدن دوبــاره زیســتگاه های ایران بــه روی 
شکارچیان آمریکایی شده است. مدیرعامل این 
شرکت با ابراز خرسندی از اینکه سفر شکارچیان 
آمریکایی به ایــران، بار دیگر میســر شــده اعالم 
کرد که تورهای شکار در ایران از فوریه تا ۶ مارس 
)بهمن و اسفند( برای شــکار قوچ کرمان، قوچ 
اصفهــان و کل ایرانــی، برگــزار خواهــد شــد. در 
همین پیوند مرتضی جمشیدیان فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار 
کنون مجوز شکاری در استان  داشت: امسال تا
صادر نشده است و اصال صحبتی مبنی بر پروانه 
شکار صادر کردن نبوده است. او افزود: مطالب 
انتشار یافته مبنی بر حضور شکارچیان خارجی 
برای شکار قوچ اصفهان صد در صد کذب است 
و البته هیچ گونه مجوزی شــکاری نیز در ســال 
جاری در اســتان اصفهان صادر نشــده است. 
حدود ۲۵ درصد جمعیت قوچ و میش و کل و بز 

و آهوی کشور در استان اصفهان است. 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان: 

سویهامیکرونهنوزدراستان
اصفهانگزارشنشدهاست

فرمانده یگان حفاظت محیط 
 زیست استان اصفهان: 

برگزاریتورشکارچیانخارجی
دراصفهانکذباست

دومیــن مانــور سراســری ویــژه خانه هــای هــالل 
همزمان با سراسر کشور در استان اصفهان برگزار شد. 
اصغر ســلطانی معاون آموزش و پژوهش جمعیت 
هالل احمــر اســتان اصفهــان در تمرین سراســری 
گیری  پناهگیری در زلزله در خانه هالل شهر گز، فرا
کیــد بــر  آموزش هــا و آمادگــی الزم در برابــر زلزلــه، تا
آموزش های محله محور و لزوم انتقال آموزش ها به 
خانواده ها و اهالی محل سکونت از راهکار های مهم 
افزایش تاب آوری در برابر حوادث و سوانح می باشد.
گیری آموزش های همگانی  سلطانی با بیان اینکه فرا
و آمادگی الزم در برابر زلزله از اهمیت بسزایی برخوردار 
کید بر آموزش های محله محور  می باشد، گفت: تا

و لزوم انتقال آموزش ها به خانواده ها و اهالی محل 
ســکونت می تواند نقش مهمــی در کاهــش اثرات 

ناشی از بالیا داشته باشد.
گیری آموزش ها و افزایش آمادگی الزم در برابر  وی فرا
حوادث و سوانح از جمله زلزله را از راهکار های مهم 
افزایش تاب آوری جامعه در برابر حوادث و ســوانح 

عنوان کرد.
دومین مانور سراسری ویژه خانه های هالل همزمان 
با سراسر کشور با شعار »ایران آماده« با هدف افزایش 
گاهی عمومی در برابر  مهارت آحاد جامعه و افزایش آ
زلزله در خانه های هالل منتخب اســتان اصفهان 

برگزار شد.

با برطرف شــدن نقــص فنی مرکز خدمــات جامع 
سالمت کوهپایه این مرکز راه اندازی می شود.

رییــس مرکــز بهداشــت شــماره یــک اصفهــان در 
گفــت:  اصفهــان  شــبکه  بــا  ارتباط اینترنتــی 
تجهیزات ایــن مرکــز خریــداری شــده و در صورت 
برطرف شــدن نقــص فنی ایــن مرکــز تا آخــر هفته 

راه اندازی می شود.
حمید ترکزاده افزود:در شهرســتان کوهپایه ســه 
مرکز شبانه روزی تودشــک،کوهپایه و سجزی به 

شهروندان خدمات ارایه می کنند.
عملیــات ســاخت مرکــز جامــع ســالمت شــبانه 
روزی شــهری و روســتایی کوهپایه از ســال ۱۳۸9 

شروع شده و سال ۱۳99 به پایان رسیده؛ اما هنوز 
راه اندازی نشده است.

برای ســاخت این مرکز، حدود ۱۶ میلیــارد تومان 
هزینه شده است. این طرح در دو طبقه با زیر بنای 
۱۵۰۰ متر مربع در بخش هایی شــامل اتاق عمل، 
زایشگاه، آزمایشگاه، داروخانه و کلینیک تخصصی 
پزشکان و ۲۰ تخت بیمارستانی ساخته شده است. 
مرکز فعلی این شهرستان، امکانات اولیه و ضروری از 
جمله بستری و احیا ندارد و بیماران اورژانسی را باید 

به اصفهان منتقل کرد.
کوهپایه با دو شــهر و بیش از ۴۰۰ روستا، جمعیتی 

حدود ۲7 هزار نفر دارد.

خبرخبر
برگزاریمانورسراسریویژهخانههای

هاللدراستاناصفهان
کوهپایه راهاندازیمرکزجامعسالمت

تاآخرهفته
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285 دسامبر     2۰21 رفهنگ
عکاسان، زیبایی مناظر طبیعی اصفهان را 

نشان دهند
نمایشــگاه گروهــی عکــس  بــا نــام 
»لنداسکیپ« در نمایشگاه بوستان 
واقــع در عمــارت تاریخی ســعدی 

اصفهان برگزار شده است.
احمد نــوری، رئیس حوزه هنری اســتان اصفهــان در 
مراسم افتتاحیه این نمایشگاه ضمن خوشامدگویی به 
هنرمندان عکاس و مهمانان این برنامه گفت: امیدوارم 
حال طبیعت اصفهان با جاری شدن آب زاینده رود بهتر 
شود و عکاسان نیز بتوانند عکس های خوبی از مناظر 

طبیعی اصفهان بگیرند.
وی با اشــاره به فعالیت جدیدی که هنرمنــدان گروه 
عکاسان آزاد در زمینه عکاسی منظره و انتشار فراخوان 
عکس لنداســکیپ داشــتند، افزود: طبیعت اســتان 
اصفهان بسیار زیباست، اما عکاسی از این طبیعت را 
جدی نگرفته ایم و در مورد عکاسی از طبیعت اصفهان 

و نمایش آن فعالیت ویژه ای انجام نداده ایم.
نوری با اشــاره به اینکه ایــران در همه اســتان ها دارای 
مناظر زیبای طبیعی است که با مناظر خارج از کشور 
قابل رقابت است، تصریح کرد: اصفهان و ایران دارای 
مناظر طبیعــی بی نظیری اســت که ما نتوانســته ایم 

به خوبی آن را به دنیا نشان دهیم.
وی در همین خصوص از هنرمندان عکاس اصفهانی 
خواست که از مناظر شهری و طبیعی اصفهان بیشتر 
عکاسی کنند و این عکس ها را به نمایش بگذارند تا همه 

با زیبایی های طبیعی این شهر آشنا شوند.
همچنین علیرضا ناصری، مدیر گروه عکاســان آزاد با 
اشــاره به شــکل گیری این گروه با هدف ارتقای رشــته 
عکاسی در سال 9۳ گفت: گروه عکاســان آزاد در سال 
۱۳9۳ با حضور اولیه دانشجویان رشته عکاسی در تهران 
و در فضای مجازی شکل گرفت. هدف از تشکیل این 
گروه ارائه عکس، نقد و بررسی، همفکری و کوشش برای 
ارتقا سطح دانش فنی و تخصصی اعضا از طریق نمایش 
کنون عکاسان آزاد با بیش  تصاویر و تبادل نظر بود. هم ا

از ۵۱ هزار کاربر از ۴۵ کشور فعالیت دارند.
وی ادامه داد: فراخوان سومین نمایشگاه عکاسان آزاد 
در دی ماه 9۸، با عنوان لنداسکیپ )منظره( اعالم شد 
و تعداد ۲۲۰ تصویر از ۶۵ عکاس به این فراخوان ارسال 
شــد که پس از داوری، هیئت داوران تعداد ۳۸ تصویر 
از ۳۸ عکاس را برای برپایی نمایشگاه انتخاب کردند اما 
به علت شیوع بیماری کرونا برگزاری نمایشگاه به تعویق 
کنون این نمایشــگاه در گالری بوســتان حوزه  افتاد و ا

هنری استان اصفهان به نمایش درآمد.
ناصری خاطرنشان کرد: این عکس ها پیش از این در 
آبان ۱۴۰۰ در نگارخانه سعدآباد تهران به نمایش درآمده 

است و پس از اصفهان نیز در شهر رشت در معرض دید 
عموم قرار می گیرد.

مدیر گروه عکاســان آزاد با اشــاره به فعالیت های این 
کید کــرد: ما نمایشــگاه گروهی ســاالنه داریم و  گروه تا
االن سومین سالی است که برای برگزاری نمایشگاه به 

اصفهان می آییم. 
گروه عکاسی آزاد با هدف ترویج رشته عکاسی این زمینه 
را به وجود آورده است که عالقه مندان حتی با موبایل نیز 
بتوانند در رشته عکاسی فعالیت کنند و به همین دلیل 
بسیاری از تصاویری که در نمایشگاه دیده می شود با 

موبایل گرفته شده است.
در ادامه از سوی گروه عکاسان آزاد از عکاسان اصفهانی 
حاضر در این نمایشگاه مهناز سیف، مهرداد صنیعی، 
عارف عدیلی، فربد کامیاب و نیما کاظمی قدردانی شد.

همچنین حسن مقیمی عکاس، روزنامه نگار و فعال 
محیط زیســت با اشــاره به آثار این نمایشــگاه گفت: از 
دیدن آثار لذت بردم و اینها نشان از ارتقا سطح عکاسی 

در کشور نسبت به گذشته داشت.
وی افــزود: هنرمنــد عکاســی نیســت کــه کار خــود را 
عکاسی از طبیعت شروع نکرده باشد، نزدیک ترین و 
صمیمی ترین جلوه های طبیعت در عکاسی عکاسان 
معروف مانند نصراهلل کسرائیان، افشین بختیار و دیگر 

عکاسان مشهور قابل مشاهده است.
مقیمی خاطرنشــان کرد: عشــق به طبیعــت در ذات 

همه ما وجود دارد و همه به طبیعت عالقه مند هستند 
و این به دلیل ذات زیبای آن است، وقتی طبیعت را به 
عنوان سر منشأ همه زیبایی ها و مادر همه زیبایی ها 
پذیرفتیم، عکاسی از آن نیز بسیار آسان و لذت بخش 

است.
وی تصریح کرد: البته عکاسی از طبیعت سهل و ممتنع 
است چون طبیعت در دســترس اســت و ما را احاطه 

کرده است و تنوع و تعداد سوژه های آن زیاد است.
این استاد عکاسی حیات وحش ادامه داد: اینکه ما از 
چیزی عکاسی کنیم که خودش دارای زیبایی است 
و بتوانیــم زیبایــی آن را به خوبی نشــان دهیم بســیار 
ســخت اســت، البته یک فوکوس خوب، نورپــردازی 
خــوب، ویرایش مناســب و اســتفاده از قالــب بندی و 

کمپوزیسیون در عکاسی طبیعت مهم است.
وی با اشاره به اینکه کمبود قالب و محتوا در عکس های 
لنداسکیپ دیده می شود، گفت: لندسکیپ باید با لنز 
واید گرفته شود و می توان عکاسی طبیعت را بخشی از 

عکاسی مستند هم دانست.
     عکاسی طبیعت سهل و ممتنع

استاد مقیمی افزود: اینکه چگونه از یک سطح گسترده 
عکاســی کنیم که حامل پیــام و دارای زیبایی بصری 
باشد بسیار مهم است. عکاسی طبیعت می تواند برای 
گر کسی به طبیعت  گردشــگری نیز بسیار مؤثر باشــد ا
عالقه داشــته باشــد می تواند زیبایــی آن را بــه خوبی 

کشف کند امیدوارم این نمایشگاه حرکتی باشد برای 
آغاز عکاسی بهتر از طبیعت.

وی خاطرنشــان کــرد: آثار میــراث فرهنگــی اصفهان 
جلوی توجه به دیگر چیزها را گرفته است و باعث شده 
تا نتوانیم به خوبی طبیعت اصفهان را ببینیم و عکاسی 

از اصفهان را در بناهای تاریخی آن خالصه کرده ایم.
مقیمی ادامــه داد: ســیمای طبیعی اصفهان بســیار 
گســترده و زیباست، عکاســی حیات وحش اصفهان 
اعجاب آور اســت. در اصفهــان از یک طــرف ارتفاعات 
زیــاد کوهســتانی را داریــم و از یــک طــرف دیگــر کویــر 
مرنجاب و البته ما تنوع زیســتی و محیطی زیــادی در 
اصفهان داریم، اصفهان ۲۵ درصد حیات وحش قابل 
سرشــماری در کشــور را دارد و دارای نیمی از جمعیت 
آهوی ایرانی اســت. اصفهان هنــوز هــم دارای زاینده 
رود است که در سه بخش اولیا، سد اصفهان تا تاالب 
گاوخونی ادامه دارد، که نیمی از آن باقی مانده است و 

برای عکاسی بسیار مناسب است.
در پایان ایــن مراســم، حاضــران از نمایشــگاه عکــس 
لنداسکیپ در گالری بوستان حوزه هنری اصفهان واقع 
در خیابان استانداری، گذر سعدی، عمارت سعدی 
دیدن کردند. عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه 
می توانند تا ۱۵ دی ماه به گالری بوستان حوزه هنری، 
واقع در خیابان اســتانداری، عمارت تاریخی سعدی 

اصفهان مراجعه کنند.

مدیرکل بنیــاد حفــظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس استان 
اصفهان از تشییع پیکر ۲۰ شهید 
گمنام همزمان با دهه بصیرت)از 9 تا ۱9 دی( و تدفین 

آنها در هفت نقطه استان خبر داد. 
سرهنگ پاسدار محمد رضایی در نشست خبری 
تشریح و تبیین ویژه برنامه کاروان تشییع شهدای 
تازه تفحص شده در استان افزود: در ۲ سال گذشته 
بدلیل وجود کرونا نتوانسیتم برنامه منسجم تشییع 
شهدا را بصورت استانی برگزار کنیم اما با تغییر رنگ 
بنــدی کرونایــی در کشــور و اســتان، دهــه بصیرت 
امسال، اصفهان و شهرستان های آن میزبان پیکر 
تعدادی از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس است.
وی با اشــاره به اینکــه مســووالن بدنبال ایجاد یک 
فضای معنوی و شهدایی در استان بوده و تشییع 

استانی شهدای گمنام اقدامی پرمسوولیت است، 
افزود: از 7 تا ۱۶ دی، ۲ کاروان تشییع شهدا در استان 
و در ۲ مسیر، تمام شهرستان های استان را پوشش 

می دهند.  

مدیــرکل بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفاع 
مقدس اصفهان تصریــح کــرد: ۱۶ دی نیز همزمان 
با شهادت حضرت فاطمه)س( از ساعت 9 صبح از 
میدان بزرگمهر تا گلستان شهدای اصفهان، مراسم 

تشییع پیکر شهدا انجام خواهد شد.
وی با اشــاره به تدفین شــهدای گمنــام را در هفت 
نقطه استان بیان کرد: ۱۳ شهید در پارک کوهستانی 
قائمیــه، روســتای خرمنان در شهرســتان تیــران و 
کرون، مجموعه مســکونی منظریه شــهرضا، شــهر 
کرکوند مبارکه، مجموعه صنایع هفــت تیر مبارکه، 
شهر برزک در کاشان و شهرستان آران و بیدگل تدفین 

خواهند شد.
ســرهنگ رضایــی اظهارداشــت: نقــاط روســتایی 
میزبان یک شهید و نقاط شهری میزبان ۲ شهید در 

یادمان های شهدای گمنام خواهند بود.
وی ادامه داد: تعدادی از شهدای شناسایی شده نیز 
در کاروان تشییع حضور دارند که مسووالن ایثارگران 
ســپاه تا چنــد روز آینده، تعــداد دقیــق آنــان را اعالم 

خواهند کرد.

نمایشگاهی از طراحی و چیدمان محســن دری را با 
کنون می توانید  گاهی" در گالری ا نام "از سرکوب تا فراآ

ببینید.
محسن دری، هنرمند طراح و مجسمه ساز اظهار کرد: نام "از سرکوب تا 
گاهی" گرفته شده که نویسنده آن  گاهی" از عنوان کتاب "از فکر تا فراآ فراآ
"اوشو" یک فیلسوف هندوستانی است. دلیل انتخاب عنوان نمایشگاه 

نیز نزدیک بودن موضوع و محتوای نمایشگاه به این کتاب است.
این هنرمند افزود: بخشی از نقاشی های من مربوط به روابط با دیگران 
اســت و من بــرای دیــدن بازخــورد، برداشــت و نظــر افــراد مختلف، این 
نمایشگاه را برگزار کردم، ضمن اینکه برگزاری نمایشگاه به هنرمند کمک 
می کند تا نقطه ضعف خود و آثارش را بهتر بشناسد و تأثیر هنر خود را در 

جامعه ببیند.

این هنرمند درباره آثار ارائه شده در نمایشگاه نیز گفت: در این نمایشگاه 
۱۶ اثر طراحی و چهار اثر مجسمه نمایش داده شده است. مجسمه ها با 
سفال و به صورت دست ساز ساخته شده اند، اما آثار ارائه شده، چیزی 
بین مجسمه و سفال هستند یعنی جنس آثار از سفال است ولی فرم آن ها 

به مجسمه نزدیک تر است.
دری افزود: اولین نمایشــگاهی که به صورت انفرادی برگزار کــردم به آثار 
مجسمه اختصاص داشــت که در ســال ۱۳9۵ در گالری متن ارائه شد. 
سال ۱۳9۸ نیز نمایشگاه مجسمه و چیدمان را در گالری دیدار برگزار کردم 
گاهی" سومین نمایشگاه انفرادی من است. و نمایشگاه "از سرکوب تا فراآ

گاهی" آمده است: در بیانه نمایشگاه "از سرکوب تا فرآ
"تمدن بشــر و بلندپروازی هایش با وجود همه پیشرفت ها، انســان را از 
تأمین اساسی ترین نیازهای روانی و طبیعی خود دور کرده و ما به نوعی 
در زندگی طبیعی پســرفت کرده ایم. بشــر به واســطه انواع ســرکوب ها و 
درهم ریختگی روانش، به موجودی بحران زده تبدیل شده که از همه 
پیشرفت هایش بر ضد خود استفاده می کند. هنر معاصر شاید تا حدی 

بازتابی از این بحران زدگی باشد."
محسن دری، متولد سال ۱۳۶۱ در منطقه لنجان اصفهان است. او دوره 
دبیرستان را در رشــته ریاضی گذراند و ســپس با قبولی در گروه آموزشی 
هنر، در دوره پیش دانشــگاهی وارد رشته هر شد و در ادامه نیز در مقطع 
کارشناسی در رشته نقاشی از دانشگاه هنر اصفهان دانش آموخته شد و از 

همان زمان در زمینه نقاشی و مجسمه سازی فعالیت دارد.
عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه آثار طراحی و چیدمان محسن دری 
گاهی" می توانند تا هشتم دی ماه از ساعت ۱7 تا ۲۰  با نام "از سرکوب تا فراآ
کنون، واقع در اصفهان، خیابان خاقانی، کوچه افشین )۱۴(،  به گالری ا

ک 9 مراجعه کنند. بن بست حریر، پال

همزمان با دهه بصیرت :

گمنامدراستاناصفهانتشییعمیشود ۲۰شهید

گاهی ازسرکوبتافراآ

عکاسی

خبر

نمایشگاه

مراحل مقدماتی سیزدهمین دوره مسابقات 
قــرآن کریــم و نهج البالغــه "بهــار در بهــار" ویژه 
کارکنان و همســران )اناث( و بیست و سومین 
دوره ایــن مســابقات ویــژه فرزنــدان کارکنــان 

شرکت ملی گاز برگزار شد.
مجید مصدقی، سرپرست منطقه ۲ عملیات 
انتقــال گاز ایران اظهار کــرد: مرحله مقدماتی 
کریــم و  ســیزدهمین دوره مســابقات قــرآن 
کارکنــان و  نهج البالغــه "بهــار در بهــار" ویــژه 
)انــاث(و بیست وســومین دوره  همســران 
مســابقات قــرآن کریــم و نهــج البالغــه "بهــار 
در بهــار" ویــژه فرزنــدان کارکنــان در منطقــه 
گاز ایــران در اصفهــان و  ۲ عملیــات انتقــال 
در محــل ســتاد مرکــزی منطقه کهریزســنگ 

برگزار شد.
وی افــزود: در ایــن دوره از مســابقات تعــداد 
۳7۳ نفر از کارکنان، همسران و فرزندان آنان 

با یکدیگر رقابت کردند.
گفت: ایــن دوره از مســابقات در  مصدقــی 
رشــته های قرائــت تحقیــق، ترتیــل، حفــظ 
تخصصی و موضوعی در بخش های کارکنان، 

همســران و فرزندان به صورت حضــوری و در 
رشــته های مفاهیم قــرآن کریــم و نهج البالغه 
کامــل  بــه صــورت غیرحضــوری و بــا رعایــت 

پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
سرپرســت منطقه ۲ عملیات انتقال گاز ایران 
بــا بیان اینکه این مســابقات با حضــور داوران 
ممتاز استان اصفهان و ناظر اعزامی مسابقات 
از شــرکت ملی گاز ایران برگزار شــد، ادامه داد: 
هدف از اجرای این مســابقات که همه ســاله 
برگــزار می شــود، ارتقــای مهارت هــای قرآنی، 
انس و آشــنایی بیشــتر و همچنین بهره گیری 
معنــوی از برکات ایــن کتــاب نورانــی در امــور 

زندگی است.

دوره تربیــت مربــی قــرآن کریــم ویــژه طــالب 
حافظ قــرآن کریم، در مدرســه علمیه شــهید 
طباطبایــی نــژاد در دو ســطح مقدماتــی و 

تکمیلی برگزار می شود.
شــهید  تخصصــی  علمیــه  مدرســه  مدیــر 
طباطبایــی نژاد گفــت: از جمله شــرایط ورود 

بــه دوره، پایان ســطح یک حــوزه، حافظ کل 
قرآن کریم و تسلط بر تجوید مقدماتی است.

حجت االســالم حســن غزالی افزود: از مزایای 
شــرکت در این دوره تربیــت مربی می تــوان به 
ارائــه گواهینامه پایان دوره با تایید اســتادان 
بیــن المللــی و کشــوری، اولویت همــکاری در 
مدرســه، معرفی به موسســات قرآنی اســتان 
و تشــکیل پرونده اســتادی حفظ قــرآن کریم 
در مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان اشــاره 

داشت.
وی گفت:طــالب تــا ۳۰ دی بــرای ثبــت نــام 
فرصت دارنــد و برای کســب اطالعات بیشــتر 
می تواننــد بــا شــماره ۰9۱۳۰۱۸9۲۵۱ تمــاس 

بگیرید.

بــرای  بیســت وپنج  داســتان  ادبــی  رویــداد 
معرفــی و گزینــش بهترین آثار داســتانی فارســی 

بیست وپنج سال اخیر آغاز به کار کرد. 
مسعود بربر نویسنده و دبیر رویداد ادبی داستان 
و بیست و پنج گفت: این رویداد که برای معرفی 
و گزینش بهترین آثار داستانی فارسی در بیست 
و پنج سال اخیر طراحی شده، از اول دی ماه آغاز 
به کار کرده و داوری مردمی آن نیز از روز ۲۱ دی ماه 

برگزار خواهد شد.
وی افزود: وقتی از بهترین آثار داســتانی فارســی 
صحبــت می کنیــم، اغلــب بــه آثــار سرشــناس 
دهه های دور ارجــاع می دهیم کــه از حدود صد 
ســال پیش تا نهایتا اوایل دهه ی هفتاد نوشته 
شده اند و رمان ها و داستان های کوتاه دو سه دهه 
اخیر آن طور که باید به چشم نیامده اند. در حالی 
که قطعا آثار درخور توجه میان کتاب های منتشر 
شده در این سال ها نیز کم نیست. آثاری که بعضا 
حتی می توانند به عنوان کالســیک مدرن های 
فارسی مطرح شــوند و حتی جایگاه خاص خود 
را در فرهنــگ و زبــان روزمــره فارســی زبانان پیــدا 
کرده اند. این داســتان نویس در ادامــه گفــت: بــا 
مراجعه به کتابخانه ملی و خانه کتاب دریافتیم 
از ســال ۱۳7۵ تا ۱۴۰۰ نزدیک به ســی هزار عنوان 
کتــاب در حــوزه ادبیات داســتانی منتشــر شــده 
است. تصمیم گرفتیم انتخاب اولیه حدود صد 
اثر برتــر از میان ایــن عناوین پرشــمار را بــه داوری 
گذار کنیم و سپس بیست وپنج اثر نهایی  عمومی وا
را با داوری کارشناسان و فعاالنی با سالیق مختلف 
برگزینیم. دبیر رویداد ادبی داستان بیست وپنج 
در پاســخ به این که با آغاز به کار این رویداد دقیقا 

چه اتفاقی خواهد افتاد گفت: ناشران می توانند 
تا ۲۱ دی که آغاز رای گیری عمومی است در معرفی 
آثار داســتانی مهمی که در این بازه زمانی منتشــر 
کرده انــد رقابــت کننــد و مخاطبــان را بــا بهترین 
رمان ها و داستان های کوتاه فارسی آشنا کنند. 
سپس به مدت پنج روز مخاطبان می توانند روی 
 com.www.dastan۲۵ وبسایت رویداد به نشانی
تا سقف بیســت و پنج اثر مورد عالقه خودشان را 
انتخاب کنند و به این ترتیــب در معرفی بهترین 
آثار داســتانی این بیســت و پنج ســال مشــارکت 

داشته باشند.
بربر در پایان گفت: تاکنون ناشران مختلف ادبیات 
داســتانی کشــور، بنگاه های فعال در این حوزه و 
شماری از ناشــران و مؤسســات فرهنگی مطرح 
کشور به این رویداد ادبی پیوســته اند و ناشران و 
نهادهای فرهنگی دیگر نیــز می توانند به عنوان 
حامی این رویداد به آن بپیوندند. برگزارکنندگان 
امیــد دارند که ایــن رویــداد ادبــی، از آغاز تــا اعالم 
فهرســت نهایی و حتــی پــس از آن، بــه محملی 
برای معرفی و شــناخت هر چه بیش تــر آثار فاخر 
داســتانی این ۲۵ ســال بــدل شــود و کمک کند 
که این آثــار راه خــود را در تاریــخ ادبیــات و در قرن 

جدید بهتر و بیش تر پیدا کنند.

مهلت ارسال آثار در بخش رقابتی و غیررقابتی 
سی و هفتمین جشنواره موســیقی فجر طبق 

اعالم قبلی به اتمام رسید.
فراخوان بخش رقابتی و غیررقابتی این دوره از 
جشــنواره که ثبت نام آن از آبان آغاز شده بود، 
یکم دی به پایان رســید. با پایان یافتن مهلت 
ارســال آثــار، در بخــش غیررقابتــی ۱۴۸ گــروه 
درخواســت حضــور داشــته اند و همچنیــن در 
بخش رقابتی نیز ۱۱۴ آلبوم ارسال شده است که 
توسط هیأت انتخاب آثار و گروه ها مورد ارزیابی 

قرار خواهد گرفت.
ســی و هفتمیــن جشــنواره موســیقی فجــر 
هم زمــان و در گرامیداشــت ســالگرد پیــروزی 

 ۲9 تــا   ۲۴ از تاریــخ  انقــالب اســالمی ایران 
بهمن ۱۴۰۰ بــه دبیری آقــای حســن ریاحی در 
بخش های رقابتی )جایزه باربــد( و غیررقابتی 
برگزار می شــود و جایزه ترانه، جایزه موســیقی 
و رسانه و نشســت های پژوهشــی برنامه های 

دیگر این دوره از جشنواره خواهد بود.

کریمونهجالبالغه"بهاردربهار" برگزاریمسابقاتقرآن

کریم دورهتربیتمربیقرآن
کریم ویژهطالبحافظقرآن

برای معرفی بهترین آثار داستانی؛
کرد کار رویدادادبیداستانبیستوپنجآغازبه

ثاربهجشنوارهموسیقیفجر پایانمهلتارسالآ

خبر

خبر

داستان نویسی

جشنواره

کتــاب "روزهای هــال اشــتات" نوشــته قربــان 
کشــکولی نژاد کوهی به همت نشر سیب سرخ 
روانه کتاب فروشــی ها شد. هال اشتات مناظر 
طبیعی باشــکوهی دارد که به همین خاطر به 
بهشت روی زمین معروف است؛ منطقه ای که 
در جنگ جهانی دوم داستان های بسیاری را در 

خود جای داده است.
کتــاب  در  کوهــی  کشــکولی نژاد  قربــان 
کــه از ســوی نشــر  »روزهای هــال اشــتات« 
سیب سرخ منتشــر شــده اســت، داســتان را از 
منطقه هــال اشــتات در اتریــش که ســرزمینی 
باستانی با تمدنی هفت هزارساله است روایت 

می کند.
     در بخشی از این کتاب آمده است:

"یــوزف واقعــا احســاس کــرد همــه کائنــات 
دست به دســت هــم داده اند تا حقیقــت را بر او 

فاش کنند.
انــگار کارگــزاران عالــم غیــب پس کلــه او زده و او 
را بــه طرف هــال اشــتات هــل داده بودنــد تــا با 
مجموعه ای از سخنان و نشانه ها، با یوهان، با 
مارلن، برتا، مارتین و پدر روحانی و زیبایی های 
بی نظیــر و حــاال بــا ربــودن، او را هدایــت کنند. 
یوزف ره صد ساله را یک شبه می پیمود. حاال از 
افسری اساس فقط لباسش را همراه داشت. او 
دیگر رغبتی به بازگشت به ارتش نداشت. دوست 
داشــت پای دیگرش را هــم مجــروح می کردند 
تا هرگز به ارتش بازنگردد. دوســت داشــت این 
جوانان هــر کاری که دلشــان می خواســت با او 

بکنند تا کفاره گناهان گذشته اش باشد.
او از آدم ربایی استقبال می کرد، دوست داشت 
به این جوانان مدال افتخار بدهد. می خواست 
بــا حــرص و ولــع بفهمــد و بشــنود. چشــم و 
گوش های خود بلکه همه حواسش را به اراده و 
اختیار این جوانان ســپرده بود. همان اراده ای 
که یوهان درهم کوبیدش و مارلن به آتش کشید 
و برتــا ویرانــش کــرد. جــوان مــو زرد دســتور داد 
دست های یوزف را باز کنند و پاهایش را ببندند، 

همان کردند."
کتــاب "روزهای هــال اشــتات" نوشــته قربــان 
کشکولی نژاد کوهی، در ۳۶۸ صفحه، به قیمت 
۱۲۵ هــزار تومان، در قطع رقعی، جلد شــومیز و 

از سوی نشر سیب سرخ روانه بازار کتاب شد.

کارگــردان مســتند »خاطــرات آن مــرد« در 
در  گفــت:  مســتند  معرفی ایــن  نشســت 
مســتند های مختلف متوجه شــدیم مردم 

عاشق شهید حاج قاسم سلیمانی هستند.
نشست خبری مجموعه مستند »خاطرات 
آن مــرد« بــا حضــور جمعــی از اهالــی رســانه 
در بنیاد حفظ و نشــر حاج قاســم سلیمانی 

برگزار شد.
آقــای ساســان فــالح فــر کارگــردان مســتند 
»خاطــرات آن مــرد« گفــت: مردم روســتای 
قنات ملک که زادگاه حاج قاســم سلیمانی 
است خاطراتی از این شهید بزرگوار دارند، ما 
با فرمانده رده یک نظامی مواجه هستیم که 
هر یک از اهالی روستای قنات ملک خاطرات 

شخصی با سردار سلیمانی دارند.
وی ادامه داد: ما به سراغ خانواده شهدای آن 
روستا رفتیم که حاج قاسم به آن ها محبت 
کرده بــود و همه خاطرات شــیرینی از ســردار 
دل ها داشــتند، آن مردم عاشق حاج قاسم 

سلیمانی بودند.
وی افزود: ما زمان محدودی داشتیم و سه 
هفته تصویر بــرداری بــه طول انجامیــد. در 
تمام بخش ها از تصویر برداری و صدا برداری 
گــذاری، اصــالح رنــگ  و... تــا تدویــن، صدا
تــالش کردیــم کار را بــه موقع برســانیم. این 
مستند در ۱۰ قسمت ۲۳ دقیقه ای روی آنتن 

شبکه های مختلف سیما می رود.
آقــای ســعید دولــت خــواه تصویــر بردار این 
مستند گفت: مستند دکوپاژ شده بود و آقای 
فالح فــر از مــا خواســتند تصاویر به ســبک و 
سیاق روستایی پیش برود. ما تالش کردیم 
تصاویر حرکتی و سیال باشــد و زندگی مردم 

را ببینیم.
آقای عباس وهاج تدوینگر مستند »خاطرات 
آن مرد«گفت: کارگردانی حســاب شــده این 
کار هم در تولید و هم در پس تولید به کمک 
ما آمد. خط داستانی و روایی که برای تمام 
قسمت های مجموعه نوشته شده است آن 
هم در زمان محدود سبب شد »خاطرات آن 

مرد« دیدنی شود.
مجموعــه مســتند »خاطــرات آن مــرد« در 
۱۰ قســمت روی آنتــن شــبکه های مختلف 

سیما می رود.

خ منتشر کرد؛ نشر سیب  سر

"روزهایهالاشتات"؛
داستانیازعمقجنگ

رونماییازمستند
»خاطراتآنمرد«؛مردم
عاشقحاجقاسمهستند

کتاب

مستند
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در روز بد سپاهان رقم خورد

گیتی پسند پیروز دربی فوتسال اصفهان
دربی فوتسال اصفهان از هفته 
چهاردهــم لیــگ برتــر مــردان 
باشــگاه های کشــور بــا پیروزی 

گیتی پسند مقابل سپاهان به پایان رسید.
هفتــه چهاردهــم لیــگ برتــر فوتســال مــردان 
باشگاه های کشور با انجام ۵ دیدار در شهرهای 
مختلف پیگیری شد. در اصفهان و از ساعت ۱۶ 
تیم فوالدمبارکه سپاهان در الن آبفا میزبان تیم 
گیتی پســند اصفهــان بود کــه در پایان بــا نتیجه 
۳ برصفــر بــه برتری رســید تــا دور برگشــت را نیز با 

پیروزی و تداوم صدرنشینی ادامه دهد.
سپاهان که در هفته اول دور رفت به دلیل آماده 
نبودن قراردادها و کارت بازیکنانش اولین بازی 
خــود را در مقابــل همشــهری خــود گیتی پســند 
از دســت داده بودنــد، بــا تمریناتــی که داشــتند 
خود را برای بازی دور برگشت آماده کرده بودند، 
گردان آماده کشاورز بودند که از همان  اما این شا
ابتدای بازی مدیریت بای را در دســت گرفتند و 
توانســتند برتری خود را در این میدان به طالیی 

پوشان دیکته کنند.
توانســتند  دیــدار  در ایــن  پســندی ها  گیتــی 
گل هــای توکلــی، یوســف و احمدعباســی  بــا 
فاتــح دربــی فوتســال اصفهــان شــوند و بــه روند 

صدرنشینی خود ادامه دهند.
     نیم فصل خوبی پشت سرنگذاشتیم

ســرمربی تیم فوتسال گیتی پســند معتقد است 
تیمش بــه دلیل پشــت ســرنگذراندن نیم فصل 
خــوب در نیمــه اول نتوانســت عملکــرد خوبــی 
داشــته باشــد، امــا در نیمــه دوم بــه هماهنگــی 

بهتری رسیدند و پیروزی میدان شدند.
محمــد کشــاورز اظهــار کرد: بــازی خیلــی خوبی 
بود، به ویژه در نیمه دوم در نیمه اول نتوانستیم 
خــوب بــازی کنیــم و دلیــل آن ایــن بــود کــه مــا 
نیــم فصــل خوبــی را پشــت سرنگذاشــته بودیم 
کامــل در اختیــار  و بازیکنــان خــود را بــه طــور 

نداشتیم.
وی افــزود: در نیمــه اول بازیکنان تیــم به خوبی 
نمی توانســتند یکدیگر را در زمین پیدا کنند؛ اما 
در نیمه دوم بهتر بازی کردیم و مدیریت بازی در 
اختیار تیم ما بود و پاســکاری های خوبی انجام 

شــد. ســپاهان تیم سخت کوشی اســت و ضمن 
احتــرام بســیار زیــادی کــه بــرای ســپاهان قائــل 

هستم؛ اما تیم ما مستحق این پیروزی بود.
ســرمربی تیم فوتســال گیتی پســند در خصوص 
اعتراض به داوری گفت: ســعی کردیم در آرامش 
کار خــود را انجــام دهیــم و در کار داوری دخالت 
نکنیــم، امــا زمانی که مــا بــا آرامــش کار می کنیم 
انتظــار داریــم تیم هــای دیگــر نیز این گونــه رفتار 
کننــد و بــه دنبــال امتیــاز گرفتن با فشــار بــر روی 
داور نباشند، افضل و باغبانباشــی از اساتید من 
هستند و استخوان خورد کرده فوتسال هستند و 

من برای آنها احترام زیادی قائل هستم.
وی در خصــوص ترکیــب تیمــش در ایــن بــازی 
خاطرنشان کرد: در تیم ما مهم نیست چه کسی 
بــازی می کنــد، مهم تیــم اســت و نتیجــه گرفتن 
ســعی کردیم نفراتی کــه در زمین یکدیگــر را بهتر 
پیــدا می کننــد در کنار هــم قــرار دهیــم و از هر دو 
ترکیب تیم راضی هســتم و هــر کــدام از بازیکنان 
کــه بــه میــدان رفتنــد فــوق العــاده خــوب و موثر 

بازی کردند.
     به خودباوری نرسیده ایم

ســرمربی تیــم فوتســال فوالدمبارکــه ســپاهان 
می گوید تیمش تحت فشــار گیتی پســند در این 

دیــدار قــرار نگرفــت و تنهــا بــه دلیــل نداشــتن 
خودبــاوری نتوانســتند از موقعیت های شــان 
اســتفاده کنند، مســئله ای که گیتی پسندی ها 
با توجه به تجربه خود از آن اســتفاده کردند و به 

پیروزی رسیدند.
احمــد باغبانباشــی پــس از شکســت ۳ برصفــر 
تیمــش در هفتــه چهاردهــم لیــگ برتر فوتســال 
مــردان باشــگاه های کشــور در دربــی اصفهــان 
مقابل گیتی پســند، اظهار کرد: بــازی پایاپایی را 
شاهد  بودیم، گیتی پسند از موقعیت های خود 
اســتفاده کرد و ما موقعیت های خود را از دست 

دادیم و این همان مسئله خودباوری است.
وی افــزود: گیتی پســند با تمــام مهره هــای ملی 
پوش خود در صدر جدول اســت و می دانســتیم 
که بــازی ســختی در پیش داریــم، مــا در ضربات 
آخــر خــوب کار نکردیــم و در مقابــل گیتی پســند 

خوب کار کرد.
وی ادامــه داد: بــرای رســیدن بــه خودبــاوری با 
بازیکنــان تیــم صحبت هــای زیــادی داشــتیم، 
در این بازی زیاد تحت فشار گیتی پسند نبودیم و 
باید در مسیری که داریم، بتوانیم امتیازات کامل 
را به دست آوریم تا بتوانیم به شرایط جدول خود 
سروسامان دهیم. این بازی می تواند نویدبخش 

بازی های تیــم در آینده باشــد که بــا خودباوری 
بتوانیم نتیجه های بهتری بگیریم.

کــرد:  ســرمربی تیــم فوتســال ســپاهان اضافــه 
تصمیم داشتیم بازیکن خارجی برای نیم فصل 
دوم بگیریم که با توجه به چارچوبی که از ســوی 
باشــگاه در آن قــرار داریــم، امکان پذیر نشــد، اما 
دو بازیکــن داخلــی گرفتیم و بــه میــدان رفتند و 

عملکرد خوبی داشتند.
وی تصریح کرد: نیم فصل دوم سخت تر خواهد 
بود و باید با صبوری بیشتر بازی کنیم، می دانیم 
که در این شرایط سخت باید با تمرکز برای جبران 
امتیــازات از دســت داده نیــم فصــل اول، امتیــاز 

جمع کنیم.
باغبانباشی گفت: جدول دو تیکه شده است، 
با یک یا دو بــرد می توانیم خــود را به نیمه های 
باالیی جدول برســانیم و این جــای امیدواری 
دارد که در بازی های آینــده خوب عمل کنیم، 
رد وبدل شــدن یــک گل می تواند رونــد بازی را 
تغییر دهد گیتی پســند ۳ موقعیت گل داشــت 
که به خوبی از آن و از اشــتباهات فــردی تیم ما 
اســتفاده کرد ایــن از اتفاقــات بــازی اســت و هر 
کــس از فرصت هــا اســتفاده کنــد پیــروز میدان 

می شود.

خبر

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در تماس با مهدی 
تارتار گفت: باشــگاه همچنان حامی وی بوده و 
امیدوار اســت این تیم در بازی های آینده نتایج 

خوبی کسب کند.
بــه گــزارش روابــط عمومی باشــگاه ذوب آهــن، 
علیرضا احسانی در گفت وگوی تلفنی با مهدی 
تارتار اظهار کرد: هرچند از نتایج چند هفته اخیر 
راضــی نیســتیم؛ امــا امیدواریم بــا درایت شــما و 
کادر فنی و حمایت باشگاه در مسابقات پیش رو 
نتایج بهتری کسب شود، ضمن اعالم حمایت 
قاطع از شما، بطور قطع شما برای رساندن تیم 
ذوب آهن به جایگاه واقعی خود در فوتبال ایران، 
همچنــان با جدیــت تــالش خواهیــد کــرد. تیم 
گر  ذوب آهن، تیم قدرتمند و با انگیزه ای است و ا
دچار برخی اشــتباهات فردی نشــده بود، قطعا 
با نتیجه متفاوتی از زمین مسابقه با پرسپولیس 

خارج می شد.
وی افزود: بازی گذشته پایان یافته و ما اطمینان 
داریم که تیم ذوب آهن با هدایت تارتار و کادر فنی 
با دانش و با تجربــه اش تــوان آن را دارد کــه ادامه 
رقابت های لیگ برتر را باتوانی مضاعف و با بهترین 

نتیجه ممکن به پایان برساند.
مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن همچنیــن در 
کره باشگاه  خصوص برخی شایعات مبنی بر مذا
کره  با مربیان دیگر، گفــت: با هیچ گزینــه ای مذا
نداشته ایم و این صحبت ها به هیچ عنوان صحت 
ندارد، محکم و استوار به تالش خود ادامه دهید.

کید کرد: باشــگاه ذوب آهن، باشگاه  احسانی تأ
بزرگــی اســت و توقــع از آن نیــز بســیار باالســت، 
امیدواریــم در ادامه مســابقات بتوانیــم با تالش 
و همدلی تمــام ارکان تیــم، دل هــواداران را شــاد 
کنیم و جایگاه باشــگاه بــزرگ ذوب آهــن را روز به 

روز ارتقا دهیم.

مهاجــم صربســتانی ســابق ذوب آهــن چرایی 
طــرح شــکایت علیه ایــن باشــگاه اصفهانــی را 

توضیح داد.
چند روز پیش بود که خبر بســته شــدن پنجره 
نقــل و انتقاالتــی ذوب آهن با شــکایت مهاجم 
ســابق صربســتانی این تیــم بســیاری را شــوکه 
کرد. دارکو بیدوف که در زمستان 9۸ با پیوستن 
گ رادولوویچ پیراهن ســبز بــه تن کرده  میــودرا

بود، فصل گذشته آرام آرام از ترکیب اصلی 
فاصله گرفــت تــا باالخــره بــا انتخاب 
مهدی تارتار به عنوان سرمربی، از این 

تیم جدا شود.
کــه بــا توافــق  مهاجــم صربســتانی 
اصفهــان را تــرک کــرده بــود، بــه نظــر 
می رسد با پرداخت نشدن مطالباتش 

تصمیم به طرح شــکایت و پیگیری 
حق و حقوقش از فیفا گرفته است 
که ایــن اقــدام در نهایــت منجــر بــه 

بسته شــدن پنجره نقل و انتقاالتی 
ذوب آهــن شــده اســت. ذوبی هــا بعــد از 
انتشــار این خبــر علــت دیرکــرد در پرداخــت 
مطالبات دارکــو را تحریم و مشــکالت انتقال 
پول به خارج از کشــور معرفی کرده و مدعی 

شدند هفته آینده با بیدوف تسویه 

خواهند کرد.
شرح ماجرا از زبان مهاجم صرب

در همیــن خصوص دارکــو بیدوف  ماجــرا را این 
گونــه شــرح داد و گفــت: یــک مــاه بعــد از پایان 
فصل گذشــته با این شــرط کــه پولــم را بگیرم، 
بخشــی از قــراردادم را بخشــیدم با ایــن وجــود 
باشگاه ذوب آهن با من محترمانه رفتار نکرد و در 
پرداخت ها تأخیر داشت.او با گالیه از وعده های 
بی ســرانجام ذوبی ها، تصریح کــرد: با افــرادی از 
باشــگاه بارها تماس گرفتم و آن ها هر دفعه قول 
می دادند مطالباتم را می پردازند، اما با این حال 
بعــدا حرف هایشــان را از یــاد می بردنــد! 
همین مسائل باعث شد برای پیگیری 
حق و حقوقم وکیل بگیرم و شکایت 
کنم. ایــن مهاجم صربســتانی در 
کنش به صحبت های مسئوالن  وا
باشــگاه ذوب آهــن مبنــی بر اینکــه 
تحریم هــا و مشــکل انتقــال پــول 
پرداخت مطالبات او را عقب انداخته 
اســت، خاطرنشان 
کرد: آن هــا بیش از 
ســه مــاه فرصت 
داشتند که پول 

را به حساب بانکی من منتقل کنند.

مدیر ورزشــگاه نقش جهان اصفهــان توضیحاتی 
در خصوص هزینه اعالم شــده برای برگــزاری دیدار 

نساجی و نفت مسجدسلیمان ارائه کرد.
 سیدمحمد قریشی با بیان اینکه باشگاه نساجی 
اعــالم کــرده بــرای برگــزاری بــازی مقابــل نفــت 
مسجدســلیمان در ورزشــگاه نقش جهان، مبلغ 
۲7۰ میلیــون باید پرداخت کنــد، گفت: این مبلغ 
فقط برای برگزاری یک مسابقه فوتبال نیست بلکه 
هزینه های جانبی از جمله تاسیسات، آب و برق، 
ژنراتــور، امورات مربــوط به ورزشــگاه نقش جهان، 
کارگــران، عوامل برگزاری مســابقه و... را نیز شــامل 

می شود.
وی افــزود: بــرای حضــور مامــوران یــگان ویــژه، 
نیرو های کالنتری و اسکورت، آمبوالنس، پذیرایی 
و شــام عوامل، توپ جمع کن ها، پزشــک و... نیز 

باید هزینه کنیم.
مدیر ورزشگاه نقش جهان گفت: در هر بازی شاید 
نزدیــک بــه ۳۰۰ پرس غــذا تهیــه می شــود واینطور 
نیست که ۲7۰ میلیون تومان فقط برای برگزاری یک 

بازی درون زمین چمن باشد.
گر خودشان هزینه های  وی افزود: این باشگاه ها ا
جانبی را تقبل کنند و قرارداد ها را ببندند، این مبلغ 

در حدود ۱۵۰ میلیون تومان می شود.
قریشــی گفت: خود باشگاه ســپاهان که ورزشگاه 
را در اختیــار دارد، بــرای هر مســابقه این هزینه ها را 

پرداخت می کند.
وی افزود: در کنار این موارد، عوامل هیات فوتبال، 
اداره ورزش و جوانــان و دیگــر ارگان هــای دخیــل 
هم هستند. به طوریکه باشگاه برای برگزاری یک 
مســابقه شــاید برای هــر بــازی بیــش از ۳۰ نامه به 
ارگان ها مختلف از هیات فوتبال تا اداره برق ارسال 

می کند.
قریشی با اشاره به میزبانی سپاهان از پرسپولیس در 
ک گفت: برای این بازی همه این هزینه ها  شهر ارا
را پرداخــت کردیم و بــا توجه به اینکه بــازی مقابل 
پرسپولیس برگزار می شود، هزینه ما در آنجا بیشتر از 
هزینه ای شد که برای بازی روز چهارشنبه در نقش 

جهان اعالم شده است.

در پی انتشار خبر بسته شدن مجدد پنجره نقل 
و انتقاالت پرســپولیس، این باشگاه اعالم کرد 
هیچ نامه جدیدی از فیفا در ارتبــاط با پرونده 
گونا توســط باشــگاه دریافت نشده است  اوسا

و پنجره نقل و انتقاالت پرسپولیس باز است.
به گزارش رســانه رسمی باشــگاه پرسپولیس، 
در پی انتشار خبری مبنی بر اینکه پنجره نقل و 
انتقاالت پرسپولیس به جهت پرونده مطالبات 
گونا، مجددا بسته شــده است، به اطالع  اوسا
هواداران عزیز و رســانه های محترم می رساند 
کان  که پنجره نقل و انتقاالت پرســپولیس کما

باز است و در این رابطه مشکلی وجود ندارد.
همچنیــن اعــالم می شــود در ارتبــاط با ایــن 

پرونــده، باشــگاه پرســپولیس هیــچ اعــالم 
جدیــدی را از فیفــا دریافت نکرده اســت و تنها 
یک نامــه از وکیــل او دریافت شــد کــه خواهان 
پرداخــت طلب مــوکل خــود از ســوی باشــگاه 

پرسپولیس شده است.

کیدمدیرعاملذوبآهنبرحمایتازتارتار تأ
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مهاجم صربستانی سابق ذوبی ها :
ذوبآهنبهمناحترامنگذاشت

مدیر ورزشگاه نقش جهان اصفهان

اعالمهزینههایدیدارنساجیونفتمسجدسلیمان
درورزشگاهنقشجهان

پرسپولیس:پنجرهمابازاست!

خبر

مســابقات فوتســال کارکنــان کالنشــهرهای 
کشــور با نایب قهرمانی تیم شــهرداری تبریز به 
پایان رسید. به گزارش ایمنا، دوازدهمین دوره 
مســابقات فوتســال کارکنــان شــهرداری های 
کالنشهرهای کشور به میزبانی مشهد مقدس 
برگزار شــد که تیــم کارکنــان شــهرداری تبریز به 
عنوان نایب قهرمان این مسابقات معرفی شد. 
شــهرداری تبریز در دیدار نخست این رقابت ها 
به مصاف شــهرداری یزد رفته و با نتیجه پرگل 
پنج بر یــک مقابل این تیم بــه پیروزی رســید. 
دیدارهــای تیــم شــهرداری تبریــز در روز دوم با 
برتری ۴ بر ۲ مقابل شهرداری زاهدان و تساوی 
۲ بر ۲ مقابل شهرداری بندرعباس همراه بود تا 
نمایندگان تبریز با کسب بهترین نتایج مرحله 
گروهی، به عنوان تیم نخست به مرحله بعدی 
مســابقات صعود کند. در ادامه رقابت هــا و در 
مرحله نیمه نهایی، شهرداری تبریز با نتیجه سه 
ک به پیروزی رسیده  بر صفر مقابل شهرداری ارا
و حریف شــهرداری اصفهان در فینال شــد. در 
بازی پایانی نیز تالش دو تیم شــهرداری تبریز و 
شهرداری اصفهان نتیجه ای جز تساوی ۲ بر ۲ 
در وقت های قانونی نداشت و تعیین تکلیف تیم 
قهرمان این مسابقات به ضربات پنالتی موکول 
شــد. در ضربات پنالتی نیز شانس با شهرداری 
تبریز یــار نبود تــا شــهرداری اصفهــان با نتیجه 
چهار بر ۲ در این ضربات به پیروزی رسیده و جام 

قهرمانی مسابقات را باالی سر ببرد.

ورزشکاران اصفهانی در نخستین مرحله اردوی 
آمادگــی تیــم ملی بســکتبال بــا ویلچر مــردان، 

حضور دارند.
کری، علی کریمی از   ایمان بگ زاده فرد، دانیال ذا
اصفهان و ورزشکارانی از استان های خوزستان، 
مازندران، گلستان، خراسان رضوی، قم، ایالم، 
زنجان، یزد، مرکزی، تهران، آذربایجان شرقی، 
فارس و اردبیل زیر نظر مسعود فالح سرمربی و 
حسن پاالر مربی تیم ملی از یازدهم تا ۱۸ دی در 
کمپ تیم های ملی فدراسیون تمرین می کنند.

یاسر گیلکی نیز به عنوان مربی بدنســاز در اردو 
ملی پوشان را همراهی می کند. احمد شکری 

سرپرستی این اردو را بر عهده دارد.

مدیر اداره تربیت بدنی آبفای اســتان اصفهان 
به عنوان نماینده روسای باشــگاه ها در هیات 
فوتبال اســتان اصفهــان انتخاب شــد. پــس از 
برگزاری مجمع ســاالنه هیــات فوتبال اســتان 
اصفهان، محسن پوریا مهر با ۴۴ رای به عنوان 
نماینده باشگاه های استان اصفهان به هیات 
رئیسه فوتبال استان اصفهان راه یافت. الزم به 
یادآوری اســت، مجمع عمومی هیــات فوتبال 
اســتان اصفهــان اول دی ماه با حضور شــهاب 
الدین عزیزی خادم رئیس فدراســیون فوتبال 
و اعضاء فدراســیون، ســید محمد طباطبایی 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان، علی طاهری 
رئیس هیات فوتبال استان اصفهان، مدیران 
عامل با شگاه های ســپاهان، ذوب آهن،گیتی 
پســند، فرش حداد و دیگــر باشــگاه های فعال 
در فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی، مربیان، 
داوران، بازیکنان فوتبال در تاالر آئینه هتل عباسی 
برگزار شــد. در نهایت پس از رای گیری غالمرضا 
جعفری با ۴۸ رای به عنوان ) نایــب رئیس اول( 
میترا چین سری با ۴7 رای )نایب رئیس بانوان( 
مهدی عســگری با ۴۴ رای )نماینده هیات ها( 
و محسن پوریا مهر با ۴۴ رای به عنوان نماینده 
باشگاه ها و همگی به عنوان اعضای هیات رئیسه 

فوتبال استان اصفهان انتخاب شدند.

تیم ملــی فوتبــال بانــوان در دیــداری دوســتانه 
بــا ذوب آهــن بــه پیــروزی رســید. بــه گــزارش  
فدراســیون فوتبــال، در ایــن دیــدار دوســتانه 
گردان ایراندوســت به مصاف تیم ذوب آهن  شا
اصفهان رفتند و در نهایت این تیم را با نتیجه دو 
بر صفر شکست دادند. نگین زندی و هاجر دباغی 
گلهای این دیدار را به ثمر رساندند. اردوی تیم ملی 
فوتبال بانوان از ۲7 آذرماه در مرکز ملی فوتبال آغاز 
شده و ملی پوشــان تا روز چهارشــنبه ۸ دی ماه 
تمرینات خود را زیرنظر مریم ایراندوست، سرمربی 

تیم ملی پیگیری می کنند.

قهرمانیشهرداریاصفهان
ونایبقهرمانی
شهرداریتبریز

ورزشکاراناصفهانی
درجمعاردونشینان

انتخابمدیراداره
تربیتبدنیآبفا

بهعنواننمایندهروسای
هیاتفوتبالاستاناصفهان

گردانایراندوست پیروزیشا
مقابلذوبآهن

لیبرو ملی پوش تیم والیبال باریج اسانس با بیان اینکه 
هدف ما قهرمانی است، گفت: تیمی که برای قهرمانی 
می جنگد هر بازی برایش حکم فینال دارد و برای امتیاز 
دادن به میدان نمی رویم. هاله متقیان در گفت وگو با ایسنادر خصوص 
بازی  تیمش در مقابل جوانان زرتشــتی یزد، اظهار کرد: بازی خوب و تا 
حدی یک طرفه بود، تیم جوانان زرتشــتی یزد، تیم جوان و توپ گیری 
است و هرچند با گرفتن چند بازیکن از تیم ریف اصفهان خود را تقویت 
کرده، اما تیم ما در مجموع بازی خوب و هماهنگی را به نمایش گذاشت 
و توانستیم ۳ امتیاز این دیدار را به نام خود کنیم. وی سطح این فصل 
از لیگ برتر والیبال بانوان را خوب ارزیابی کــرد و افزود: باتوجه به حضور 
کیفیت  خوب اسپانســرهای قوی در لیگ و حضور بازیکنــان خوب و با
لیگ دسته یک در لیگ برتر که همگی جوان و با انگیزه هستند، شاهد 

کیفیتی هســتیم، همچنین این فصــل بازیکنان  بازی هــای خوب و با
ملی پوش بزرگساالن و جوانان در تیم ها پخش شدند و همین مسئله 
گر سال های گذشته  قدرت و توان تیم ها را باال برده است. وی ادامه داد: ا
رقابت قهرمانی و گرفتن سکو بین ۲ یا نهایت ۳ تیم از ابتدا مشخص بود، 
اما در این فصل این گونه نیست و فکر می کنم ۵ یا ۶ تیم برای گرفتن سکو 
و همچنین قهرمانی رقابت تنگاتنگ دارند که امیدوارم بتوانیم در پایان 
فصل به قهرمانی برسیم. لیبرو تیم باریج اسانس در خصوص بازگشت 
مجدد باریج اســانس به لیگ برتر والیبــال بانوان گفت: باشــگاه باریج 
اســانس سال هاســت در حوزه فرهنگی و ورزشــی فعالیت هــای خوبی 
دارد، فصل گذشته نیز بازیکنان خوبی به خدمت گرفت، اما متأسفانه 
در آخرین لحظه با توجه به شرایطی که پیش آمد انصراف داد. امسال با 
قدرت و در قامت مدعی به میدان برگشتیم و با کادر قوی که در راس آن 

فاطمه خمسه به عنوان سرمربی حضور دارد و گرفتن بازیکنان خوب، 
کیفیت یکی از مدعیان قهرمانی اســت، هدف تیم در سال  با انگیزه و با
9۸ گرفتن سکو بود و امسال این هدف به قهرمانی تغییر کرده است که 
همگی بازیکنان برای رســیدن به این هــدف تالش می کننــد و باتوجه 
به اینکه مالک و بیشتر گردانندگان باریج اسانس بانوان هستند، حمایت 
بسیار خوبی از فعالیت ها و تیم های بانوان دارند، به ویژه مالک باشگاه 
که مادرانه در کنار ما است. وی با اشاره به بازی بعدی تیمش در مقابل 
سایپا، اضافه کرد: این بازی در کاشان و برای ما خانگی است، دور رفت 
با توجه به امتیازات نزدیک و خوبی که گرفتیم، متأســفانه در نهایت ۳ 
بر۲ مغلوب سایپا شدیم، تیمی که از بازیکنان ملی پوش زیادی استفاده 
می کند، آن هم ملی پوشــان بزرگسالی که ســال ها در کنار یکدیگر بازی 
کردند و بسیار هماهنگ هستند، اما هدف ما قهرمانی است و تیمی که 
برای قهرمانی می جنگد هر بازی برایش حکم فینــال دارد و برای امتیاز 
دادن به میدان نمی رویم. متقیان خاطرنشان کرد: نتایج تیم ها در این 
مرحله باتوجه به پلی آف بودن مسابقات بسیار مهم است، چرا که تمام 
تیم ها ســعی می کنند به عنوان تیم اول راهی مرحله پلی آف شوند تا به 
تیم چهارم جدول برخورد نکنند و بازی راحتی داشته باشند. وی حضور 
»الکساندرا کمپدلی« به عنوان سرمربی تیم ملی مثبت دانست و افزود:  
سطح فنی مربیان داخلی خوب است، اما حضور مربیان خارجی برای 
انتقال دانش فنی والیبال به روز اروپا و کشورهای پیشرفته در این رشته به 
مربیان و تیم های ما که با محدودیت هایی روبرو هستیم، کمک زیادی 
می کند و باید از این فرصت به خوبی استفاده کنیم، در مجموع حضور 
آن ها از نظر فنی  و روانی به نفع تیم های ما در رده های مختلف است که 
باید بتوانیم با برنامه ریزی از ایشان استفاده کنیم. در مقطع دیگری هم 
»مایدا چیچیچ« به عنوان سرمربی در کنار تیم های ملی بود و توانست 
کمک زیادی به والیبال بانوان داشته باشد و فکر می کنم بهترین نتایج ما 
در آن زمان رقم خورد و تأثیر مثبت خوبی روی بازیکنان گذاشت، بنابراین 

فکر می کنم این بار نیز به سود والیبال بانوان باشد.

لیبرو ملی پوش باریج اسانس:

مدعیقهرمانیهستیم
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یک پیشکسوت فوتبال می گوید سپاهانی ها باید 
نحوه تمرینات خود را تغییر دهند.

حسین چرخابی درباره شکست ذوب آهن مقابل 
پرسپولیس اظهار کرد: ذوب آهن بد بازی نکرد و از نظر آمار و ارقام هم به 
پرسپولیس نزدیک بود. انتقاد من از مربی دروازه بانان ذوب آهن است. 
او باید یک نگاه کارشناسی روی گل اولی که دروازه بان ذوب آهن دریافت 
کرد، داشته باشد. آیا جایگیری  دروازه بان درست بود؟ نحوه ایستادنش 
چگونه بود؟ کدام دروازه بانی 9۰ درجه نسبت به خط عرضی می ایستد؟ 
تا موقعی که بازی مساوی بود، هیچ چیز خاصی در بازی وجود نداشت 

و هیچ کدام برتری نداشتند.
او ادامه داد: به نظر می رسید این بازی در شرایط عادی با تساوی بدون 
کنش بدی داشت. نباید متمایل  گل به پایان برسد اما پارسا جعفری وا

گر این توپ  به تیر یک می شد و 9۰ درجه به سمت خط عرضی می ایستاد و این دو حرکت کامال اشتباه بود. حتی ا
گر این ها  را رها می کرد، این توپ به بیرون می رفت. این مسائل حتما باید در تمرینات گفته شود و به او یاد بدهند. ا
را نگوییم این اشتباهات ادامه پیدا خواهد کرد. بعد از آن هم شیرازه ذوب آهن به هم ریخت و پرسپولیسی ها هم 
با به دست آوردن یک پنالتی گل دوم را زدند و پیروز شدند. در این بازی می شد با یک امتیاز از تهران خارج شوند 

اما بازی را از دست دادند.
این پیشکسوت فوتبال درباره عملکرد مهدی تارتار تا این هفته از رقابت ها گفت: باید به تیم ذوب آهن نگاه کرد 
چون در حال حاضر جایگاه این تیم نسبت به فصل گذشته بهتر است. یادمان باشد که ذوب آهن بد بازی نمی کند 
و در بازی های گذشته خوب کار کرده اند. مطمئن باشید هر کسی جای تارتار بیاید چیزی تغییر نمی کند چون 

گران متعصب باید به بودجه ای که باشگاه برای تیم هزینه کرده  تماشا
است هم نگاه کند. با تغییر سرمربی همان اتفاقات سال های گذشته 

تکرار می شود.
او درباره شکست سپاهان مقابل پیکان بیان کرد: برخی مشکالت در 
تیم وقتی ادامه دار باشد چنین شرایطی پیش می آید. به نظرم نحوه 
تمرینات تیم باید کامال تغییر کند. آن ها دو مشکل خیلی بزرگ دارد. 
خیلی راحت گل می خورد و خیلی مشکل گل می زند. موقعیت های 
زیادی خلق می کننــد اما آن هــا را هدر می دهنــد. یا زمان ضربــه زدن 
یا نوع ضربه زدن اشــتباه اســت. این ها را فقط با نــوع تمرین می توان 

درست کرد.
چرخابی همچنین با بیان این که "گل زدن سخت ترین کار در فوتبال 
اســت و بایــد کار و تمرین مــداوم کــرد" عنوان کــرد: بدبین تریــن افراد 
هم فکر نمی کردند سپاهان این بازی را ببازد اما دیدیم که تیمی که یک پارچه حمله می کند و موقعیت سازی 
می کند، اینگونه از پیکانی شکست خورد که در نیمه دوم تنها یک موقعیت داشــت و آن را تبدیل به گل کرد. 

ضمن این که من دروازه بان سپاهان را به هیچ وجه شش دانگ نمی دانم.
 او درباره تقابل پیش روی سپاهان و پرسپولیس گفت: ما نمی توانیم بازی های گذشته را با این بازی مقایسه 
گانه نگاه کنیم و مثل  کنیم چون این بازی بسیار خاص است و حکم داربی را دارد. این بازی را باید به صورت جدا
گر  داربی پایتخت چندان مربوط به عملکردشان نیست چون این بازی مخصوص خودش است. به نظر من ا
سپاهان بتواند مشکالتش را حل کند نتیجه خواهد گرفت. مثال در خط دفاع پورقاز بارها جا ماند و در این مورد 

یک مشکل جدی وجود دارد.

دالیلنتایجدورازانتظارسپاهانچیست؟

خبر
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آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات 
حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

آرا که دراجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
اردستان صادر گردیده و دراجرای ماده ۳ قانون مذکور در ۲ نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه های 
گهی میشود تا شخص یا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاریخ  کثیراالنتشار محلی آ
اولین آگهی ظرف مدت ۲ ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید 
اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت اردستان 
مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضمة صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیست. ۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۲۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ خانم صباء صدوق 
ونینی فرزند سیدعلی به میزان دو سهم و یک ششم سهم مشاع از یکهزار سهم ششدانگ پالک ۷۷ 
اصلی سفلی واقع در اردستان مزرعه گزستان بخش ۱۷ ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ ۱۴۴۴۸۰ 
مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از سیدابوالقاسم صدوق ونینی مالک رسمی. تاریخ انتشار اول: 
۱۴۰۰/۱۰/۷، تاریخ انتشار دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ - ذبیح اله فدائی اردستانی مدیر واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک اردستان – ۱۲۴۹۷۰۴ / م الف

آگهی تبصره ۳ ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت
شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۰۶۰۰۹۸۶۷، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۴، حمیدرضا میردامادی 
فرزند یحیی اعالم نموده که ششدانگ پالک شماره ۱۷۲۶ فرعی از ۸۵ اصلی واقع در خمینی شهر 
بخش ۱۴ ثبت اصفهان موردثبت صفحه ۵۶۹ دفتر ۱۰ متعلق به مرحوم محترم میردامادی که نزد آقای 
سیدمهدی میردامادی فرزند یحیی می باشد و چون اخطار به نامبرده شده و اظهار نمود که سند مالکیت 
نزد ایشان نمی باشد تسلیم ننموده است لذا مراتب طبق تبصره ۳ ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت آگهی 
می شود که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز سند مذکور را تسلیم 
نماید و یا آنکه مجوز قانونی نگهداشتن آنرا ظرف مدت مرقوم به این اداره اعالم نماید. درصورت انقضا مدت 
و عدم وصول اعتراض موجه سند مالکیت وراث طبق قوانین و مقررات صادر خواهد شد. رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۴۸۲۶۱ / م الف

آگهی تبصره ۳ ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت
شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۰۶۰۰۹۸۶۸، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۴، حمیدرضا میردامادی 
فرزند یحیی اعالم نموده که ششدانگ پالک ۱۷۲۹ فرعی از ۸۵ اصلی واقع در خمینی شهر بخش ۱۴ 
ثبت اصفهان مورد ثبت صفحه ۵۷۲ دفتر ۱۰ متعلق به مرحوم محترم میردامادی که نزد آقای سیدمهدی 
میردامادی فرزند یحیی می باشد و چون اخطار به نامبرده شده و اظهار نمود که سند مالکیت نزد ایشان 
نمی باشد تسلیم ننموده است لذا مراتب طبق تبصره۳ ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که 
دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز سند مذکور را تسلیم نماید و یا آنکه 
مجوز قانونی نگهداشتن آنرا ظرف مدت مرقوم به این اداره اعالم نماید. درصورت انقضا مدت و عدم وصول 
اعتراض موجه سند مالکیت وراث طبق قوانین و مقررات صادر خواهد شد. رییس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۴۸۲۶۳ / م الف

آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در ثبت دهاقان

شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۹۰۰۱۶۴۱، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۲، مفاد آرا هیات حل 
اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون و ماده ۸ آیین نامه صادر 
گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی 
آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهی 
است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۵۳۲، ۱۴۰۰/۰۸/۳۰، آقای حسن مباشری همگینی فرزند قربانعلی ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور با ساختمانها و تاسیسات موجود در آن )محل پرورش بوقلمون گوشتی( با کاربری 
کشاورزی به مساحت ۵۹۰۱ مترمربع بروی پالک ۹ الی ۱۳ فرعی از ۱۷۵ اصلی و ۱۷۵ اصلی باقیمانده 
واقع در قریه همگین بخش ثبتی دهاقان این رای باتوجه به انتقال ۲/۰۴ سهم از یک سوم ۱۷/۵۵ سهم 
مشاع از ۹۹۳/۴۵ سهم ۱۰/۵ حبه از ۷۲ حبه ششدانگ به انضمام یک سوم ۵/۸۵ سهم مشاع از ۳۳۱/۶ 
سهم از ۴۷۵/۶ سهم از ۳/۵ حبه از ۷۲ حبه ششدانگ قریه همگین پالکهای ثبتی ۱۷۵ اصلی باقیمانده و 
۱۷۵/۹ الی ۱۷۵/۱۳ واقع در روستای همگین موضوع سند انتقال شماره ۲۰۰۵۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۸ 
دفتر ۵۹ دهاقان صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

۱۴۰۰/۱۰/۲۲ – اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان – ۱۲۴۸۵۳۶ / م الف

آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در ثبت دهاقان

شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۹۰۰۱۶۴۸، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۴، مفاد آرا هیات حل اختالف 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون و ماده ۸ آیین نامه صادر گردیده است 
و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و 
معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات 
ثبت منوط به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۵۳۳، 
۱۴۰۰/۰۸/۳۰، آقای حسن مباشری فرزند قربانعلی ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ۱۱۲۵/۴۵ مترمربع 
پالک ۰ فرعی از ۴۵۲ اصلی که قبال پالک ۱۳۸/۱ اصلی بوده که تبدیل گردیده است واقع در اردسته بخش 
ثبتی دهاقان انتقال عادی مع الواسطه ۱۱۲۶ سهم مشاع از تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق 
موضوع سند شماره ۴۰۱۸۵ مورخ ۱۳۳۴/۱۲/۲ دفتر یک درجه اول شهرضا مالکیت حسن خدادادپور 
فرزند اسماعیل صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۰۷، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

۱۴۰۰/۱۰/۲۲ – اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان – ۱۲۴۸۵۴۴ / م الف

آگهی

ترفندهای تقویت سیستم ایمنی بدن 
در زمستان چیست؟ 

کاهش ایمنی بدن در سرما و ابتال به 
سرماخوردگی ها، حساسیت هایی 
لــزوم  و  زمســتان  در  تنفســی 
تقویت ایمنــی بــدن، تقویــت بــدن در زمســتان بــا ۱۰ 
کی، مناسب ترین دمنوش های زمستانی برای  خورا
افزایش ایمنی بدن و روش هــای خانگی برای تقویت 
سیســتم ایمنی بــدن در زمســتان را در ایــن مطلــب 

بخوانید.
و  ویروس هــا  برابــر  در  را  بــدن  سیســتم ایمنی، 
کتری های بیماری زا محافظت می کند، اندام هایی  با
که سیســتم ایمنی بدن را تشــکیل می دهند شــامل 
مغز، اســتخوان، طحال، تیمــوس و گره های لنفاوی 
می باشــند که گلبول های ســفید خون را می سازند. 
گلبول های ســفید مهره کلیدی دستگاه ایمنی بدن 
محسوب می شوند، آن ها عوامل بیماری زا را در بدن 

می یابند و نابود می سازند.
ســلول های دســتگاه ایمنی در سراســر بدن گسترده 
شده اند، در پوســت، چشــم ها، طول لوله ی گوارش 
و دســتگاه تنفســی نیــز ســلول های ایمنی وجــود 
دارند. معموال دستگاه ایمنی موفق می شــود بدن را 

میکروب زدایی کند.
ساعت های روشن روز کمتر می شود و هوا سرد می شود، 
دچار شدن به حساسیت هایی تنفسی و گرفتگی بینی 
اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، اما راه هایی وجود دارد 
که می توانید با اســتفاده از آن ها سیستم ایمنی تان را 
تقویت کنید و با عفونت ها به طور موثرتری مبارزه کنید.

کی      تقویت بدن در زمستان با   11 خورا
هر ســاله با نزدیــک شــدن به فصــل ســرما آمــار ابتالء 
بــه ســرماخوردگی ها و آنفلوآنــزای فصلــی بــا افزایــش 
چشــمگیری رو بــه رو می شــود بیماری هایــی کــه بــا 
کی هــا بــرای درمــان و بهبــود  اســتفاده از برخــی خورا
کی ها به دلیل ویتامین  توصیه می شود، بعضی از خورا
کافی باعث کاهش عالئم ســرماخوردگی می شــوند و 
برخی دیگر نیز عفونت ناشی از سرماخوردگی را کاهش 

می دهد.
کی ها عبارتند از:      این خورا

۱.موز: میوه ای که می تواند در بیماری سرماخوردگی 
حائز اهمیت باشــد و انواع ناراحتی های معده و روده 

را بهبود دهد.
۲. فلفــل دلمــه ای: آن دســته از ســبزیجاتی اســت 
که بــه دلیــل داشــتن ویتامیــن C و قابلیــت بهبودی 

سرماخوردگی به شدت توصیه می شود.
کاروتن  ۳. هویــج: ســبزیجات مفیــدی کــه دارای بتا

فراوان است و برای سرما خوردگی توصیه می شود.
۴. پرتقال و لیمو شیرین: از میوه های تأثیر گذار و دشمن 
اصلــی ســرماخوردگی اســت کــه نبایــد از آن در فصــل 

زمستان غافل شد.
۵. فلفل تند: باعث رقیق تر شــدن ترشــحات ریوی و 
همچنین باز شدن حفره های سینوسی یا سینوزیت 

می شود.
۶. ادویه خردل: نیز از آن دسته از چاشنی هایی است که 

می تواند ترشحات مجاری تنفسی را رقیق کند.
7. پیاز: آن دســته از سبزیجاتی اســت که با مصرفش 
سیستم ایمنی بدن قوی و سرماخوردگی از بدن انسان 

دفع می شود.
۸. چای سبز و سیاه: گیاهانی با خاصیت آنتی بیوتیک 

طبیعی و اثرات ضداسهال هستند.
9. ســیر: این گیاه هم مانند پیــاز اصال فراموش نکنید 
زیرا ســیر قابلیت تقویت سیســتم ایمنی بدن را دارد و 
از ســرماخوردگی در فصل های حســاس مثــل پاییز و 

زمستان جلوگیری می کند.
۱۰. گیاهــان دارویی: از مصرف گیاهــان دارویی غافل 
نشــوید زیــرا تمــام داروهــای حاضــر در داروخانه هــا 
از این گیاه ها برای رفع و درمان سرماخوردگی ساخته 

می شود.
۱۱. عســل و لیمو تــرش: مصــرف ترکیبی از یک قاشــق 
غذاخوری عســل و یک بــرش لیموتــرش تــازه در یک 
لیوان آب گرم در نصف لیوان برای سرماخوردگی بسیار 

توصیه می شود.
     روش های خانگی برای تقویت سیستم ایمنی 

بدن در زمستان
روش هایی برای تقویت سیســتم ایمنی بــدن وجود 
دارد و به افراد کمک می کند تا عملکردهای اصلی بدن 
را قوی تر کنند و بتوانند در فصل زمستان از خود مراقبت 

کنند این روش ها عبارتند از:
کتان استراتژی داشته باشید 1- برای خورا

رژیــم غذایی نقــش زیادی در ســالمت عمومــی دارد و 
غذاهایی بــا پایه گیاهــی می تواند به سیســتم ایمنی 

شــما کمک کنــد. مراقب باشــید کــه حتما ایــن مواد 
غذایی را بخورید:

چربی های سالم: اسیدهای چرب امگا سه در ماهی یا 
دانه هایی مثل چیا، دانه کتان، گردو و سویا می تواند به 

سیستم ایمنی شما کمک کند.
کســیدان ها در میوه هــا،  کســیدان ها: آنتی ا آنتی ا
سبزیجات، دانه ها، خشکبار و حبوبات می تواند از بدن 
در برابــر رادیکال های آزاد محافظت کنــد که با عوامل 
محیطی مثل آلودگی ایجاد می شوند. این رادیکال های 
آزاد می توانند در بدن باعث ایجاد التهاب شوند. برای 
کی هایی مثل توت ها،  کسیدان سراغ خورا گرفتن آنتی ا

پرتقال و کلم قرمز و چغندر بروید.
کتری های مختلف روده می توانند  پروبیوتیک ها: با
نقش مهمی در سیستم ایمنی بدن شما داشته باشند 
تا بتواند ســلول های معمولی را از سلول های مهاجم 
تشخیص دهد. برای اینکه به باکتری های مفید کمک 
کنید تا رشد کنند، مقدار کافی پروبیوتیک مصرف کنید 
کی های تخمیر شده مثل ماست و کلم ترش  که در خورا

یافت می شود.
2 - مقدار کافی ویتامین D دریافت کنید

ویتامین D فقط برای استحکام استخوان ها و دندان ها 
گر کمبود ویتامین D دارید، بیشتر ممکن  مفید نیست. ا
است دچار عفونت شوید. سخت است که مقدار توصیه 
شده برای ویتامین در روز را در فصل زمستان که آفتاب 
کمتری داریم، تأمین کنیم، بنابراین مکمل ها می توانند 

انتخاب خوبی برای بسیاری از افراد باشند.
۳- خواب کافی داشته باشید

داشتن خواب کافی )هفت تا 9 ساعت برای بزرگساالن( 
نکته مهمی برای بدن است تا بتواند با عفونت ها مبارزه 

کند. راه های مختلفی وجود دارد که بتوانید مطمئن 
شوید کیفیت خواب خوبی دارید:

یک برنامه داشته باشید: هر روز در ساعت مشخصی 
به رختخواب بروید و ساعت مشخصی بیدار شوید.

محیط را برای خواب مناســب کنیــد: اتــاق را تاریک، 
خنک و آرام نگه دارید.

موبایل و تبلت را کنار بگذارید: حداقل نیم ساعت قبل 
از خواب موبایــل، تبلت یا لپ تاپتان را کنــار بگذارید و 
دیگر به آن ها نگاه نکنید تا وقتی که صبح صدای آالرم 

بلند شود.
۴- مراقب سطح استرس تان باشید

روی  می توانــد  تنهایــی  یــا  روانــی  اســترس های 
سیســتم ایمنی افراد مســن یا کســانی که بــا بیماری 

درگیرند، تأثیر بگذارد. 
گر می خواهید بدنتان قادر باشد با میکروب ها تا جایی  ا
که ممکن اســت به شــکل مؤثر مبــارزه کنــد، بهترین 
کار این است که یاد بگیرید چطور با استرس هایی که در 
مسیرتان وجود دارند، کنار بیایید، چند ترفند برای این 

کار عبارتند از:
ارتباطــات تــان را قوی تــر کنیــد: بــا دوســتانتان وقت 
بگذرانید، به خصوص آن ها که باعث خنده و شادی 
شما می شوند یا شما را تشویق می کنند سبک زندگی 
سالم تری داشته باشید. یاد بگیرید خودتان را آرام کنید: 
تمرین مدیتیشن یا کشیدن نفس های عمیق شروعی 

برای این است که خودتان را آرام کنید.
تحرک بیشتری داشــته باشــید: برای یک پیاده روی 
ســریع یــا دوچرخه ســواری از خانه بیــرون برویــد یا به 
باشگاه ورزشی بروید تا اندروفین بیشتری در بدن شما 

ترشح شود.

سالمت

زعفــران یکــی از ادویه هــای گران قیمتــی به شــمار 
می رود که به صورت وسیعی در ایران و به خصوص 

در استان خراسان، تولید و کشت می شود.
زعفران از دیربــاز به خاطر رنگ، عطروطعم دلپذیر 
خود، مورداســتفاده قرار می گرفتــه و به عنوان یک 
ادویه اشرافی در مهمانی ها به بزرگان تقدیم می شده 
اســت. ســپس کاربرد زعفران هم به مرور گسترش 

می یابد و در موارد مختلف از آن استفاده می شود. 
     تقویت سیستم ایمنی بدن

زعفران سرشار از منگنز، ویتامین ث، آهن، پتاسیم 
و ویتامین ب ۶ است. منگنز باعث تنظیم قند خون 
می شــود و بــه بهبــود سوخت وســاز بــدن و جذب 
کلسیم کمک می کند. همان ویتامین ث موجود در 
زعفران هم باعث تحریک سیستم ایمنی بدن برای 
تولید گلبول های سفید می شود. از طرفی زعفران 
به تولید کالژن، کمک می کند و برای تولید سلولی 
در بدن، برای ترمیم زخم و جراحت، رشــد عضله، 

ترمیم رگ های خونی و تولید بافت، ضروری است.
     بهبود سیستم گردش خون

زعفران بــا افزایش گردش خون ، متابولیســم بدن  
را بــاال می بــرد. وجود مقــدار زیــاد آهــن در زعفران، 
باعــث افزایــش میــزان گلبول هــای قرمــز خــون 
کسیژن رسانی به  می شود. درنتیجه گردش خون و ا
سیستم های اندامی برای سوخت وساز را باال می برد 
و به ایجاد بدنی سالم تر کمک می کند. استفاده از این 

ادویه موجب پیشگیری از عالئم کم خونی شود.

      خواص و فواید زعفران برای کبد
مصرف زعفــران به عنوان یــک روش گیاهــی برای 
پیشــگیری و درمــان بیماری های کبدی، بســیار 
کاربردی اســت. نتایــج پژوهش های انجام شــده 
کسیدانی،  روی تاثیر زعفران بر کبد، خاصیت آنتی ا
ضدالتهابی و ضد سرطانی ترکیبات زعفران را ثابت 

می کند.
     کاهش وزن و الغری از خواص و فواید زعفران

زعفران به خاطر خواص سیرکنندگی می تواند شمارا 
برای مدت زمان بیشتری سیر نگه دارد. همچنین 
اشتها را در افرادی که دچار پرخوری هستند کاهش 

می دهد.
     تقویت بینایی چشم با زعفران

سافرانال موجود در این ادویه به بهبود قوه بینایی 
کمک می کند. همچنیــن بر عملکــرد ژن هایی که 
مقدار اسید چرب غشای سلولی را تنظیم می کنند، 
اثر می گذارد و باعث می شــود تا قوه بینایی تقویت 

شود.

میل و هوس غذایی تنها برای زنان باردار نیست؛ 
در برخی موارد، نشانه یک بیماری است که ما از 

آن خبر نداریم.
     ارتباط هوس غذایی و آلزایمر

میــل بــه یــک غــذای یکســان در مــدت زمــان 
طوالنی می تواند از نشانه های اولیه آلزایمر باشد. 
مطالعه ای نشان می دهد که تغییراتی در عادات 

غذایی افراد مبتال به آلزایمر ایجاد می شود.
آن ها ممکن اســت در یــک دوره زمانــی طوالنی 
فقط میل به یک غذا داشــته باشند که علت آن 
نیز تغییرات مغــزی و ذهنی آن هااســت که لوب 
پیشین که پشت پیشانی و گوش آن ها قرار گرفته 
است، تحت تاثیر قرار می گیرد، عملکرد آن متفاوت 

می شود و ممکن است رفتارهای عجیب و غریب 
از فرد سر بزند. تغییر در اشتها نیز ممکن است در 
افــراد آلزایمری، ایجاد و ترجیح آن هــا در انتخاب 

غذا متفاوت شود.
     میزان غذای مصرفی

همه چیز فقط وابسته به آن چیزی که می خورید، 
نیســت؛ بلکه میزان غذایی که مصرف می کنید 
نیز اهمیت زیادی دارد. میزان اشتهای بسیاری 
از افــرادی که در معرض آلزایمر هســتند، یک باره 
تغییر می کند. ممکن است اشتهای آن ها بسیار 
کم یا بسیار زیاد شود که می تواند یکی از نشانه های 
اولیه ابتــال بــه آلزایمر باشــد و همچنیــن، به طور 

معمول، شبیه به عالئم افسردگی است.
گر متوجه شــدید به یک باره بــه غذاهایی میل  ا
پیدا کردید که آن ها را دوست نداشتید، اما امروز 
دوست دارید هر چه بیشتر از آن ها استفاده کنید، 
بدانید در معرض آلزایمر قرار گرفته اید؛ به خصوص 
غذاهای شیرین و شکالتی و غذاهایی که طعم 
بســیار قوی دارنــد و داخــل آن ها مــوادی مانند 
سس، زیاد استفاده شده است، بیشتر از بقیه این 

خطر در شما را نشان می دهند.

نتایج یک متاآنالیز نشان می دهد که مکمل های 
پروبیوتیک ممکن اســت عملکــرد شــناختی را در 
افراد دارای اختالل شناختی خفیف بهبود بخشند.

برخی از مطالعات اشاره می کنند که پروبیوتیک ها 
و پــری بیوتیک ها ممکن اســت ابتــالء بــه برخی از 
بیماری های عصبی را کاهش دهند. اما داده های 
محــدودی در مــورد تأثیرات ایــن مــواد مغــذی بــر 
انســان های مبتال بــه آلزایمر یــا اختالل شــناختی 
خفیــف وجــود دارد. محققــان دانشــگاه جیانگ 
نــان چیــن دریافتنــد درمــان بــا پروبیوتیک هــا در 
مراحل اولیه بیماری آلزایمر می تواند موجب بهبود 
عملکرد شناختی شــده و روند پیشــرفت بیماری 
را به تعویق اندازد. پری بیوتیک ها گروهــی از مواد 
مغذی هستند که رشد میکروبیوتای روده را تشویق 
می کنند. سین بیوتیک ها ترکیبی از پروبیوتیک ها و 
پری بیوتیک ها هستند. این تیم تحقیق چندین 
پایگاه داده را برای ۲9۴ مطالعه ای که بین سال های 

۱9۸۴ و اوایــل ســال ۲۰۲۱ در مــورد افــراد مبتــال بــه 
آلزایمر یا اختالل شناختی خفیف منتشر شده بود، 
بررسی کردند. محققان دریافتند که مکمل های 
پروبیوتیک عملکرد شناختی را در شرکت کنندگان 
مبتال به اختالل خفیف شناختی بهبود می بخشد. 
با این حــال، نتایج برای شــرکت کنندگان مبتال به 

بیماری آلزایمر خیلی چشمگیر نبود.
همچنین مشخص شد مکمل پروبیوتیک ساختار 
و ترکیب میکروبیوم های مدفوع را در افراد مبتال به 

آلزایمر تغییر داد.

پژوهشگران دریافتند برخی مواد موجود در آناناس 
می تواند باعث بروز سوزش در دهان شود. 

آناناس یکی از میوه های بسیار پرخواص و مفید برای 
بدن انسان است. شاید برای شما هم اتفاق افتاده 
باشــد که دقایقی پس از خوردن آناناس، احساس 
کنون به  سوزش در دهان خود کرده باشید. اما آیا تا

دلیل بروز این موضوع فکر کرده اید؟
برخی افراد پس از سوزش دهان تصور می کنند که 
به آناناس آلرژی دارند. در سوی مقابل، برخی افراد 
خوردن آناناس ترش و اســیدی بــودن آن را به این 
موضــوع مرتبــط می داننــد. گرچــه آنانــاس دارای 
اسید سیتریک است اما دلیل سوزش دهان، این 
مــاده نیســت. متخصصــان می گوینــد تنهــا ماده 
غذایی آناناس، بروملین است. این ماده یک آنزیم 
اســت که باعث هضم پروتئین می شود. بروملین 
با هضم کردن سطح پوست دهان، باعث سوزش 
می شود. این آنزیم در مرکز آناناس به وفور وجود دارد. 
در صنایع از این آنزیم برای نرم کردن گوشت )بیات 

کردن گوشت( استفاده می کنند. با این حال، نباید 
گر بروملین به صورت  از این موضوع وحشت کنید. ا
مکمل غذایی مورد استفاده قرار گیرد نه تنها آسیبی 
بــه بــدن وارد نمی کند، بلکــه خــواص ضدالتهابی 

داشته و می تواند برای بیماران بسیار مفید باشد.
گر به مصرف آناناس آلرژی  متخصصان می گویند ا
ندارید، نباید نگران آنزیم بروملین باشید. در حقیقت 
بدن انسان قابلیت خارق العاده ای برای التیام خود 
دارد و سلول های آسیب دیده دهان پس از مصرف 

آناناس به سرعت ترمیم می شوند.
گــر می خواهیــد دهانتــان بــه طــور  با ایــن وجــود، ا
کلی پس از مصــرف آنانــاس دچار ســوزش نشــود، 
می توانید این میوه را قبل از مصرف کمی داغ کنید. 
گرما باعث از بین رفتن بروملین می شود. با این حال، 
باید بدانید که بسیاری از مواد مغذی آناناس مانند 
ویتامین C در معرض گرما آسیب می بینند. از این رو، 
مصرف این میوه به صورت خام می تواند بیشترین 

میزان مواد مغذی را به بدن برساند.

کهبایدبدانید! خواصباورنکردنیزعفران

لزایمرباشد اینهوسهایغذاییمیتواندنشانهآ

یافته محققان چینی؛
پروبیوتیکهاقادربهبهبودعملکردشناختیهستند

چراآناناسزبانرامیسوزاند؟

دانستنی ها

آلزایمر

دانستنی ها

روغــن ســویا دارای خــواص بســیاری زیادی 
اســت که بــه رشــد مجــدد مــوی ســر کمک 

می کند. 
ریزش مو امروزه یکی از پدیده های طبیعی به 
ویژه در میان مردان است. گرچه راهکار های 
بسیار گران قیمتی برای رویش مجدد موی 
ســر وجود دارد، اما کمتــر کســی می داند که 
می توان با کمک روغن های گیاهی با کم ترین 

هزینه به رشد مجدد موی سر کمک کرد.
روغن سویا یکی از بهترین روغن های طبیعی 
برای موی ســر اســت. به دلیل وجود اســید 
چرب های ضروری، این روغن به ســهولت از 
طریق پوست سر جذب می شود. همچنین 
روغن سویا باعث افزایش آبرسانی به پوست و 

مرطوب نگه داشتن موی سر می شود.
این روغن دارای فواید بی شماری برای موی 
ســر اســت که از مهمتریــن آن ها می تــوان به 

موارد ذیل اشاره کرد: 
B( ۲۱- ویتامین هــا: ریبوفالویــن )ویتامیــن
موجود در روغن سویا به رشد موی سر کمک 
می کنــد. مطالعــات متعــدد از رابطــه میــان 
کمبود این ویتامین و ریزش موی سر حکایت 
دارد. همچنیــن کمبود ویتامیــن C نیز یکی 
دیگــر از عوامــل دخیــل در ریــزش مــوی ســر 
است. این ویتامین به جذب بهتر آهن کمک 
کــرده و مانــع از ریــزش مــو بــه دلیل فقــر آهن 
می شود. ویتامین E موجود در روغن سویا به 
ترمیم فولیکول های موی سر کمک می کند 
و مانــع از آســیب رادیکال هــای آزاد به ریشــه 

مو می شود. 
۲- مواد معدنی: همانطور که پیش تر عنوان 
شــد، کمبود آهن یکی از دالیل اصلی ریزش 
موی ســر اســت. اســید چرب امگا ۳ موجود 
در روغن سویا باعث تحریک رویش موی سر 
می شــود. مطالعات نشــان داده اســت آهن 
و اســید چرب امگا ۳ موجود در این روغن به 
طور موثری به موی ســر بــرای رویش مجدد 

کمک می کند.
برای ســاخت یک عصــاره قــوی بــرای موی 
ســر یــک قاشــق غذاخــوری روغــن ســویا 
را بــا یــک قاشــق غذاخــوری روغــن کرچــک 
مخلوط کنید. ســپس به اندازه ۴ تــا ۵ قطره 
سایر روغن های محرک رشد موی سر مانند 
رزمــاری، اســطوخودوس، و جوهر نعنــا را به 

آن بیافزایید.
این ترکیب را بر روی ریشــه موی سر به مدت 
چند دقیقه ماساژ دهید به طوری که روغن 
به طور کامل تمامی سطح ریشه را در بربگیرد. 
سپس اقدام به شستن موی سر و استفاده از 
نرم کننده کنید. همچنین می توانید روغن 
ســویا را بــدون ترکیــب بــا ســایر روغن هــا و به 
تنهایی با شانه به ریشه مو ها مالیده و پس از 

۳۰ دقیقه موی سر را بشویید.

کــه  می دهــد  نشــان  جدیــد  تحقیقــات 
افســردگی  از  ماهــی  روغــن  مکمل هــای 
پیشــگیری نمی کنند یا خلــق و خــو را بهبود 

نمی بخشند. 
 برخــی از کارشناســان مکمل هــای روغــن 
ماهی امــگا ۳ را بــرای کمک به پیشــگیری از 
افسردگی در بیماران پرخطر توصیه می کنند، 
اما مطالعات نتایج متفاوتی به همراه داشته 
اســت و هیــچ دســتورالعملی برای اســتفاده 
از روغن ماهــی برای این منظــور در جمعیت 

عمومی وجود ندارد.
محققان این مطالعه بیش از ۱۸ هزار بزرگسال 
بدون افســردگی ۵۰ ســال و باالتر را که به طور 
متوســط بیــن ۵ تــا 7 ســال ویتامیــن D و/یا 
مکمل های امــگا ۳ یــا دارونما مصــرف کرده 

بودند، مورد مطالعه قرار دادند.
بر اساس گزارش جدید، محققان هیچ مدرکی 
مبنی بر اینکه مکمل های امگا ۳ از افسردگی 
پیشــگیری کــرده یــا خلــق و خــوی را بهبــود 

می بخشند، پیدا نکردند.
دکتــر »جــوآن منســون«، نویســنده ارشــد، 
سرپرســت تیم تحقیق از بیمارســتان زنان و 
بریگهام بوستون، گفت: »هنوز دالیلی وجود 
دارد که برخی افراد از مکمل های روغن ماهی 

امگا ۳ استفاده کنند. 
این مکمل ها بسیار برای سالمت قلب و درمان 
بیماری های التهابی مفید هستند و عالوه بر آن 
برای مدیریت اختالالت افسردگی موجود در 

بیماران پرخطر استفاده می شوند.«
وی در ادامه افزود: »با این حال، یافته های ما 
نشان می دهد که هیچ دلیلی برای بزرگساالن 
فاقد افسردگی در جمعیت عمومی وجود ندارد 
که مکمل های روغن ماهی را صرفا به منظور 
پیشگیری از افسردگی یا حفظ خلق و خوی 

مثبت خود مصرف کنند.«

معجزهروغنسویا
برایرویشمویسر

روغنماهیتاثیری
برافسردگیندارد

پوست و مو

پژوهش
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گرام  Reels اینســتا در  زیرنویــس  با ایجــاد 
می توانیــد مخاطبــان گســترده تــری را درگیــر 

محتوای خود کنید. 
اخیــرا قابلیت هــای تبدیــل صــدا بــه متــن یــا 
اجتماعــی  زیرنویــس در شــبکه های  ارائــه 
ک رایج تــر شــده  گرام و تیــک تــا مانند اینســتا
اســت. زیرنویس ها یا متن روی صفحه باعث 
گیرتــری  می شــوند ویدئوهــا مخاطبــان فرا
قابلیت هــا  همچنین ایــن  باشــند،  داشــته 
ویدئو هــا را بــرای بینندگانــی که ممکن اســت 
مشکالت شنوایی داشته باشند در دسترس تر 
کــه در یــک  کــه  کســانی  می ســازند یــا بــرای 
محیــط شــلوغ هســتند و نمی تواننــد صــدای 
فیلــم را بــه خوبــی بشــنوند، کارآمد هســتند. 
کــه  گرام سازوکاری اندیشــیده  کنون اینســتا ا
بتــوان بــرای ویدئوهــای Reels، زیرنویــس 
قــرار داد. در ادامه نحــوه فعال کــردن قابلیت 
گرام  زیرنویــس در ویدئوهــای Reels اینســتا

آورده شده است.
  Reels  فعال کردن قابلیــت زیرنویس در     

گرام اینستا
۱. به نماد Reels در پایین و وسط صفحه خود 

ضربه بزنید.
۲. روی نمــاد دوربیــن در بــاال گوشــه ســمت 

راست ضربه بزنید.
۳. بــا نگــه داشــتن دکمــه ضبــط یــک ویدئــو 
بســازید و ســپس آن را بــا صــدا، جلوه هــای 

سرعت، فیلتر ها و موارد دیگر تنظیم کنید.
۴. وقتی کارتان با ویدئو تمام شد، روی گزینه 

»Preview« ضربه بزنید.
۵. در گزینه هــای ویرایــش در بــاال، روی نمــاد 

استیکر ضربه بزنید.
۶. گزینه "Captions" را انتخاب کنید.

گرام به طــور خودکار صدای شــما را  7. اینســتا
رونویســی می کنــد و آن را بــه یک کپشــن روی 

صفحه تبدیل می کند.
۸. پــس از اتمــام ویرایــش، روی »Next« در 

گوشه پایین سمت راست ضربه بزنید.
ک  در نهایت می توانید Reels خود را به اشــترا

بگذارید.

گــر در شــارژ کــردن تلفن اندرویــدی خــود بــه  ا
مشکل خورده اید این گزارش را بخوانید تا با راه 

حل های آن آشنا شوید.
کنون به فرایند شــارژ شــدن  به احتمــال زیاد تا
گوشی خود فکر نکرده اید. تنها کاری که همه ما 
انجام می دهیم این است که کابل را به گوشی 
وصل می کنیــم و آن را رها می کنیــم تا به میزان 
مورد نیاز ما شارژ شود. اما روزی با این موضوع 
کــه گوشــی اندرویدی  مواجــه خواهیــد شــد 
شما برای شارژ شدن به مشــکل بخورد. البته 
وقتی ایــن اتفــاق می افتد الزم نیســت فــورا به 
یک مرکز تعمیرات تلفن همــراه بروید، زیرا این 
مشــکل می توانــد بــا تعــدادی از راه حل هــای 
ساده، اما کاربردی رفع شود. در اینجا تعدادی 
راه حل به شــما معرفی می کنیم کــه در صورت 
به مشکل خوردن در زمینه شارژ تلفن اندروید 

خود، می توانید آن ها را امتحان کنید.
شارژ تلفن اندروید

     راه اندازی مجدد گوشی
قبــل از آنچــه در گــوگل جســتجو کنید کــه چرا 
گوشی شما شــارژ نمی شود، ســعی کنید تلفن 
خــود را یکبار خامــوش و دوبــاره روشــن کنید. 
اغلب اوقات دلیل شــارژ نشــدن گوشــی شــما 
هنگام اتصال به برق این است که یک مشکل 
ساده در اتصال وجود دارد. برای رفع مشکالتی 

که به نظــر موقــت هســتند، راه انــدازی مجدد 
می توانــد همیشــه اولین کاری باشــد کــه باید 

انجام دهید.
     کابل، پریز و آداپتور متفاوتی را امتحان کنید

گر مشکل شــما همچنان باقی است، ممکن  ا
اســت کابل شــارژ شــما ایراد داشته باشــد و به 
همین خاطر باید مواردی مانند کابل و آداپتور 
و پریز دیگری را هم امتحــان کنید تا از عملکرد 
آن هــا اطمینان حاصــل کنید. ســاده ترین راه 
بــرای بررســی اینکه آیــا کابــل مقصر مشــکالت 
شماست یا نه این است که تلفن همراه خود را 
با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید. 
گر در این مرحله گوشی شــما به رایانه متصل  ا
شــود، پس مشــکل شــما می توانــد از پریز یــا از 

آداپتور باشد.
     از نبود اشکال نرم افزاری مطمئن شوید

گــر تلفــن شــما بــا وجود اینکــه اعــالن در حال  ا
شارژ را به شما نشان می دهد، اما د رواقع شارژ 
نمی شود، یا کابل به آن متصل شده، اما شارژ 
نمی شود، ممکن است مشکل نرم افزاری برای 
شما ایجاد شده باشد. با نصب اپلیکیشنی به 
نــام »Ampere« می توانیــد اطمینــان حاصــل 
کنید کــه آیــا جریــان برقی به گوشــی شــما وارد 

می شود یا خیر.
     پورت شارژ را تمیز کنید

گر برنامه Ampere نشــان می دهد که شارژی  ا
بــه گوشــی شــما وارد شــده مقصر این مشــکل 
می تواند زباله هایی باشد که درگاه شارژ شما گیر 
کرده اند. ذرات گرد و غبار می توانند به ســرعت 
در ورودی شارژ جمع شوند و مانع اتصال تلفن 
شما به منبع برق شوند. پورت شارژ گوشی خود 
گــر متوجه تجمع گــرد و غبار  را بررســی کنید و ا

شدید، آن را تمیز کنید.

غــذای  تریــن  اصلــی  و  تریــن  مهــم  برنــج 
 ایرانی هاســت که با ترفندهای مختلف پخته 
می شــود. برخــی از خانم های ایرانــی هنــگام 
پخــت برنــج در آن ســرکه می ریزنــد علــت آن 

چیست؟
     آشنایی با دلیل ریختن سرکه در برنج

برنج یکی از غذاهای اصلی و جدایی ناپذیر از 
سفره های ایرانی است.

به شــکل کلی طبــخ برنــج احتیــاج بــه تجربه 
گاهــی و اســتفاده از  و مهــارت فــراوان دارد و آ
تکنیک هــا و متد هــای مختلف کمک بســیار 
زیادی بــه بهبــود کیفیت پخــت برنــج نموده 
و ریســک لــه شــدن، خمیــری شــدن برنــج را 
کاهــش خواهــد داد.  در ایــن بخــش بــه شــما 
خواهیم گفت چرا برخی از کدبانوهای ایرانی 

داخل برنج سرکه و آبلیمو می ریزند.
     راز قد کشیدن برنج با سرکه

ترفندهای زیادی برای ســفید و قد کشــیدن 
برنج وجود دارد که یکی از آنها استفاده از سرکه 
گر می خواهید برنجتان سفید شود و  اســت. ا
قد بکشد، موقع جوشاندن برنج داخل آب آن 
دو قاشق آبلیمو یا ســرکه بریزید و سپس برنج 
را در زمــان الزم آبکــش کــرده و دم بیاندازیــد. 
گر برنج شما بیش از حد معمول جوش  حتی ا
خورده بود، می توانید ۲-۳ قاشق غذا خوری 

آبلیمو به آن اضافه کنید تا برنج شفته نشود.
     ترفندهای دیگر قد کشیدن و سفید 

شدن برنج
۱. برای داشتن پلو ســفید و قد کشیده از برنج 

مرغوب استفاده کنید.
۲. بــرای قــد کشــیدن بهتــر برنــج کمی قبل از 

پخت آن را خیس بدهید.
۳. موقــع جوشــاندن برنــج داخــل آب آن از 

حلقه های پیاز استفاده کنید.
کنیــد  ۴. وقتــی می خواهیــد برنــج را آبکــش 

کمی یخ داخل برنج ریخته تا بهتر قد بکشد.
۵. موقــع جوشــاندن برنــج برای اینکــه برنــج 
سفیدتر شود یک قطعه کوچک زاج )به اندازه 

یک فندق( را کوبیده در آب برنج بریزید.
۶. موقــع جوشــاندن برنــج برای اینکــه برنــج 
دانه دانه شود و قد بکشد، از کمی روغن ) یک 

قاشق ( استفاده کنید.

گرام نحوهایجادزیرنویسبرایReelsاینستا

گوشیهایاندرویدیرا مشکلشارژنشدن
کنیم؟ چگونهبرطرف

دلیلریختنسرکهدربرنجچیست؟

اپلیکیشن

دانستنی های فناورانه

خانه داری

ادوبی از پروژه ویرایشگر صدای مبتنی بر هوش 
مصنوعی خود رونمایی کرد

کمپانــی ادوبــی از پــروژه هــوش 
مصنوعی مبتنــی بــر وب خود به 
منظور ایجاد و ویرایش فایل های 

صوتی حرفه ای پرده برداری کرد.
کمپانی ادوبی از پروژه هوش مصنوعی مبتنی بر وب 
خود بــه منظور ایجــاد و ویرایــش فایل هــای صوتی 

حرفه ای پرده برداری کرد.
 اپل به تازگی ابزار مبتنی بر وب جدیدی را تست کرده 
است که از هوش مصنوعی برای ساده سازی فرایند 
ضبط صدا اســتفاده می کند. این نرم افزار کــه پروژه 
شستا نام دارد می تواند ضبط و ویرایش پادکست ها 

و سایر پروژه های صوتی را آسان تر کند.
مارک وبســتر به عنــوان رییــس بخــش محصوالت 
صوتی ادوبی در این رابطه اظهار کرد که:»این پروژه 
به عنوان آزمایشــی بــرای یافتــن روش هــای جدید 
برای یاری رساندن به مردم برای ویرایش فایل های 
صوتــی از طریــق وب ایجاد شــده اســت. اما ســپس 

مشخص شد که همه گیری کرونا صبط صدا را حتی 
بــرای حرفه ای های این عرضه دشــوار کرده اســت. 
چشم انداز ما این شد که همه را با ابزارهای مورد نیاز 

برای ایجاد صدای حرفه ای توانمند کنیم.«
نتیجه این تالش ایجاد ابزار مبتنی بر مرورگر جدیدی 
شد که می تواند در یک رابط کاربری بصری بدون نیاز 
به تجهیزات حرفه ای یا سایر ابزار پیشرفته به ایجاد و 

ویرایش فایل های صوتی ضبط شده بپردازد. به این 
ترتیب کاربــران صــدای خــود را در قالب کلیپ های 
صوتی ضبــط می کننــد و شســتا آن هــا را بــه صورت 
خودکار رونویســی می کند و ســپس ویرایــش آنها به 

سادگی حذف متن از رونوشت ها خواهد شد.
همچنین فیلترهای مبتنی بر هــوش مصنوعی نیز 
در این سیســتم وجــود دارند کــه می توانند کیفیت 

صدا را افزایش داده یا کلمات هجو را به صورت خودکار 
حذف کند. پروژه شســتا همچنین از ضبــط صدا از 
راه دور پشتیبانی می کند و به این ترتیب سخنگویان 
مهمان نیــز می توانند بــه راحتی به ســخنور صوتی 

اصلی بپیوندند.
گرچه بیشــترین مورد اســتفاده از شســتا در ضبط  ا
پادکســت خواهد بود اما وبســتر مدعی شــده است 
گــذاری، تولید  که این سیســتم می تواند بــرای صدا
ویدیوها یا ســایر پروژه های حــاوی محتوای صوتی 
مورد استفاده قرار بگیرد. البته هنوز برنامه های ادوبی 

برای شستا کامال مشخص نیست.
وبســتر اظهار داشــته اســت که این نرم افزار هنــوز در 
مراحل اولیه خود قرار دارد و این کمپانی فعال آن را برای 
ک گذاشته است.  دریافت بازخورد از تستر ها به اشترا
هنوز تاریخ دقیق عرضه گسترده این نرم افزار مشخص 
نیست اما استفاده از آن برای کسانی که در وب سایت 

ادوبی ثبت درخواست کنند رایگان است.

فناوری

حکایت

افزودنی هــای  انــواع  از  خــردل  ســس 
پرطرفدار است که به راحتی می توانید این 
ســس خوشــمزه را در منــزل تهیــه کنیــد و 

از طعم بی نظیر آن نهایت لذت را ببرید.
     مواد الزم برای سس خردل خانگی

• دانه خردل زرد ۳/۴ پیمانه
• آب یک و نیم پیمانه

• سرکه ۱/۴ پیمانه
• نمک نصف قاشق غذاخوری

• پودر زردچوبه ۱/۴ قاشق چایخوری
• پاپریکا قرمز ۱/۴ قاشق چایخوری

• پودر سیر ۱/۸ قاشق چایخوری
• پودر پیاز ۱/9 قاشق چایخوری
• دارچین ۱/9 قاشق چایخوری

• عسل ۱ قاشق غذاخوری
     طرز تهیه سس خردل خانگی

     مرحله اول
بذرهــای خــردل را داخــل آســیاب یــا یک 
غذاساز بریزید و آن  ها را پودر کنید. هرچه 
پودر خــردل بیشــتر آســیاب شــود، ســس 
گر  خردل صاف تــر و لطیف تر خواهــد بود. ا
ترجیح می دهید دانه  های خردل کمی در 
دهان احســاس شــوند می توانیــد آن  ها را 

کمتر آسیاب کنید تا خیلی پودر نشوند.
     مرحله دوم

بعــد از آنکه دانه  های خردل کامال آســیاب 
شــدند، پودر خردل را داخل کاسه ریخته 
و ســایر ادویه  هــا از جملــه نمــک، پــودر 
زردچوبــه، پاپریــکا قرمز، پــودر ســیر، پودر 
پیاز و دارچین را به آن اضافه کرده و خوب 
بــا هــم مخلــوط کنیــد تــا کامــال یکدســت 

شوند.
     مرحله سوم

در یک قابلمه، آب و مخلوط ادویه را اضافه 
کنید و آن  هــا را خوب هم بزنیــد. به طوری 
که ادویه  ها داخل آن حل شوند و مخلوطی 
یکدســت حاصل شــود )فعال ســرکه را کنار 
بگذاریــد(. حــدود ۴۵ دقیقــه قابلمــه را 
روی حرارت کــم قرار دهیــد تــا ادویه  ها به 
همــراه آب بجوشــند و حباب  هایــی روی 

آن  ها ایجاد شود.
     مرحله چهارم

بعــد از آنکــه مخلوط شــروع به جوشــیدن 
کرد، ســرکه را به آن  ها اضافه کنیــد و اجازه 
دهیــد تــا مجــددا حــدود ۵ تــا ۱۰ دقیقــه 
بجوشــند. هر چند ثانیه آن  هــا را کمی هم 

بزنید تا ادویه  ها کف قابلمه نچسبند.
     مرحله آخر سس خردل خانگی

مواد آماده شــده را داخل ظرف شیشه ای 
بریزید و اجــازه دهید تا ســس کامال خنک 
شود. سپس آن را داخل یخچال قرار دهید 

تا آماده شود.
سس خردل ممکن اســت ابتدا مزه تلخی 
داشــته باشــد. به همین دلیل به حداقل 
۲۴ ساعت زمان نیاز دارد تا تلخی آن از بین 
برود و آماده شود. پس بهتر است چند روز 
ســس را داخل یخچال قرار دهیــد و بعد از 

آن استفاده کنید.

هنگام غــروب، پادشــاه از شــکارگاه به ســوی 
ارگ و قصر خود روانه می شد. در راه پیر مردی 
دید که بــار ســنگینی از هیزم بر پشــت حمل 
می کند. لنگ لنگان قدم بر می داشت و نفس 
نفس صدا می داد. پادشاه به پیر مرد نزدیک 

شد و گفت: 
مــردک مگــر تــو گاری نــداری کــه بــار به ایــن 
ســنگینی می بــری؟ هــر کســی را بهــر کاری 
ســاخته اند. گاری بــرای بــار بردن و ســلطان 
برای فرمان دادن و رعیت برای فرمان بردن!!

پیر مرد خند های کرد و گفت: 
اعلــی حضرت، این گونه هم کــه فکر می کنی 
فرمان در دست تو نیست. به آن طرف جاده 

نگاه کن. چه می بینی؟ 
پادشاه: پیر مردی که بار هیزم بر گاری دارد و به 

سوی شهر روانه است. 
پیرمرد: می دانی آن مرد، اوالدش از من افزون 

تر است و فقرش از من بیشتر است؟ 
پادشــاه: باور نــدارم، از قراین بــر می آید فقر تو 
بیشــتر باشــد زیرا آن گاری دارد و تو نداری و بر 

فزونی اوالد باید تحقیق کرد... 
پیرمرد: اعلی حضرت آن گاری مال من و آن مرد 
همنوع من است. او گاری نداشت و هر شب 
گریه  کودکانش مرا آزار می داد چــون فقرش از 
من بیشتر بود گاری خود را به او دادم تا بتواند 
خنده به کودکانش هدیه دهد. بارســنگین 
هیزم، با صدای خنده  کودکان آن مرد، چون 

کاه بر من سبک می شود. 
آنچه به من فرمان می راند خنده  کودکان است 

و آنچه تو فرمان می رانی گریه  کودکان است.

طرزتهیهسسخردلخانگی

کش سلطانوهیزم

کی از آن اســت که  گمانه زنی هــا حا
هواوی در روزهای آینده به صورت 
رسمی از چهارمین همراه هوشمند 

تاشوی برند خود رونمایی خواهد کرد.
کی از آن اســت که هــواوی در روزهای  گمانه زنی ها حا
آینده به صورت رســمی از چهارمین همراه هوشــمند 

تاشوی برند خود رونمایی خواهد کرد.
 هواوی با بازار تلفن های همراه هوشمند تاشو بیگانه 
نیست و سال گذشته نیز از سه همراه هوشمند تاشوی 
کس ۲ رونمایی  کس اس و میــت ا کس، میت ا میت ا

کرده است.
هر سه مدل از همراه های هوشمند تاشوی هواوی به 
سامسونگ گلکسی فولد شباهت زیادی دارند. آنها به 
صورت عمودی تا می شوند و در حالت تماما باز به اندازه 
یک تبلت در می آیند. با این حال هواوی اخیرا از همراه 

هوشمند تاشویی پرده برداری کرده است که شباهت 
زیادی به سامسونگ گلکسی فلیپ دارد.

کت  این تلفن همراه هوشمند که با نام هواوی P۵۰ پا

روانــه بــازار خواهد شــد صفحــه نمایش بســیار بزرگی 
دارد. عــالوه بــر صفحــه نمایش دایــره ای شــکلی هم 
برای قسمت بیرونی این همراه هوشمند در نظر گرفته 

شده است تا کاربر از طریق آن بتواند ساعت، اعالنات و 
تصویر دوربین را در حالتی که تلفن همراه بسته است، 

مشاهده کند.
کــت دقیقــا در کنــار  صفحــه نمایــش خارجــی P۵۰ پا
دوربین این دستگاه تعبیه شده است و گفته می شود 
که حسگر اثر انگشت این محصول در لبه این محصول 
 P۵۰ قرار گرفته اســت. به احتمال بســیار زیاد هــواوی
کــت در رنگ هــای طالیــی و نقــره ای با یــک الگوی  پا

چهارخانه الماسی به بازار عرضه خواهد شد.
کی از آن است که هواوی  عالوه بر این گمانه زنی ها حا
کت در تاریخ ۲۳ دسامبر به صورت رسمی توسط  P۵۰ پا
هواوی رونمایی خواهد شد اما هنوز صحبتی در رابطه با 
برچسب قیمتی این همراه هوشمند تاشو و مشخصات 
ســخت افــزاری در نظر گرفته شــده بــرای آن بــه میان 

نیامده است. 

هواویبهصورتغیررسمیازهمراههوشمندتاشویخودپردهبرداشت

فناوری

خانه داری

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

گذار نماید. شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظردارد عملیات اجرایی به شرح زیر را ازطریق مناقصه عمومی به فروشندگان واجد شرایط وا

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292:
 تا ساعت 1۳:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/1۰/18

تاریخ گشایش اسناد مناقصه:
 از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/1۰/19

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

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

)داخلی ۳۳8(
نام روزنامه: سیمای شهر

تاریخ انتشار: 1۴۰۰/1۰/۰7

نوبت دوم
گهی برگزاری مناقصه عمومی آ

مبلغ تضمین )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

1/1۵۰/۰۰۰/۰۰۰جاریخرید ارسال پیامک توسط نماینده رسمی اپراتور ۳۰۰۰ جهت شماره ****۴۰۰-۴-2۳۳۳۰۰۰۰

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نطنز     -     هیات امنا امامزاده داود )علیه السالم( هنجن

کبــوده موجــود در موقوفــات مربــوط بــه امامــزاده فــوق الذکــر  اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان نطنــز و هیــات امنــا امامــزاده داود )علیــه الســالم( روســتای هنجــن درنظردارنــد نســبت بــه فــروش درختــان چنــار و 
کثر تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 1۴۰۰/1۰/27 تحویــل دبیرخانــه اداره اوقاف محل نمایند. اقــدام نماینــد. لــذا متقاضیــان می تواننــد ضمــن بازدیــد از محــل، پیشــنهادات خــود را براســاس قیمــت پایــه طبق مــوارد زیر حدا

1( درختان چنار به تعداد 1۶ اصله و از قرار هر کیلو به مبلغ ۴۵/۰۰۰ ریال
2( درختان کبوده به تعداد ۶ اصله و از قرار هر کیلو به مبلغ ۳2/۰۰۰ ریال

شروط و تعهدات
1( پیشنهاددهندگان بایستی مبلغ 1۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را بعنوان سپرده طی فیش صادر شده نزد اداره اوقاف محل دروجه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نطنز به حسابداری اداره تحویل و رسید دریافت نمایند.

2( پیشنهاددهندگان می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1۴۰۰/1۰/27 تقاضای خود را به دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه تحویل نمایند.
۳( مزایده راس ساعت 1۰ صبح روز سه شنبه مورخ 1۴۰۰/1۰/28 در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برگزار خواهد شد.

گهی مزایده و یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۴( به پیشنهادهای مبهم و فاقد ضمانت نامه یا فیش بانکی و یا آنهاییکه خارج از موعد مقرر واصل شده باشد و یا مخالف با شرایط آ
۵( مبلغ پیشنهادی برنده مزایده به صورت نقدی وصول و سپس مجوز بارگیری صادر خواهد شد.

گذار خواهد شد. ۶( درصورت انصراف برنده مزایده بعد از تنظیم صورتجلسه، سپرده وی به نفع امامزاده ضبط و مورد مزایده به نفر بعدی وا
7( سپرده نفرات دوم و سوم پس از وصول مبلغ پیشنهادی برنده مزایده مسترد خواهد شد.

گهی وغیره به عهده برنده مزایده خواهد بود. 8( کلیه هزینه های مزایده ازقبیل دستمزد کارشناس، چاپ آ
9( لغو یا تجدید مزایده برابر ماده 2۴ قانون برگزاری مناقصات و مزایده می باشد.

1۰( حضور شخص متقاضی در روز و ساعت جلسه مزایده بالمانع می باشد.
11( کمیسیون در رد و یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

گهی مزایده غیرحضوری آ

12۵۰17۴ / م الف

شماره:  1400/836544
تاریخ: 1400/10/07


