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اعالم کف قیمت برای عرضه بلیت هواپیما با واکنش های مختلف نهاد های رسمی کشور مواجه شده است. 
چند وقتی است که زمزمه هایی مبنی بر اعالم کف قیمت برای عرضه بلیت های هواپیمایی از سوی برخی 
شرکت های هواپیمایی اعالم شده که موضوع با واکنش های مختلفی از سوی مسئوالن امر مواجه شده 
است. میراکبر رضوی گفت: سازمان هواپیمایی کشور با نرخ گذاری کف قیمت ۶۰۰ هزار تومانی برای 
بلیت هواپیما موافق نیست و به عنوان مرجع نظارتی بخش هوانوردی، به موضوع رقابت ناسالم در صنعت 

هوایی ورود خواهیم کرد.
به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور بر اساس مصوبه ۲۴ آبان ۹۹ شورای عالی هواپیمایی کشوری 
شرکت های هواپیمایی مجاز شــدند تا نرخ بلیت پرواز های داخلی نســبت به جدول نرخی را ۱۰ درصد 

افزایش بدهند.
به استناد ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری وظیفه برخورد با مخاطرات هواپیمایی ایمنی پرواز ها و رقابت 

مضر با سازمان هواپیمایی کشور است.

تخلف آشکار با وجود مخالفت دستگاه های نظارتی:

کف قیمت بلیت هواپیما متولی ندارد کننده  تعیین 

کارتخوان های 
بدون پرونده مالیاتی 

قطع می شوند

ح های توسعه ای  قائم مقام سابق مجری طر
کید کرد؛ ذوب آهن اصفهان تأ

کمبود مواد اولیه؛ 
مصیبت بزرگ فوالدسازان

در کمیسیون ویژه آب شورای شهر اصفهان بررسی شد؛

احیای زاینده رود با دانش و 
سرمایه بخش خصوصی

تامین پایدار آب آشامیدنی
 ۲۰ روستای شهرستان جرقویه 

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان:

افول پایداری 
صندوق های بازنشستگی

2

2

۳

2
تارتار: در دور برگشت 

به روزهای خوب برمی گردیم

حمایت از سرمایه گذاران اقتصاد دیجیتال در اصفهان 

۶

 ۳

شب های سینمای آزاد اصفهان
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# اصفهان  تنها  نیست

۲۹ دی ماه تا ۴ بهمن ماه؛ 

نمایشگاه فرش دستباف 
در اصفهان برگزار می شود
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روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

کســب اطالعــات بیشــتر درخصــوص فراخوانهــای عمومــی،  جهــت دریافــت اســناد و 
 ،WWW.MSC.IR  ارزیابــی کیفــی مناقصــات و مزایــدات به وبســایت شــرکت بــه نشــانی
منــوی خریــد و تامیــن کننــدگان، مناقصــات مراجعــه و طبــق راهنمــای موجود، نســبت 
بــه انتخاب مناقصه موردنظر ازطریق سیســتم ارتباط با تامیــن کننــدگان )SRM( اقدام 
نماییــد. اطالعــات ســایر فراخوان هــا ازطریــق ســایت شــرکت، قســمت اطالعیه هــا قابــل 

دســترس می باشــد.

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ
مدیریت 

مرتبط
مهلت ارسال 

مدارک
موضوع شماره

 نوع
فراخوان

ردیف

 خرید مواد
مصرفی

1۴۰۰/11/۰2
 تامین ۵91 عدد میز کارمندی 

 )فایل چهارکشو-کمد کتابخانه-
میز اداری-میز کنفرانس(

۴8۵۴8۳۵۰
 مناقصه
عمومی

1

 خرید مواد
مصرفی

1۴۰۰/11/۰۳
خرید 2۰۰،۰۰۰ کیلوگرم سرمیخ فوالدی 

طبق مشخصات پیوست
۴8۵۴۵۰28

 مناقصه
عمومی

2

 برنامه ریزی
خرید

1۴۰۰/ 11 /۰۵
تامین گوشت قرمز موردنیاز شرکت فوالد 

مبارکه
۴8۵۴۵77۰

 مناقصه
عمومی

۳

 قراردادهای
توسعه

1۴۰۰/11/1۵
طراحی، خرید، نصب و راه اندازی نیروگاه 

خورشیدی ۵۴۰ مگاواتی
۴8۵۴۴۰29 و 

۴8۵۴۴۰۳2
 مناقصه
عمومی

۴

 خرید مواد
مصرفی

1۴۰۰/11/۰۴
تامین دو ردیف صندلی موردنیاز خود 

)طبق مشخصات پیوست(
۴8۵۴7129

 مناقصه
عمومی

۵

 خرید مواد
مصرفی

1۴۰۰/11/۰۳
عملیات خرید و اجرای پروژه روشنایی 

محوطه ذخیره آهن اسفنجی و گندله و 
جاده ورودی احیا مستقیم 2

۴8۵۴۰۰۰۳
 مناقصه
عمومی

۶

گهی: ۰۶۰-1۴۰۰ کد آ

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان

ح شــبکه بــرق  شــرکت ســهامی آب منطقــه ای اصفهــان درنظــردارد پــروژه انجــام خدمــات بهره بــرداری و نگهــداری از طــر
2۰ کیلوولــت دومــداره از نیــروگاه چلگــرد تــا تاسیســات ســد و تونل ســوم کوهرنــگ و اجرای 8 رشــته کابل 2۰ کیلوولت 
ــا شــرایط و مشــخصات زیــر  زمینــی بــه طــول 27۰ متــر را ازطریــق مناقصــه عمومی یــک مرحلــه ای بــا ارزیابــی ســاده و ب
کــه تمایــل بــه شــرکت در مناقصــه مذکــور دارنــد، دعــوت م گــذار نمایــد. لــذا از متقاضیانــی   بــه پیمانــکار واجــد صالحیــت وا

گــردد نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد ایران( بــه نشــانی اینترنتی   ی 
)www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان فوق اقدام نمایند.

مبلــغ بــرآورد:  1۰,819,۵۴۴,81۰ ریــال )ده میلیــارد و هشــتصد و نــوزده میلیــون و پانصــد و چهــل و چهــار هــزار و هشــتصد و 
ده ریــال(. 

کنترلی  بــرآورد برمبنــای فهــارس واحــد پایــه رشــته های ابنیــه، تاسیســات برقــی، بهره بــرداری و نگهداشــت تجهیــزات برقی، 
و ابــزار دقیــق تاسیســات آب و فاضــالب ســال 1۴۰۰ اســت.

مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه: ۵۴۰,977,2۴۰ ریــال )پانصــد و چهــل میلیــون و نهصــد و هفتاد و هفت هزار و دویســت 
و چهــل ریــال( و نــوع آن از تضمینهــای معتبــر جــدول شــماره ۴ بنــد الــف مــاده ۶ آیین نامــه تضمیــن معامــالت دولتــی مــورخ 

9۴/9/22 می باشــد.
اعتبــار پــروژه: نــوع اعتبــار طــرح از محــل اعتبــارات طرحهــای عمرانــی و درحــد تخصیــص دریافتــی و اســناد خزانــه 

اســت. اصفهــان  منطقــه ای  آب  اسالمی شــرکت 
گواهینامــه صالحیــت معتبــر پیمانــکاری پایــه پنــج یــا باالتــر )بــرای اشــخاص  گــر بایــد دارای  گــر: مناقصــه  شــرایط مناقصــه 
گواهینامــه معتبــر  حقوقــی( یــا پایــه دو یــا باالتــر )بــرای اشــخاص حقیقــی( در رشــته نیــرو از ســازمان برنامــه و بودجــه و 

کار و رفــاه اجتماعــی باشــد. صالحیت ایمنــی از وزارت تعــاون 
محل اجرا: استان چهارمحال و بختیاری- شهرستان کوهرنگ-منطقه بیرگان و مدت اجرا 12 ماه شمسی است

ــا یکبــار قابلیــت تمدیــد بــا همیــن مــدت از آخریــن مهلــت ارایــه  مــدت اعتبــار پیشــنهادهای مناقصــه ســه مــاه شمســی ب
پیشــنهادها اســت.

تاریخ، مهلت، نشانی و نحوه دریافت اسناد مناقصه و ارسال پاسخ )پیشنهاد( مناقصه:
کلیــه مراحــل مناقصه ازطریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولــت )ســتاد ایران( بــه نشــانی اینترنتی www.setadiran.ir انجام 
گران جهت شــرکت در مناقصه مطابق شــرایط و مواعد زمانی قید شــده در آن ســامانه مهلت خواهند  خواهد شــد. مناقصه 
داشــت نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه و ارســال پاســخ مناقصــه و ازطریــق همیــن ســامانه اقــدام نماینــد. مهلــت ارســال 
پاســخ مناقصه از آخرین مهلت دریافت اســناد از ســامانه ســتاد ایران، ده روز بارعایت بند ب ماده 17 آیین نامه اجرایی نظام 

گشــایش پیشــنهادها مندرج در ســامانه ســتاد ایران اســت. مستندســازی و اطالع رســانی مناقصات می باشــد. تاریخ 
نشــانی مناقصــه گــزار: اصفهــان پــل خواجــو بلــوار آئینــه خانــه جنــب هــالل احمــر شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان کدپســتی 
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نوبت دوم
گهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  آ

شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران ۲۰۰۰۰۰۱۲۰۵۰۰۰۰۵۰(
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اقتصاد2 18 ژانویه    2۰22

معــاون اقتصــادی اســتاندار اصفهــان گفــت: 
ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی در اســتان بــا 
حمایت دولت قادر به حضور و فعالیت هرچه بیشتر 

در عرصه اقتصاد دیجیتال خواهند بود. 
اقتصــاد  کمیتــه  جلســه  در  نقــش  امیررضــا 
دیجیتال اســتان افزود: ۶ وظیفه شــامل توسعه 
زیرساخت های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن 
موانع و شتاب بخشی  به شــکل گیری زیست بوم 
اقتصاد دیجیتال، حمایت از پلتفرم ها و کســب و 
کارهای دیجیتال و فناوری پایه، بسترسازی برای 
توسعه اشتغال فناوری پایه و برطرف کردن موانع 
فعالیت پلتفرم های ایرانی در ســطح بین المللی 
و توســعه مهارت های الــزام آور اقتصــاد دیجیتال 
برای ایــن کمیته در ســطح کالن کشــوری در نظر 

گرفته شده است.
وی گفت: کمیته اقتصاد دیجیتال نیازمند کارگروه 
و اتاق فکر تصمیم گیری و مقررات است که در این 
راستا کارگروهی را تشکیل می دهیم تا به سهم 1۰ 
درصدی مشارکت اقتصاد مورد نظر دولت برسیم.

مــا در اســتان دچــار  اشــاره به اینکــه  بــا  وی 
اپیدمی تعریف پروژه هســتیم، افزود: بســیاری از 

پروژه ها خروجی ندارد لذا ما ساماندهی وضعیت و 
به ثمر رساندن مصوبات قبلی را پیگیری می کنیم.

کید  معــاون اقتصادیــی اســتاندار اصفهــان بــا تا
به اینکه ما روحیه مطالبه گری در پیشرفت طرح ها 
را بطور جدی دنبال می کنیم، بیان داشت: ما در 
اتاق فکر اقتصاد دیجیتال، خبره محوری و اجرایی 
محور بودن را در دســتور کار خود قــرار می دهیم و 

انتظار داریم جلسات با شتاب و مرتب برگزار شود.
کید به ضرورت استفاده از اساتید اقتصادی  وی با تا
در کارگروه اقتصاد دیجیتال افزود: استانداری نقش 
اجرایی دارد اما بودجه ای برای این موضوع ندارد 
لذا از بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی، حمایت 

ویژه خواهیم کرد.
در جلسه کمیته اقتصاد دیجیتال استان اصفهان، 
رشد 2 برابری اقتصاد دیجیتال، هوشمندسازی 
تجــارت الکترونیکــی، انقــالب صنعتــی چهــارم، 
کسب و کار الکترونیک در بخش های اقتصادی، 
و ایجــاد فضــای  انحصارطلبــی  از  پیشــگیری 
رقابتــی، تقویــت لجســتیک اقتصــاد دیجیتال، 
توســعه صــادرات بــا 1۵ کشــور همســایه از طریق 
اقتصاد دیجیتــال و تبادل دوجانبه کاال، توســعه 
فیبرنوری، ایجاد بستر ســرمایه گذاری و ممانعت 

از خروج نخبگان استانی مورد بحث قرار گرفت.
بر اســاس مصوبه هیات دولــت، "کارگــروه اقتصاد 
دیجیتال" متشــکل از وزیران ارتباطات و فناوری 
اطالعات، امور اقتصادی و دارایی، صمت، تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و دفاع، معاون علمی و فناوری 
رییس  جمهوری و رییس کل بانک مرکزی تشکیل 

شده است.

مدیــر بازرســی و امــور اعضــای بــورس کاالی ایران 
در نامه ای به شــرکت های کارگزاری شــرایط خرید 
محصول شــمش فوالدی شــامل بلــوم و بیلــت را 
ابالغ کرد. در نامه مدیر بازرسی و امور اعضای بورس 
کاالی ایران بــه شــرکت های کارگزاری آمده اســت: 
خرید محصول شمش فوالدی شامل بلوم و بیلت 
تا اطالع ثانوی به صورت غیر بهین یاب برای همه 

مشتریان دارای کد بورسی امکان پذیر است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: بدنبال شناسایی 
کســانی هســتیم که درآمدهــای بــاال دارنــد ولی 
خــارج از تور شناســایی مالیاتــی بوده یــا از طریق 
روابط فســاد آلود خود را از پرداخت مالیات ایمن 

کرده بودند.
 بــه گزارش ایرنــا سیداحســان خانــدوزی اظهــار 
داشــت: بــه دنبــال شناســایی مودیــان جدید و 
فراریــان مالیاتی هســتیم که البتــه چنــد ده هزار 
نفر بیشــتر نیســتند؛  از این طریق و با کاهش فرار 

مالیاتی، درآمد دولت افزایش خواهد یافت.
وی افزود: بخشی از درآمد دولت به تالش مالیاتی 
برمی گردد؛ در بودجه سال 1۴۰1، پیشنهاد کاهش 
پنج درصــدی نــرخ مالیــات را برای شــرکت های 
تولیدی داده ایم. همچنین یک درصد هم از سهم 
دولت در مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا کرده 

و به سهم شهرداری ها اضافه شده است.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی ادامــه داد: هنر ما 
در وزارت اقتصــاد باید این باشــد که بدون فشــار 
بیشــتر مالیاتــی بــر اقشــار تولیــد کننــده، حقوق 
بگیران، اصناف و کســبه و گروه هایــی که به طور 
شفاف مالیات پرداخت می کنند،  فراریان مالیاتی 

شناسایی شوند.
وی با اشاره به اینکه بخشــی زیادی از درآمدهای 
دولت از محل درآمدهای مالیاتی و گمرکی، فروش 
اموال و اوراق تامین می شود، گفت: در سال های 
اخیــر بــا اوج گرفتن تحریم هــا، ســهم درآمدهای 
وصولی توسط این وزارتخانه افزایش زیادی پیدا 

کرده است.

کیــد کــرد: نماینــدگان کمیســیون  خانــدوزی تا
تلفیق الیحــه بودجه، ســواالتی از میــزان تحقق 
پذیــری درآمدهای پیش بینی شــده به تفکیک 
در حوزه هــای مختلــف مطــرح کردند که پاســخ 
سواالت آنها داده شد؛ امیدواریم در جمع بندی 
کمیســیون، بودجــه واقــع بینانــه ای که اعــداد و 
ارقــام آن نهایــی و بســیار نزدیــک به پیــش بینی 

کارشناسانه در سال 1۴۰1 است را شاهد باشیم.
وی اضافه کرد: تالش وزارت اقتصاد این است که 
به سهم خود در بودجه و کسری تراز عملیاتی آن، 
فاصله میان میزان خرج دولت از جمله حقوق، 
دستمزد و یارانه ها و  فاصله آن با میزان درآمدهای 

جاری دولت را کاهش دهد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه مهمترین 
شاخص کســری بودجه، فشــار به ســفره مردم و 
افزایش تــورم اســت، گفت: بایــد کســری را کمتر 
از ســال گذشــته در نظــر بگیریــم. البتــه وضعیت 
مطلوبی نیست، با توجه به اینکه چند ماه از شروع 
کار دولت می گذرد باید در سال آینده، میزان تورم 

بسیار  کمتر از  رقم فعلی شود.

کنــون بــه لحــاظ ارزشــی حــدود 7۰ درصــد  تا
کارتخوان ها تعیین تکلیف شده است که پیش 
بینی می کنم تــا پایان ســال کارتخوانــی بدون 

تعیین تکلیف نداشته باشیم.
آقای صالح آبادی در استودیو نگاه یک شبکه 
اول ســیما دربــاره کارتخوان هــا گفــت: بانــک 
مرکزی با سازمان امور مالیاتی کامال هماهنگ 
است و طبق برنامه ریزی افرادی که کارتخوان 
در اختیار دارند حتما بایستی پرونده مالیاتی و 
گر پرونده  کد شناسایی مالیاتی داشته باشند ا
مالیاتی خودشان را تکمیل نکنند با هشداری 
که به آنها داده شــده قطعا کارتخوان هایشــان 

قطع خواهد شد.
کنون به لحاظ ارزشی  وی خاطر نشــان کرد: تا
حــدود 7۰ درصــد کارتخوان ها تعییــن تکلیف 
شده است که پیش بینی می کنم تا پایان سال 
کارتخوانی بدون تعیین تکلیف نداشته باشیم 

البتــه قانــون ســامانه پایانه هــای فروشــگاهی 
هم این الزام را بــرای ما و ســازمان امور مالیاتی 
دارد که حتما بایستی ساماندهی شوند که در 
راستای شفافیت در اقتصاد بسیار مهم است.

رئیس کل بانــک مرکزی گفــت: در حال حاضر 
بیش از 19 هزار شــعبه بانکــی در کشــور داریم، 
ولــی ادغــام بانک هــای نظامی که اتفــاق افتاد 
شــعب مــازادی وجــود دارد که تعییــن تکلیف 

خواهند شد.

حمایت از سرمایه گذاران اقتصاد دیجیتال 
در اصفهان 

خبر

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع 
نیروی برق استان زنجان گفت: آئین نامه نحوه 

محاسبه تعرفه برق از بهمن 1۴۰۰ اجرا می شود.
عبداله نثــار بــا اعالم این کــه قیمت تعرفــه برق 
تغییری نخواهد داشت و فقط نحوه محاسبه 
پلکانی مصرف مشترکان تغییر کرده است، اظهار 
کرد: با اجرای این آئین نامه هزینه برق مشترکانی 
که الگوی مصــرف را رعایت کنند هیچ تغییری 
نخواهد داشت و فقط در صورت استفاده بیش از 
الگوی مصرف به صورت پلکانی میزان بهای برق 
آن ها تغییر و افزایش خواهد یافت. وی افزود: در 
فصول سرد سال الگوی مصرف مشترکان بدون 
تغییر 2۰۰ کیلووات خواهد بود و با توجه به اینکه 
72 درصد از مشترکان استان زنجان پایین تر از 
الگوی مصرف استفاده دارند میزان هزینه این 
مشترکان تغییری نخواهد داشت ولی در صورت 
عدم رعایــت الگوی مصــرف تعرفــه ی برق این 

مشترکان تا 2 برابر و یا باالتر افزایش می یابد.
معــاون فــروش و خدمــات مشــترکین شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان زنجان، قیمــت ارائه 
انــرژی را در ایــران بســیار پایین تــر از میانگیــن 
جهانی دانست و اضافه کرد: قیمت انرژی و به 
خصوص برق در ایران بسیار نازل است و همین 
نرخ اندک موجب می شــود برخی از مشــترکان 
الگوی مصرف را رعایت نکنند و با توجه به اینکه 
بیش از 9۰ درصد از برق مصرفی کشــور با منابع 
طبیعی تولید می شود، عدم استفاده صحیح از 
برق، عالوه بر اتالف منابع کشور بر آلودگی زیست 

محیطی نیز مؤثر است.

معاون وزیر جهاد کشــاورزی گفت: 1۵ هزار تن 
شــکر ســفید، تنها برای مصارف خانوار جهت 
عرضه در سراسر کشور تخصیص یافته و در اختیار 

کارگروه تنظیم بازار استان قرار داده شده است.
بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی، »یــزدان 
سیف« با ارسال نامه ای به اســتانداران سراسر 
کشور، قیمت هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی شکر سفید 
را با احتســاب 9 درصد مالیات ارزش افزوده هر 
کیلوگرم به مباشرین معرفی شده )درب انبار(، 
12 هزار و ۵۳۵ تومان )12۵۳۵۰ ریال( اعالم کرد.

وی افــزود: تعییــن شــیوه، شــبکه و مباشــرین 
توزیع شکر تخصیصی بر عهده کارگروه تنظیم 
بازار استان است تا از طریق شبکه های منتخب 
اعــم از تعاونی های مصــرف، اصناف منتخب، 
کز عرضه مستقیم کاال، میادین میوه و تره بار  مرا
در سطح کشور توزیع شود. مدیرعامل شرکت 
بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: شکر مذکور باید 
در بسته بندی های مناسب و مورد نیاز مصرف 
خانوار عرضه و از فروش به صورت فله خودداری 
شــود. ســیف اظهــار کــرد: ســازمان حمایــت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، بازرســان 
سازمان های جهاد کشاورزی استان ها، سازمان 
تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف ایران، مکلف 
هستند نسبت به کنترل و نظارت بر روند توزیع 
کاال و رعایــت قیمت فــروش کاالهــای موضوع 
طرح اقدام و در صورت بروز تخلف اقدام قانونی 
را با هماهنگی مراجع ذی ربط به عمل آورند. وی 
با اشاره به اینکه مهلت جذب مقادیر تخصیصی 
تا پایان بهمن ماه ســال جاری اســت، گفت: با 
توجه به لزوم کنترل قیمت شکر در بازار، سرعت 
عمل و کاالرسانی در سریع ترین زمان ممکن در 

شبکه های مصرف، مورد انتظار است.

وزیر نفــت گفــت: وصــول درآمدهای نفتــی در 
دولت سیزدهم جهش چشمگیری نسبت به 
قبل داشــته و پول آن به صورت منظم در حال 

وصول است. 
کنش  جواد اوجــی در صفحه توئیتر خــود در وا
به صحبت های رئیس کل سابق بانک مرکزی 
در رابطه با افزایــش صادرات نفــت، اظهار کرد: 
ریاست جمهور به درستی از افزایش ۴۰ درصدی 
"میزان" صادرات نفت در دولت ســیزدهم خبر 
داده اســت.وی افــزود: تردیــدی نیســت کــه 
افزایــش قیمت نفــت هــم روی افزایــش درآمد 

کشور مؤثر بوده است.
وزیر نفت گفت: در مجموع وصول درآمدهای 
نفتی کشــور بیش از چند برابر شده که حاصل 

افزایش میزان فروش و افزایش قیمت است.

خبر تخلف آشکار با وجود مخالفت دستگاه های نظارتی:

تعیین کننده کف قیمت بلیت هواپیما متولی ندارد 
اعالم کف قیمت برای عرضه بلیت 
کنش هــای مختلف  هواپیمــا با وا
نهاد های رسمی کشور مواجه شده 

است. 
چند وقتی اســت که زمزمه هایی مبنی بــر اعالم کف 
قیمت بــرای عرضه بلیت هــای هواپیمایی از ســوی 
برخی شرکت های هواپیمایی اعالم شده که موضوع 
کنش های مختلفی از سوی مسئوالن امر مواجه  با وا

شده است.
کبر رضــوی گفت: ســازمان هواپیمایی کشــور با  میرا
نرخ گــذاری کف قیمــت ۶۰۰ هزار تومانــی برای بلیت 
هواپیما موافق نیست و به عنوان مرجع نظارتی بخش 
هوانوردی، به موضوع رقابت ناسالم در صنعت هوایی 

ورود خواهیم کرد.
به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور بر اساس 
مصوبه 2۴ آبان 99 شورای عالی هواپیمایی کشوری 
شــرکت های هواپیمایــی مجاز شــدند تا نــرخ بلیت 
پرواز های داخلی نســبت به جدول نرخی را 1۰ درصد 

افزایش بدهند.
به استناد ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری وظیفه 
برخورد با مخاطرات هواپیمایی ایمنی پرواز ها و رقابت 

مضر با سازمان هواپیمایی کشور است.
           گذاشتن کف قیمت برای بلیت هواپیما 

اقدامی خودسرانه است
در پی ایــن اقــدام عضــو کمیســیون عمــران مجلس 
یازدهم شورای اسالمی به عصر ایران گفته بود که باید 
با این نوع استراتژی که برروی قیمت های بلیت پیاده 
شده توسط کمیسیون عمران بررسی و با مرتکبان آن 

برخورد شود.
عادل نجف زاده گفــت: با توجه به شــرایط جدید و با 
گیر و فروکش شدن ویروس  کسیناسیون فرا انجام وا
کرونا و افزایش تعداد تقاضای پروازها، حجم مسافرت ها 
برای تمام ایرالین های کشور افزایش پیدا کرده است.

به گفتــه عضــو کمیســیون عمــران مجلس شــورای 
اسالمی نوسان افزایش یا کاهش قیمت، تابع عرضه و 
تقاضا و اتفاقات ملی و بین المللی است و تا این لحظه 
هم غیر از شــرایط کرونایی که منجر به کاهش تعداد 
مسافر شد، تغییرات جدی در حوزه زیرساخت های 
انرژی نداریم که بگوییــم یارانه های انرژی تغییر پیدا 

کرده و می خواهد اتفاق جدیدی بیفتد.

به گفته نماینده مجلس یازدهم نظــارت مجلس بر 
روی قیمت بلیت هواپیما ها آغاز شده و کمیته های 
اقتصادی جلسه ایی را در این باره تشکیل داده است؛ 
لذا عزم جدی مجلس بر این است که در این زمینه ورود 
کند و به عنوان یک قوه ناظر در شیوه عملکرد ایرالین ها 

و حوزه هوایی کشور نظارت کند.
نجف زاده گفت: در شرایط اقتصادی و معیشتی فعلی 
و با توجه به اینکه سامانه هوایی سریع ترین سامانه 
حمل و نقل کشــور اســت، می تواند نقش موثــری در 
بخش صــادرات و واردات و مســائل مرتبط بــا آرامش 
سرمایه گذاران و واحد های تولیدی و صاحبان صنایع 
ما داشــته باشــد که در همین راســتا با ایجاد شــرایط 
ناپایداری و نوســانی قیمت برای بازار فعلی توجیهی 

ندارد.
           عدم گزارش گرانفروشی بلیت هواپیما 

به تعزیرات
سازمان تعزیرات حکومتی یکی از سازمان های ناظر بر 
بررسی تخلف های مختلف گرانفروشی در بازار است 
کنش  و دربــاره اعالم کف قیمت بلیت هواپیمــا نیز وا

نشان داد.

مهدی کمال نیا در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
گفت: بنا بر اعالم وزیر راه و شهرسازی تعیین کف قیمت 

بلیت هواپیما مجاز نیست.
به گفتــه معــاون اجرایی تعزیــرات حکومتی اســتان 
گر کســی از این اقــدام تمکین نکرد، ســازمان  تهــران ا
هواپیمایــی کشــور باید بــا متخلفــان برخــورد کند و 
سازمان های متولی اعم از سازمان حمایت از حقوق 
مصــرف کننــدگان می توانند گــزارش متخلفــان را به 
سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند تا موارد بررسی 
و با متخلفان برخورد شــود، لذا پرونده ای با موضوع 
تخلف گران فروشی به سازمان تعزیرات ارجاع نشده 

تشکیل نشده است.
از نظــر ســازمان تعزیــرات اعــالم کــف قیمــت بــرای 
بلیت هــای پــروازی اقــدام درســتی نیســت؛ چــرا که 
باید بین ایرالین های مختلف فعال در کشــور رقابت 

سالم ایجاد شود.
براساس ماده 18 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی 
کی  پرونده هــای اجرایــی به ایــن ســازمان یا باید شــا
خصوصی داشــته باشــند یا اینکــه دســتگاه نظارتی 

گزارش هایی را به آن ها ارجاع دهند.

پیش تــر بــا وجــود انتشــار ویــروس کرونــا مســئوالن 
سازمان های حمل نقل عمومی اقدام به فراهم کردن 
بستری برای آسایش و رفاه حال مشتریان کرده اند و 
یکی از این سازمان ها، سازمان هواپیمایی کشور است، 
بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مسئوالن این 
ســازمان موظف به رعایت فاصله گــذاری اجتماعی 
مســافران حیــن انجــام ســفر های هوایــی در داخــل 

هواپیما ها شدند.
در روز های نخستین این مصوبه به خوبی اجرا می شد، 
اما رفته رفته و به مرور زمان برخی از دفاتر هواپیمایی این 
مورد را به باد فراموشــی سپرده و برای کسب منفعت 
و ســود بیشــتر اقــدام بــه فــروش بلیــت بــرای همــه 
کنون هیچ  ظرفیت های موجود هواپیما ها کــرده و ا
فاصله ای در داخل پرنده های آهنی رعایت نمی شود.

کنون هیچ ســازمانی مســئولیت اعالم کف قیمت  تا
بــرای عرضه بلیــت هواپیمــا را برعهــده نگرفتــه و این 
موضوع کــه به زعــم دســتگاه های مســئول مربوطه 
تخلف و اقدامی خودسرانه محسوب می شود، توسط 
شرکت های هواپیمایی بر روی قیمت بلیت ها اعمال 

می شود.

ح هــای توســعه ای  قائــم مقــام ســابق مجــری طر
ذوب آهن اصفهان گفت: بــا ادامه ورود معدنی ها به 
تولید فوالد و خام فروشی، ناچار به واردات مواد اولیه 
از هند و دیگر کشورها خواهیم شــد.  ســیروس موتمن با اشاره به اینکه 
کمبود مواد اولیه مصیبت بزرگ ذوب آهن و دیگر فوالدسازان کشور است، 
اظهار کرد: ممکن است برخی از فوالدسازان همچون شرکت های معدنی 
)گل گهر، چادرملو و...( مشکل تأمین مواد اولیه نداشته باشند، اما امروز 

ذوب آهن از این مزیت محروم است.
وی با اشاره به اینکه روس ها در طرح اولیه جانمایی ذوب آهن اصفهان، 
سیستم کوره بلند را به دلیل مزیت منطقه اصفهان انتخاب کرده اند، 
افزود: یکی از دالیل جانمایی ذوب آهن در اصفهان، دسترسی به معادن 
بافق یزد برای تأمین مواد اولیه این شرکت بود، اما بعد از اینکه دولت معادن 
گذار کرد،  آنها نیز به دلیل داشتن مزیت معدن،  گل گهر و چادرملو و... را وا
تجهیزات تولید فوالد را نصب و از مزایای معدن مستقیما استفاده کردند، 
کله اولیه ذوب آهن اصفهان بهره گیری از معادن  گرچه شا در این شرایط ا
بافق بود، اما این مجموعه بزرگ فوالدی از این مزیت محروم شد و امروز 

تأمین مواد اولیه معضل بزرگی برای ذوب آهن اصفهان است.
قائم مقام سابق مجری طرح های توسعه ای ذوب آهن اصفهان یادآور 

شد: ذوب آهن زمانی که حدود ۵۰۰ هزار تن مواد سنگ آهن در انبارهای 
خود داشــت، برای کمک به معادن مازاد این مــواد را در بیرون کارخانه 
انبار می کرد، اما امروز هیچ کمکی به ذوب آهن از لحاظ تأمین مواد اولیه 
کید بر اینکه فوالد کشور باید متولی مستقیم داشته  نمی شود. وی با تأ
باشد تا بسیاری از تصمیمات در آن سازمان گرفته شود، گفت:  امروز یکی 
از دالیل مشکل تأمین مواد اولیه فوالدی ها این است که معادن ما اقدام 
به تولید فوالد کرده انــد و این مجوز به آنها داده شــده که بــا وجودی که 
معدن دار هستند می توانند تولید فوالد نیز داشته باشند، بنابراین آنها با 
توجه به مزیت داشتن مواد معدنی، فوالدی هم شده اند در این شرایط 
منبعی برای تأمین مواد اولیه شرکت های بزرگ فوالدی باقی نمی ماند. 
امروز در ذوب آهن مواد اولیه به میزان کافی برای مخلوط کردن، همگن 

کردن و... موجود نیست.
وی درباره گفته مدیرعامل ذوب آهن اصفهان مبنی بر اینکه برای حل 
مشکل مواد اولیه شاید ناچار به واردات مواد اولیه شویم، گفت: متأسفانه 
که در صورت واردات ناچار به  در این مسیر با دوگانگی مواجه هستیم، چرا
تأمین محصول با قیمت های جهانی و با ارز ۳۰ هزارتومانی هستیم، اما در 
داخل برای تولیدات فوالدی نرخ های دستوری اعمال می شود، در این 

شرایط تولید محصول اقتصادی نخواهد بود و حتی به ضرر کشور است.

قائم مقام ســابق مجــری طرح هــای توســعه ای ذوب آهن اصفهــان با 
کتشافات اخیر خود معادنی که از نظر آهن  اعتقاد بر اینکه دولت باید در ا
در منطقه غنی هستند را در اختیار شرکت های بزرگ فوالدی قرار دهد تا 
از این مزیت بهره مند شوند، گفت: زمانی که صادرات مواد آهنی به چین 
که بر این باورم که  صورت می گرفت، بارها مخالفت خود را اعالم کردم، چرا
معدنی ها باید اجازه دهند مواد اولیه که امکان تبدیل آن به محصول با 
ارزش افزوده باال وجود دارد، تولید شود تا مزیت نسبی برای کشور باشد، 

نه اینکه خام فروشی کنند.
به گفته موتمن، سال ها قبل پیش بینی کرده بودم که با ادامه این رویه 
و خام فروشی، امروز دچار کمبود مواد اولیه شویم و ناچار به واردات مواد 

اولیه از هند و دیگر کشورها خواهیم شد.
وی درباره برخی پیشــنهادات نســبت به تأمین مواد اولیه شرکت های 
فوالدساز از افغانستان و...، توضیح داد: دولت باید شرایط الزم را برای این 
موضوع فراهم کند، به عنوان مثال در افغانستان معادن غنی با درصدهای 
گر دولت امکان استخراج  باال وجود که هنوز مورد استخراج قرار نگرفته و ا
از این معادن را از طریق ارتباطات سیاسی خود مهیا کند و سرمایه گذاری 
الزم در آن کشور صورت گیرد، شاید تا حدودی ذوب آهن بتواند مواد اولیه 

مورد نیاز خود را تامین کند.

سومین جلسه کمیته روابط عمومی زنجیره آهن و فوالد در سال 1۴۰۰، با حضور »رئیس مرکز 
ارتباطات وزارت صمت«، مدیران روابط عمومی شرکت های بزرگ معدنی و فوالدی و اعضای 
هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در سالن جلسات انجمن فوالد ایران برگزار شد.
به گزارش ایراسین؛ این نشست هم اندیشی به منظور همفکری و تبادل نظر در جهت هم افزایی در زنجیره آهن 
و فوالد در حوزه روابط عمومی و در راستای هماهنگی بیشتر برای برگزاری موثر سومین جشنواره و نمایشگاه ملی 
فوالد ایران تشکیل شد. شایان ذکر است سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران از 19 تا 21 بهمن ماه سال 
جاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود و شرکت های بزرگ معدنی، فوالدی و تأمین کنندگان مطرح زنجیره 

فوالد در آن مشارکت دارند.
           نتایج »نهضت بومی سازی«: از کاهش ارزبری صنعت فوالد تا جلوگیری از تعطیلی خطوط کارخانجات
در ابتدای این نشست هم اندیشی، نادر سلیمانی عضو هیئت مدیره انجمن فوالد ضمن خیر مقدم به مدیران 
روابط عمومی حاضر در این جلســه به تأثیرگذاری این رویداد تخصصی اشــاره کرد و گفت: ارزبــری ۳۵۰ دالری 
گیر در حوزه بومی سازی  صنعت فوالد در دهه ۶۰ در حال حاضر به 8۰ دالر رسیده است که نتیجه نگاه ملی و فرا
و توسعه تکنولوژی اســت. عضو هیئت مدیره انجمن فوالد در ادامه خاطرنشان کرد: تولید یک میلیون تنی 
کنون به بیش از ۳۰ میلیون رسیده و لذا فوالد و صنایع معدنی جزو افتخارات صنعتی  فوالد در اول انقالب هم ا
شدن کشور است و مدیران معدنی و فوالدی در طول دهه های اخیر نشان داده اند که فرای جریانات سیاسی به 
توسعه و صنعتی شدن کشور فکر می کنند. وی در ادامه با بیان اینکه حرکت هر واحد معدنی و فوالدی در نهضت 
بومی سازی برجسته بوده، اظهار داشت: جشنواره ملی فوالد با کمک شرکت های معدنی و فوالدی و حمایت 
کمیتی به عملیاتی کردن »نهضت بومی سازی« پرداخت و موفق شد در طول  وزارت صمت و سایر نهادهای حا
تحریم های فزاینده ترامپ جلوی تعطیل شدن خطوط کارخانجات معدنی و فوالدی را بگیرد و همزمان دانش 
کنون نیز نباید چالش هایی همانند برق و گاز جلوی  فنی و تکنولوژیکی روز دنیا را نیز دنبال کند. وی افزود: هم ا
توسعه این صنایع را سد کند. به گفته این مدیر فوالدی، نهضت بومی سازی که از اولین جشنواره ملی فوالد در 
سال 1۳97 قوت گرفت، موفق شد طی سه سال اخیر ارزبری 12۰ دالری فوالد را به 8۰ دالر برساند و این موفقیت 
با همکاری و جدیت شرکت های معدنی و فوالدی و جلب همکاری قطعه سازان و شرکت های دانش بنیان و 

حمایت از تأمین کنندگان داخلی محقق شده است.
           احرامیان: عبور از تحریم با بومی سازی

کید بر اهمیت کار روابط عمومی ها در  در ادامه بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با تأ

صنعت آهن و فوالد به موضوع جشنواره پرداخت و گفت: جشنواره ملی فوالد در دوره تحریم های دوره ترامپ به 
کمک فوالد رسید و موفق شد با دستاورهایی که داشت، فوالد و صنایع معدنی کشور را در اوج نگه دارد به گونه ای 
کنون  که این صنعت نه تنها به زمین نخورد بلکه موفق به صادرات، ارزآوری و افزایش تولید شد اما متاسفانه هم ا
هجمه های زیادی که ناشی از نفوذ صنعت ستیزی ارزیابی می شود، در حوزه های مختلف علیه این صنعت رخ 
کنون  می دهد و مشکل آب، برق، گاز و غیره را منتسب به این صنعت می کنند در حالی که صنعت فوالد ایران هم ا

یک صنعت جهانی و افتخار کشور است.
           مدیران روابط عمومی زنجیره آهن و فوالد: جشنواره ملی فوالد کاربردی ترین رویداد تخصصی کشور 

است
در این نشست هم اندیشی، مباحثی در خصوص هماهنگی هر چه بهتر برای برگزاری سومین جشنواره و نمایشگاه 

ملی فوالد مطرح شد و با مشارکت و همفکری مدیران روابط عمومی شرکت های معدنی و فوالدی ادامه یافت.
محمدجواد براتی مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه به برنامه های موثر فوالد مبارکه در حوزه شناسایی تأمین 

کنندگان و سایر اقدامات در حوزه توسعه بومی سازی، نوآوری و فناوری و تحول دیجیتال اشاره کرد.
حسن طالبی مدیر روابط عمومی معدنی و صنعتی چادرملو نیز با بیان اینکه جشــنواره ماحصل زیادی برای 
شــرکت های معدنی و فوالدی داشــته، اظهار داشــت: شــرکت چادرملو در دور قبلی جشــنواره ملی، موفق به 

شناسایی 2۵۰ تولیدکننده داخلی و 19 میلیون صرفه جویی ارزی شد.
شهرام بقراط مدیر روابط عمومی فوالد خراسان و امیررضا سرقینی مدیر روابط عمومی هلدینگ کاوه پارس به 
کید کردند که صنایع فوالد به الیه های اجتماعی  کثری وزارت صمت از این رویداد پرداختند و تأ لزوم حمایت حدا
اتصال پیدا کرده است و نیازمند هماهنگی بیشتر در حوزه روابط عمومی ها هستیم. احمد جهانگیرپور مدیر روابط 
عمومی هلدینگ توسعه صنایع و معادن غدیر هم بر رسالت وزارت صمت در ساماندهی یک فضای تخصصی 
کبر یاوری مدیر روابط  کید کرد. رضا صفریان مدیر روابط عمومی فوالد هرمزگان، ا برای نمایشگاه حوزه فوالد تأ
عمومی گروه ملی فوالد ایران، سعید خفاجه قاسم آبادی مدیر روابط عمومی مجتمع اپال پارسیان سنگان و رامین 
خطیبی از مدیران روابط عمومی فوالد آلیاژی ایران نیز به راهکارهای اثربخشی جشنواره ملی فوالد پرداختند و 
نقطه نظرات خود را ارائه کردند. اسداله اسدی از مدیران روابط عمومی ذوب آهن اصفهان نیز به نقش این شرکت 
در حوزه بومی سازی و تولید ریل ملی اشاره کرد. در انتهای این نشست، علی یزدانی از مدیران روابط عمومی وزارت 
صمت نیز همکاری و حمایت این وزارتخانه برای برگزاری هرچه بهتر و موثرتر جشنوار ملی فوالد و آمادگی وزارت 

صمت برای میزبانی جلسه شورای سیاستگذاری سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد را اعالم کرد.

کید کرد؛ ح های توسعه ای ذوب آهن اصفهان تأ قائم مقام سابق مجری طر

کمبود مواد اولیه؛ مصیبت بزرگ فوالدسازان

ح شد؛ کمیته روابط عمومی زنجیره آهن و فوالد مطر در 

 تقویت نهضت بومی سازی در جشنواره ملی فوالد

کاال ابالغ شرایط خرید شمش فوالدی در بورس 

خاندوزی: فراریان مالیاتی 
گرفت در تور شناسایی وزارت اقتصاد قرار خواهند 

کارتخوان های بدون پرونده مالیاتی قطع می شوند

تعرفه برق برای مشترکان 
رعایت  کننده الگوی مصرف

 افزایش نمی یابد

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

عرضه ۱۵ هزار تن شکر سفید
 تنظیم بازاری 

برای مصارف خانوار

وزیر نفت خبر داد؛

جهش چشمگیر وصول
درآمدهای نفتی 
در دولت سیزدهم

خبر

خبر

خبر



سال پنجم - شماره 1۳۳۰

سه شنبه  28  دی 1۴۰۰ - 1۵ جمادی الثانی 1۴۴۳

3 18 ژانویه    2۰22
در کمیسیون ویژه آب شورای شهر اصفهان بررسی شد؛

احیای زاینده رود با دانش و سرمایه بخش خصوصی
کمیســیون ویــژه آب و مناطق کم 
برخــوردار شــورای اسالمی شــهر 
»بررســی  موضــوع  بــا  اصفهــان 
ظرفیت هــای متقابــل بخــش خصوصــی و مدیریت 
شهری به منظور رفع مشکالت حوضه آبریز زاینده رود و 
بحران های زیست محیطی در استان و شهر اصفهان« 
به درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی 

اصفهان برگزار شد.
مجید نادراالصلی، رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق 
کم برخوردار شورای اسالمی شهر در این جلسه اظهار 
کرد: بسیج نهاد تصمیم ساز و تصمیم گیر شهر اصفهان را 
برای احقاق حق مردم در صحنه عمل شاهد هستیم، 
لذا در این 17 جلســه که طی پنج ماه گذشــته توسط 
کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار برگزار شده، مسائل 
مختلفی با حضور اساتید دانشگاه صنعتی و دانشگاه 
اصفهان و دیگر متخصصان مطرح و بررسی شده است.

وی با اشاره به تدوین سند راهبردی حوضه آب افزود: 
در جلساتی با حضور معاونان استانداری سند راهبردی 
تهیه و برای ســازمان های مربوطه ارسال شده است؛ 
شورای شهر به دنبال ایجاد یک وفاق همگانی در همه 
ابعاد به خصوص در موضوع آب است، در این سند به 
بررسی مسائل ســراب، مســیر و حوضه آبریز پرداخته 

شده است.
رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای 
اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه با گروه های کاری 
مختلف و فعال حتی در باروری ابرها، آب هــای ژرف و 
نهادهای مرتبط با موضوع آب جلسه برقرار کرده ایم، 
تصریح کرد: معتقدیم قفــل اطالع رســانی را در زمینه 
آب باز کرده ایم زیــرا در اصفهان در زمینــه آب و بحران 
خشکسالی کار رسانه ای نمی شد؛ در این راستا درصدد 
هستیم همایش مردمی و علمی در سطح منطقه ای، 

ملی و بین المللی در زمینه آب برگزار کنیم .
کستری            لزوم اجرای طرح بهره وری از آب خا

احمد مصــور، رئیــس کمیســیون پایــش و نظــارت بر 
مصوبــات شــورای اسالمی شــهر اصفهــان نیــز در این 
نشســت اظهار کرد: بحران آب اصفهان در دو ســطح 
بــزرگ و کوچک مطرح اســت، در ســطح کوچک یک 
کوسیستم  زاینده رود همیشه جریان و در سطح بزرگ ا

زنده اصفهان متصل به زاینده رود را متصور هستیم.
کوسیستم متأثر  وی تاکید کرد: همه اذعان دارند تغییر ا
از دخالت انسان، محیط طبیعی باغ شهر اصفهان را 
بر هم می زند که خشکی جوی ها، نهرها و زاینده رود، 
فرونشســت زمین و ابنیه تاریخــی.. از نشــانه های آن 
است. رئیس کمیســیون پایش و نظارت بر مصوبات 
شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: برای برقراری 
جریــان دائمــی آب در رودخانــه نظــرات مختلفــی در 
کستری و تصفیه آب مطرح  خصوص استفاده از آب خا

بوده است.
وی خاطرنشان کرد: امروزه تصفیه فاضالب و اجرای 
کستری از جمله پیشنهادات  طرح بهره وری از آب خا
است، در این راستا شورای شهر به دنبال آن است که 
جایگاه بخش خصوصی را در رفع معضل آب مشخص 
کند، زیرا معتقدیــم تا یک موضوع، معضــل و دغدغه 

همگی نشود، حل نخواهد شد.
           ایجاد گفتمان هماهنگ برای رفع مشکل 

حوضه آب
در ادامه سید امیر سامع، خزانه دار و عضو هیأت رئیسه 
شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: همگرایی همه 
دستگاه ها و ارگان ها برای رفع مشکالت شهر الزمه کار 
است، همه اطالع داریم اصفهان باغ شهر بوده و حقابه 

آن در طومار شیخ بهایی مشخص شده است.
وی افزود: شهر اصفهان باید به یک گفتمان هماهنگ 
با استان های همجوار برسد تا مشکل رفع شود در این 
راستا جدولی تعیین شده که سهم و نقش هر دستگاه 
و مسئولیت آنها در رفع مشکل آب اصفهان مشخص 

شده است.
عضو هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان عنوان 
کرد: فضای سبز اصفهان به نقطه بحرانی رسیده این 
در حالی است که ما امانت دار میراث گذشته هستیم، 
گر وسعت اصفهان را ۴۰ هزار هکتار قائل باشیم کمتر  ا

از شش درصد از وسعت آن را فضای سبز گرفته است.
سامع خاطرنشــان کرد: برخالف تصور عمومی، تنها 
قریب بــه ۴۰ الــی ۵۰ میلیــون مترمکعــب آب موردنیاز 
فضای سبز شهر اصفهان است که برداشت حال حاضر 
از همه موارد و منابع اعم از زاینده رود، چاه ها و پساب 

کمتر از 2۰ میلیون مترمکعب آب است.
وی تصریح کرد: زندگی در اصفهان تقریبا بدون سایه 
درخت و فضای سبز امکان ندارد و این نکته قابل تأمل 
اســت، آبی که به درختان داده می شــود، شاید چند 
درصد از آن مثال شش درصد بخار می شود و مابقی آن 

به سفره آب های زیرزمینی باز می گردد.
کید  عضو هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان تا
گر 2۰ هزار چاه غیرمجاز در اســتان باشــد، کمتر از  کرد: ا
یک درصد از آن برای فضای ســبز شهر اصفهان فعال 
اســت، لذا امروز باید در معادالت خود به پدیده هایی 

چون فرونشست و بحران های ناشی از خشکی بیشتر 
توجه کرد.

           نقش اتاق بازرگانی در رفع مشکل آب
مصطفی نباتی نژاد، رئیس مرکز پژوهش های شورای 
اسالمی شهر اصفهان در این نشســت گفت: در سند 
راهبردی که برای رفع مشکل آب تدوین شده است، 
ذی نفعان اولویت بندی شده و متناسب با باری هر که 

مجموعه داشته اند، نقشی برای آنها تعریف می شود.
وی با اشاره به ظرفیت های اتاق بازرگانی برای رفع این 
مشکل افزود: اتاق بازرگانی می تواند مدیریت شهری را 
در رفع مشکالت اجتماعی یاری کند، در واقع پارلمان 
اقتصادی شــهر دغدغه های مختلفی را مطرح کرده 
است که می طلبد نقش بسزایی در زمینه رفع مشکالت 

آب داشته باشد.
رئیــس مرکــز پژوهش هــای شــورای اسالمی شــهر 
اصفهان تصریح کرد: به طور مثال، تمرکز شورای شهر 
بر روی شــهرداری اســت و از این بابت چندین جلسه 
با شهرداری در این عرصه برگزار شــده و میزان مصرف 
بهینه آب در فضای سبز سوال شده و پیشنهاداتی هم 

مطرح شده و تا حصول نتیجه پیگیر هستیم.
نباتی نژاد افزود: اتاق بازرگانی نســل سوم باید صنایع 
استان را متناسب با اقلیم شهر راهبری کند، به راستی 
صاحبان صنعت استان چقدر بر اساس منافع استان بر 

روی سیاست های دولت سوار شده اند؟
           ترسیم راهبردهای مشترک برای رفع مشکل 

آب
علی صالحی، سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان 
نیز در این جلسه اظهار کرد: با توجه به جمیع جلسات 
کمیســیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار تا به امروز، 
شورای شــهر به عنوان مطالبه گر حق و حقوق مردم، 
موضــوع آب را دنبال کــرده و به عنوان نماینــده مردم 

به این عرصه ورود کرده است.

وی افزود: به طور کلی در جمع بندی جلسات به چند 
موضوع جدی رسیدیم که نقطه مشترک همه اعضا، 
نهادها و ســازمان ها اســت، اولین موضوع در مسئله 
آب، این است که باید به یک گفتمان مشترک در این 
زمینه برســیم زیرا این گفتمان نقش هر نهاد را در این 

زمینه تعیین می کند.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: 
امروزه متأســفانه یک فضای غیر واقعــی در خصوص 
خشکسالی، بحران آب در اصفهان و جاری شدن زاینده 
رود در رسانه های کشور و در اذهان بین مسئوالن خارج 
از استان نقش بسته است. صالحی ادامه داد: انشقاق 
در بین نهادهای اصفهان باعث می شــود مســئوالن 
پایتخت نشین برای ما تصمیمی بگیرند که مطابق با 
گر گفتمان  واقعیت نیست و خیالی به نظر می رسد، ا
مشترک انجام نشود، در رسانه اینگونه تلقی می شود 
که مردم اصفهان یک زیــاده خواهــی در زمینه جاری 
شــدن زاینده رود و چرخیدن صنعتی با آورده 1۰۰ هزار 
میلیاردی در عرصه فوالد دارند. وی خاطرنشان کرد: 
زیاده خواهــی و تقاضای بیش از حد توســط مردمی از 
اســتان برخوردار اصفهان، تصوری اســت که نگارنده 
برخــی از اســناد کشــوری دارند این در حالی اســت که 
تصمیمی متناســب برای رفع این مشکل اندیشیده 
نمی شود. سخنگوی شــورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهار کرد: نکته دوم پس از گفتمان مشترک در موضوع 
آب، ترسیم راهبردهای مشترک است، ما در اصفهان 
مجموعه های دانش بنیانی داریم که هرکدام برای خود 

گام هایی برداشته اند.
صالحی خاطرنشــان کــرد: نمی تــوان در ســال 1۴۰۰ با 
تصمیمات چند ده سال گذشته رفتار کرد، به راستی 
چقدر به مجموعه های دانش بنیان در استان میدان 
دادیم تا بتوانند آزمون و خطا کنند، مــا باید به دنبال 

راه های جدید باشیم.

آلودگی هــوا در کالن شــهرها به ویــژه در فصول 
و  آســیب ها  بــروز  علــت  زمســتان،  و  پاییــز 
بیماری هــای متعــدد جســمی و روانــی اســت 
و همیــن مســئله باعــث شــده رفــع مشــکل 
آالیندگی، دغدغه و مطالبه عموم مردم و افکار 
عمومی در ســال های اخیر باشــد، مســئله ای 
که در کنار مســائلی همچون آب، خشکســالی 
و فرونشســت زمیــن، اقلیــم اصفهــان را تحت 
تأثیــر قــرار داده و آثــار مخــرب آن، گریبانگیــر 
شهروندان و دیگر موجودات گردیده و در اصل، 
محیط زیســت و چالش هــای آن را به عنــوان 
مهم ترین، اساسی ترین و حیاتی ترین دغدغه 
ح ســاخته  زندگــی در کالن شــهر اصفهان مطر

است.
در شرایط فعلی و در اوقاتی که وضعیت هوای 
کالن شهرها به مرز هشــدار می رسد، نخستین 
موضوعــی کــه در اذهــان عمومــی در خصوص 
آلودگی هوا مطرح می شود، شناسایی عامالن و 
مسببان بروز این بحران و راهکارهای برون رفت 
از آن است و در این زمینه، عده ای در تالش اند 
تا با وارونه جلوه دادن واقعیت موضوع آلودگی 
هوا، گناه آن را به گردن صنایع بزرگ بیندازند.

آمــار و اطالعــات نهادهــای پایــش آلودگــی هوا 
گویا و گواه این اســت کــه بخش عمــده آلودگی 
کالن شــهرها، متأثــر از آالینده هــای  هــوا در 
خودروهــا،  موتورســیکلت ها،  متحــرک، 
کامیون هــا و اتوبوس هــا بــوده و بخش هــای 
دیگر آن متوجه صنایــع تولید انــرژی و صنایع 
توجــه  بــا  کالن شهرهاســت.  در  کوچــک 
به اینکــه نظارت هــا و حساســیت های زیــادی 
ک در  درخصوص آالیندگی های آب، هــوا و خا
صنایع بزرگ صنعتی همیشــه وجود داشته و 
دارد، این مجتمع های صنعتی، همواره تالش 
داشــته اند که کلیه فرایندهای خود را منطبق 
بــر اســتانداردهای زیســت محیطی اســتوار 
کننــد و بدون اعمــال محدودیــت مالی، تالش 
مضاعفی را برای رعایت مسائل زیست محیطی 

به کارگیرند.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از بزرگ ترین 
واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، اراده خود 
را در تولید، بهره برداری و توسعه بر دست یابی 
بــه توســعه پایــدار متمرکــز ســاخته و در دوره 
جدیــد مدیریت خــود شــعار »توســعه مــداوم 
ح نموده اســت و  کّمی، کیفی و متــوازن را مطر
بالطبع چنین توسعه ای بدون رعایت مسائل 
زیست محیطی و برنامه ریزی و سیاست گذاری 
در راستای کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف 
انــرژی، استانداردســازی فرایندهــا و خطــوط 
تولید، آموزش، مدیریت آب و مدیریت پسماند 
به عنوان اولویت های اصلی زیست محیطی در 

جامعه امکان پذیر نیست.
محیط زیست و رعایت کلیه الزامات حفظ آن، 
همواره دغدغه مدیــران فوالد مبارکــه در ادوار 
مختلف بوده و این مسئله به عنوان مسئولیت 
انســانی، شــرعی، ســازمانی و اجتماعــی فوالد 
کید ایــن شــرکت قــرار  مبارکــه همــواره مــورد تأ

گرفتــه و نیازهای ایــن حــوزه بــا حساســیت 
بسیار،پیگیری و دنبال شده است.

فوالد مبارکــه با اختصــاص بودجه هــای کالن 
و برنامه ریــزی و بهره بــرداری از پروژه هــای 
محیط زیســتی در بخش هــای کنتــرل آلودگی 
هوا از قبیل غبارگیرهای خشــک و تر در نواحی 
آهن سازی و فوالدسازی، بخش کنترل آلودگی 
آب و پســاب همچون ســاخت و بهره برداری از 
تصفیه خانه هــای مــدرن در کشــور و در بخش 
پسماند با ایجاد سایت مدرن مدیریت پسماند 
نتایج چشمگیر و موفقی داشته و در سال های 
اخیــر نیــز پروژه هــای متعــددی بــرای کاهــش 
شــاخص آلودگــی هــوا بــه ارزش ریالــی هــزاران 
میلیارد ریال در حال اجرا بوده است. همه این 
پروژه هــا در کاهــش شــاخص های آالیندگــی 
مؤثــر بــوده و خوشــبختانه مســتندات اداره 
کل حفاظــت محیط زیســت اســتان اصفهــان 
مؤید این مطلب اســت کــه ســطح آلودگی هوا 
در شهر مبارکه در چندین ســال اخیر، در نیمه 
دوم ســال بســیار پایین بوده و هوای این شهر 
ک قرار گرفته  در بیشتر روزها در دسته بندی پا
اســت. مســلم اســت که دغدغه صنایع بزرگی 
همچــون فــوالد مبارکــه در درجــه نخســت، 
انجام رســالت و مســئولیت خدمت به جامعه 
از راه های مختلف اســت و به طور قطع و یقین 
حفظ سالمت اشخاص، کارکنان و شهروندان 
شــهرهای نزدیــک کارخانــه، در اولویــت قــرار 
داشته اســت؛ اما گفتنی اســت منافع صنعت 
الزاما با محیط زیست در تضاد نیست و موضوع 
آلودگــی هــوا، نبایــد ســد راه فعالیــت و توســعه 

بخش صنعت و فوالد کشور شود.
کاهــش آلودگــی هــوا در کالن شــهرها نیازمنــد 
اقدامــات ضربتــی اســت و در این میــان به نظر 
می رســد نهادهــای متولی بایــد دقــت و توجه 
خــود را بــر روی مســائلی همچــون افزایــش 
نظارت ها بر واحدهای صنعتی خرد، نیروگاه ها 
و ســوخت آن ها، افزایش ســطح اســتانداردها 
به ویــژه در بنزیــن مصرفــی خودروهــا، تقویت 
نــاوگان حمل ونقــل عمومــی، افزایش نــاوگان 
حمل ونقــل ریلــی، کاهــش ســفرهای درون  
شهری  و برون شــهری با بهره گیری از خدمات 
الکترونیک، تولید خودروهای با آالیندگی کم، 
تحول در استفاده از خودروهای برقی و خروج 
وســایل نقلیــه عمومــی و شــخصی فرســوده از 
نــاوگان حمل ونقــل متمرکــز کننــد تــا چالش و 
بحــران آلودگی هــوا، ســالمت مــردم را کمتر به 

مخاطره بیندازد.
محمدجواد براتی 
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اردستان 
گفت: سرانه مصرف نان در اردستان بیش از 9 
کیلوگرم است که نسبت به استان، ۳ کیلوگرم 

بیشتر است.
محمدرضا باقری اظهار کرد: با بازرســی هایی 
کــه در دومــاه گذشــته از نانوایی هــای ســطح 
شهرســتان انجــام شــد، بیشــترین تذکــر و 
جریمه هــای صــورت گرفتــه بــه دلیــل تجمع 

افراد متفرقه در فضای نانوایی است.
وی افــزود: تجمــع افــراد متفرقــه در فضــای 
بهداشــتی  و  تخلــف صنفــی  یــک  نانوایــی 
محســوب می شــود و نانوایی هــا پــس از تذکــر 
کتبی به کســر ســهمیه و حتی تعطیلــی واحد 

محکوم می شوند.
رئیس اداره صنعت معدن و تجارت اردستان، 
تصریح کرد: با تصمیمی که در وزارتخانه های 
مربوطــه انجــام شــده از ایــن پــس متولــی 
رســیدگی و بازرســی و دبیر جلســات آرد و نان 
واحدهــای نانوایی مدیریت جهادکشــاورزی 

هر شهرستان خواهد بود.
باقری با بیان اینکه تسهیالتی به نانوایانی که 
برای بهســازی و خریــد تجهیــزات واحد خود 
بــه وام نیــاز دارنــد در نظر گرفته شــده اســت، 
افزود: ســقف تســهیالت بهســازی و نوســازی 
واحدهــای نانوایــی بــا پیگیری هــای انجــام 

شــده، امســال بــه 8۰۰ میلیــون ریــال افزایش 
یافت.

کــرد: ســود این تســهیالت 1۵  وی تصریــح 
درصــد و بازپرداخــت آن ســه ســاله اســت و 
نانوایان واجد شــرایط برای برخورداری از این 
تســهیالت باید به اتحادیه ها مراجعه و پس از 
تکمیل فرم های مربوطه به بانک سپه معرفی 

می شوند.
رئیس اداره صنعت معدن و تجارت اردستان 
گفت: در ابتــدای شــیوع کرونا رعایــت فاصله 
اجتماعی و عدم دریافت پول نقد و همچنین 
زدن ماســک و خط کشــی صف نانوایی ها به 
کنون مدتی  خوبی مورد توجه قرار گرفت، اما ا
است که باز شــاهد تجمع در برخی نانوایی ها 
هســتیم و ایــن زنــگ هشــداری بــرای تهدیــد 

سالمت مردم است.
باقری اضافــه کرد: متصدیــان نانوایی ها باید 
همچنان از دریافت پول نقد خودداری کنند، 
زیرا دست به دست شــدن پول یکی از عوامل 

اصلی انتشار کروناست.
وی بــا بیان اینکــه در شهرســتان اردســتان 
حــدود 8۶ واحــد نانوایــی یارانــه ای و نیمــه 
یارانه ای فعالیت می کنند، گفت: این واحدها 
ماهانــه 1۰ هــزار کیســه آرد ۴۰ کیلویی مصرف 

می کنند.
رئیس اداره صنعت معدن و تجارت اردستان 
با اشــاره به ســرانه مصــرف نان در شهرســتان 
کثر افراد  اردستان، گفت: به دلیل اینکه شغل ا
منطقه کشاورزی و دامپروری است و موقعیت 
جغرافیایی شهرستان، ســرانه مصرف نان در 
اردستان بیش از 9 کیلوگرم است که نسبت به 

استان ۳ کیلوگرم بیشتر است.

لودگی هوا با شفاف سازی  گره آ
گشوده می شود و حقیقت یابی 

کیلوگرم است سرانه مصرف نان اردستان ۹ 

آب آشــامیدنی 2۰ روســتای شهرســتان 
جرقویــه اصفهان بــه صورت پایــدار تأمین 

می شود.
 مدیــر امــور آب و فاضــالب شهرســتان 
جرقویــه بــا بیان اینکــه از 21 روســتای این 
شهرســتان، آب آشــامیدنی 2۰ روســتا بــا 
جمعیت 18 هزار نفر به صورت پایدار تأمین 
می شــود، گفــت: برنامــه تأمیــن آب پایدار 
روستای خودگردان اسدآباد نیز در دستور 

کار قرار گرفت.
بــا  امســال  افــزود:  اســماعیلی  جــواد 
زیــر پوشــش قــرار گرفتــن چهــار روســتای 
و  احمدآبــاد  حارث آبــاد،  اســفنداران، 
در  کــه  روســتا هایی  تعــداد  فیض آبــاد 
ح  شهرســتان جرقویــه تحــت پوشــش طر
آبرســانی اصفهــان بــزرگ قــرار دارنــد به 2۰ 

روستا رسید.
وی با اشــاره به نصب 7۰۰ کنتور آب در این 
کنون 12 هزار و 28۳  چهار روســتا گفت: تا
فقــره انشــعاب در روســتا های شهرســتان 

جرقویه نصب شده است.
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان جرقویه 
کنون فقط روســتای اســدآباد  افــزود: هم ا
با کمتــر از 2۰ خانــوار بــه دلیل فاصلــه زیاد 
ح آبرســانی  با تأسیســات، زیر پوشــش طر
اصفهان بزرگ قرار ندارد که با حفر و تجهیز 
یک حلقه چاه و اجرای یــک کیلومتر خط 
انتقال به مخزن ۵۰ مترمکعبی، تأمین آب 
آشــامیدنی پایدار این روســتا نیز در دستور 

کار قرار گرفته است.
گفــت: عــالوه بــر ســامانه آبرســانی  وی 
اصفهان بزرگ، از منابع داخلی مانند ســه 
حلقه چاه با آبدهی حدود 2۰ لیتر در ثانیه 
نیز برای تأمین آب آشــامیدنی روستائیان 

منطقه جرقویه استفاده می شود.
طــول  کیلومتــر   11۵ افــزود:  اســماعیلی 
خطوط انتقال، 2۴۵ کیلومتر طول شبکه 
توزیع و بیش از ســه هزار متر مکعب حجم 
مخــازن آب روســتایی در منطقــه جرقویه 
اســت کــه بخشــی از آن نیازمنــد اصــالح و 

بازسازی دارد.
گفــت: از ابتــدای امســال حــدود 2  وی 
کیلومتر از شبکه فرسوده و خطوط انتقال 
آب روســتایی اصــالح و بازســازی شــد و 
کنون نیز اصالح بیش از 7۰۰ متر شبکه  هم ا

توزیع در دستور کار قرار دارد.

ح مســکن محله همت آباد اصفهان تا  طر
شش ماه آینده تکمیل می شود.

اداره کل  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
راه و شهرســازی اســتان اصفهــان گفــت: 
ح مســکن  در حــال حاضــر 2۴ واحــد از طر
محله همت آباد اصفهان تکمیل و تحویل 
مالکان شــده اســت و بقیــه هــم مطابق با 
کثر تا شــش ماه  برنامه زمان بنــدی و حدا

آینده تکمیل می شود.
امیر زاغیان با بیان اینکــه محله همت آباد 
در جنوب شرقی شــهر اصفهان با پیشینه 
ج  ســکونتگاه غیــر رســمی در دهــه ۴۰ خــار
از محدوده شــهر اصفهان شــروع به شکل 
گیری کــرد افزود: درحــال حاضر این محله 
8۳ هکتــار وســعت دارد کــه ۶۳ هکتــار آن 
سه شــرط بافت فرســوده ریز دانگی، نفوذ 

ناپذیری و ناپایداری را داراست.
معاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان گفت: این طرح 
با مشــارکت مالکان و بخش خصوصی و با 
راهبری اداره کل راه و شهرســازی استان و 
حمایت های شهرداری اصفهان و سازمان 

نوسازی و بهسازی در حال اجراست. 
وی افــزود: دفاتر تســهیل گری ایجاد شــده 
کــه آورده شــان  و بــا مشــارکت 2۳ مالــک 
زمین های آنان بوده است، امکان ساخت 
72 واحد فراهم شــد که این اقدام موجب 
بهره مندی از ساختمان هایی با کیفیت و 

معابر و خدمات عمومی می شود.

خبر یادداشت

خبر

استان

خبر

نمایشگاه بین المللی اصفهان در روزهای 29 دی ماه 
تا ۴ بهمن ماه، میزبان بیست و چهارمین نمایشگاه 
فرش دستباف است. این نمایشگاه که با حضور 1۵۰ 
شرکت و موسسه فعال در حوزه های مرتبط با فرش دستباف برپا می شود، 
جلوه های نابی از هنر قالیبافان و فعاالن حوزه فرش دستباف را به نمایش 
خواهد گذاشت. این نمایشگاه هنر دست فرش بافان، قالیبافان و فعاالن 

حوزه های تولیــد، فــروش، بازرگانی، طراحــان و نقاشــان و مرمت کاران 
و رفوگران فرش دســتباف را در معــرض بازدید عمومی قرار خواهــد داد و 
زمینه ای ایجاد خواهد کرد تا عالقمندان به این حــوزه، با جدیدترین و 
زیباترین تولیدات فرش دستباف آشنا شوند. نمایشگاه فرش دستباف 
اصفهــان، 1۵ هزار مترمربع وســعت خواهــد داشــت و فعاالن این حوزه 
از اســتان های اصفهان، آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، خراسان 
رضوی، خراســان شــمالی، گلســتان، فــارس، قم، تهــران، کردســتان 
و چهارمحــال و بختیــاری در آن حضــور خواهنــد داشــت. 77 درصــد 
شرکت کنندگان این نمایشــگاه از استان اصفهان  هســتتد و 2۳ درصد 
مشارکت کنندگان نیز از استان های دیگر به اصفهان می آیند تا فعالیت 
خود را در معرض نمایش قرار دهند. نمایشگاه فرش دستباف اصفهان در 
حالی برگزار می شود که برپایی مستمر 2۳ دوره پیشین، این نمایشگاه را به 
یکی از رویدادهای تاثیرگذار و مهم نمایشگاهی در ایران تبدیل کرده است. 
در این میان، توجه به موضوع صادرات، یکی از اصلی ترین اهداف برگزاری 

بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان به شمار می رود.
از جمله اهداف دیگر برگزاری این نمایشگاه توسعه فروش داخلی، معرفی 
هر چــه بیشــتر ظرفیت های این بخــش اقتصــادی، برنامه ریــزی برای 
حل مشکالت، بررســی موانع و نقاط ضعف موجود این صنعت، ایجاد 
بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، ایجاد زمینه 
اشتغال و کارآفرینی، آشنایی دست اندرکاران با محصوالت، نوآوری ها 
و ظرفیت های موجود، ایجاد فضای رقابتی سالم میان تولیدکنندگان 
داخلی برای ارتقای کیفیت تولید و ایجاد ارتباط مستقیم و رو در رو میان 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است. عالقمندان به بازدید از بیست 
و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان می توانند از ساعت 1۴ تا 
2۰ روزهای 29 دی ماه تا ۴ بهمن ماه به نمایشگاه بین المللی اصفهان 
واقع در کمربندی شــرق، روبروی منطقه روشن دشــت مراجعه کنند. 
زمان بازدید نمایشگاه در روز جمعه، یکم بهمن ماه نیز از ساعت 1۰ تا 2۰ 

تعیین شده است.

شــهردار اصفهان گفت: بودجه پیشنهادی شهرداری 
اصفهــان در ســال آینــده 11 هــزار و ۳۰۰ میلیــارد تومــان 
پیش بینی شده که این رقم نسبت به امسال ۴۵درصد 

رشد داشته است.
علی قاسم زاده در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با تقدیم الیحه 
بودجه سال 1۴۰1 شــهرداری اصفهان به شورای شهر، جزئیات این الیحه 
را تبیین و اظهار کرد: در تدوین بودجه شهر به برنامه 1۴۰۵ به عنوان سند 
کم بر  کیدات اعضای شورای اسالمی به عنوان روح حا باالدستی و منشور و تأ
حرکت شهرداری طی چهار سال آینده، توجه شده است. وی با بیان اینکه 

در بودجه 1۴۰1 الزاماتی داشتیم که یکی از آن ها توجه به پروژه های در دست اجرا بود، ادامه داد: پروژه هایی مانند 
مترو و رینگ چهارم از موارد مورد توجه شهرداری در تنظیم بودجه بوده است. 

شهردار اصفهان با بیان اینکه دو رویکرد مهم در تنظیم بودجه سال 1۴۰1 مورد بررسی قرار گرفت که آیا به سمت 
بودجه انقباضی و کاهشی برویم یا بودجه انبساطی و افزایشی داشته باشیم؟ گفت: پژوهش های اجرا شده در 
گر بخواهیم براساس قدرت مالی سال  معاونت مالی و بررسی بودجه 1۰ سال گذشته شهرداری نشان می دهد که ا
1۳9۵ شهرداری اصفهان که عملکرد مطلوبی در آن ثبت شده است حرکت کنیم، دست ما در اجرای پروژه های 

عمرانی بسته خواهد شد. 
وی اضافه کرد: در تنظیم بودجه مدیران مناطق و ستادی طی فرایندی درگیر بودجه نویسی شدند؛ در واقع 

بودجه در اتاق دربسته نوشته نشده است. 
قاسم زاده با بیان اینکه این بودجه پیشنهادی است و اعضای شورا قانونا حق 
دارند ضمن بررسی الیحه، نقطه نظراتی را که از دید ما پنهان مانده است ارائه 
کنند، تصریح کرد: بودجه پیشنهادی شهرداری اصفهان در سال آینده 11 
هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که این رقم نسبت به امسال ۴۵ 

درصد رشد داشته است. 
کید بر اینکه در تنظیم بودجه سعی شده اهداف راهبردی 1۴۰۵ دیده  وی با تا
شود، افزود: سه هدف کالن شامل کاهش آلودگی هوا، ارتقای جایگاه شهر 
با توجه به حوزه گردشگری و فرهنگ و افزایش بهره وری سازمانی در تدوین 
بودجه مورد توجه قرار گرفته است. شهردار اصفهان با بیان اینکه روند درآمد پنج ساله شهرداری اصفهان منطقی 
بوده اســت، گفت: بخش های حمل و نقل و خدمات شــهری به ترتیب با ۳8 و 17 درصد، بیشترین سهم را از 
کیدی و حرکت به سوی افزایش سهم  کید بر اینکه بودجه 1۴۰1 نشان دهنده رویکرد تأ بودجه 1۴۰1 دارند. وی با تا
مشارکت ها است، افزود: اتفاق جدیدی که در بودجه سال آینده رقم خورده، اختصاص سهم درآمد حاصل از 
سرمایه گذاری و مشارکت ها به میزان 1,2۰۰ میلیارد تومان است. قاسم زاده با بیان اینکه در بودجه سال آینده، 
کید کرد: خروجی بودجه در واقع ابزاری در دست  عوارض پروانه ساختمانی نسبت به سال 1۴۰۰ کمتر شده است، تا
مدیریت شهری است؛ لذا امیدوارم بودجه سال آینده شهرداری منویات انقالب اسالمی و شورای شهر که متأثر از 

تفکر انقالب اسالمی است را محقق کند.

2۹ دی ماه تا ۴ بهمن ماه؛

نمایشگاه فرش دستباف در اصفهان برگزار می شود

با ۴۵ درصد رشد نسبت به امسال:

دخل و خرج ۱۴۰۱ اصفهان، ۱۱ هزار میلیارد تومان 

خبر

خبر

تامین پایدار آب آشامیدنی
 ۲۰ روستای شهرستان 

جرقویه 

تکمیل طرح مسکن 
 محله همت آباد اصفهان 

تا شش ماه آینده 
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جامعه4 18 ژانویه    2۰22
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان:

افول پایداری صندوق های بازنشستگی
مدیــرکل تامین اجتماعی اســتان 
گفــت: صندوق هــای  اصفهــان 
بازنشستگی نیز جزو مسائل بحرانی 
چالشی کشور است که باید برای رفع موانع و مشکالت 
به دنبال اصالح آنها باشیم، مشکالت این صندوق ها 

کمیت قرار گیرد. باید مورد توجه حا
محســن ریاضــی، در نشســت هم اندیشــی تأمیــن 
اجتماعــی و دانشــگاه اصفهــان در خصوص ایجــاد 
ارتباط دانشگاه اصفهان و ســازمان تأمین اجتماعی 
برای توســعه بیشــتر خدمات، اظهار کرد: با دانشگاه 
در مواردی از جملــه کارگاه ســازمان تأمین اجتماعی 
و جایگاه دانشــگاه به عنوان پژوهشگاه برای سازمان 
تأمین اجتماعی می توان همکاری های خوبی داشت 
و ســعی کردیم تا جــای ممکن مشــکالت دانشــگاه را 
رفع کنیم و همیشه تالش کردیم تا مشکالت بیمه ای 
دانشگاه حل شود، با دانشگاه خوراسگان نیز برای رفع 

مشکالت بیمه برنامه هایی داشتیم.
وی ادامــه داد: الزم اســت همــکاری ســازمان تأمیــن 
اجتماعی با دانشــگاه دوجانبه باشــد، در مواردی که 
دانشگاه می تواند به ســازمان کمک کند، باید ستاد 
مرکزی سازمان مباحث را مطرح کند تا با طرح مسائل 
بتوان به توسعه سازمان تأمین اجتماعی کمک کرد، 
تعامالت به ویژه مباحث پژوهشی باید با کمک دانشگاه 
بهبود یابد و در خصوص آنها باید برنامه ریزی شــود تا 

اقدامات الزم انجام گیرد.
           ۶۵ درصد استان اصفهان تحت پوشش بیمه 

تأمین اجتماعی
مدیرکل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهان با اشــاره 
به اینکه حــدود ۶۵ درصد از مردم اســتان اصفهان در 
زمینه هــای مختلــف تحت پوشــش بیمه هســتند، 
خاطرنشــان کرد: ســازمان تأمین اجتماعــی با طیف 
گسترده ای از ذی نفعان روبه رو است و آمار بیمه شدگان 
در سطح کشــور حدود ۵۵ درصد اســت، در این میان 
شناخت کافی از سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد 
و گاهی آن را با یک سازمان حمایتی اشتباه می گیرند 

و این یک چالش است.
وی افزود: الزم است بدانیم سازمان تأمین اجتماعی به 
عنوان یک صندوق بازنشستگی دارای اصول و ساختار 
خود است، این سازمان برنامه هایی را برای جامعه و 
ذی نفعان تعریف کرده تا با خدمات سازمان و ماهیت 
صندوق بازنشستگی آشنا شود و برگزاری گفتمان ها در 
حوزه دانشــگاه ها و دانش آموزان نیز به همین منظور 

است، تالش شده تا مفاهیم تأمین اجتماعی به کتب 
دانش آمــوزی ورود کند تــا در ســطح دانش آموزی نیز 
زمینه آشنایی با مفاهیم و کارکردهای سازمان تأمین 

اجتماعی فراهم شود.
ریاضی با اشاره به اینکه اهداف کالن، ماهیت و کارکرد 
سازمان تأمین اجتماعی باید به دانشجویان که جزو 
کید کرد:  ذی نفعان این سازمان هستند ارائه شود، تا
باید به سمتی برویم که دانشجویان و دانش آموزان با 
سازمان ها آشنا شــوند و کارکرد و اهداف ســازمان ها را 
بدانند؛ یکی از وظایف تأمین اجتماعی حمایت از افراد 
در برابر ریسک ها از جمله خطرات اقتصادی بیکاری، 
بیماری و … اســت کــه در طول زندگی ممکن اســت با 

آن مواجه شوند.
           بحران صندوق های بازنشستگی و رسیدن به 

نقطه سربه سر
وی با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی و اصل 29 این 
قانون سازمان تأمین اجتماعی ابزار ارائه حمایت است، 
تصریح کرد: بر اساس ماده دو قانون ساختار نظام جامع 
رفاه و تأمین اجتماعی کشور، خدمات سازمان تأمین 
اجتماعی در سه حوزه بیمه ای، حمایتی و توانبخشی 

و امدادی تعریف می شود.

مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان در 
خصــوص صندوق هــای بازنشســتگی، اضافــه کــرد: 
حدود 2۰ صندوق بازنشستگی داریم و سازمان تأمین 
اجتماعی یکی از این صندوق ها و برای افرادی اســت 
که تحت پوشش قانون کار هستند، تنها چهار مورد از 
صندوق های بازنشستگی، دولتی هستند که از جمله 
آن می توان به صندوق بازنشســتگی ســازمان تأمین 
اجتماعی، کارکنان دولت، نیروهای مسلح و روستاییان 
عشــایر و کشــاورزان اشــاره کــرد و ســایر صندوق های 
بازنشستگی تحت پوشش سازمان های دیگر مانند 

شهرداری، هما، بانک مرکزی و … است.
وی با اشــاره به اینکه قانون سازمان تأمین اجتماعی 
مصــوب ســال 1۳۴۵ اســت، گفــت: ســازمان تأمیــن 
اجتماعی به عنوان صندوق بیمه گر اجتماعی بحق، 
بیمه هــای اجتماعــی را ارائــه می دهــد، صندوق هــا 
اصول و قواعد خــود را دارند و از ابتدا بر اســاس دانش و 
علمی ویژه ارائه شدند، صندوق های بازنشستگی باید 
سرمایه گذاری کنند تا در زمان برابری منابع و مصارف 
بتوانند جوابگوی مسائل و چالش ها باشند، ممکن 
است در دهه ســوم و چهارم راه اندازی، صندوق های 
بازنشستگی به نقطه سربه سر برسند و دچار مشکالت 

متعدد شوند که دولت ها و سازمان های مربوطه باید 
در رفع چالش هــا به آنها کمک کنند تــا بتوانند از پس 
مشکالت برآیند و در این خصوص باید اصالحات الزم 

از جمله افزایش سن بازنشستگی و … انجام شود.
           مشکالت صندوق بازنشستگی مورد توجه 

قرار گیرد
ریاضی با بیان اینکه تقریبا هر ســه ســال یک بار باید 
پارامترهای صندوق بازنشســتگی تأمین اجتماعی 
بــه روز شــود، اظهــار کــرد: در کشــور صندوق هــای 
بازنشســتگی بعد از دو ســال پــس از راه انــدازی دچار 
بحران می شوند و به نقطه سربه سری می رسند، در 
حالی که در تمام دنیا بعد از دهه سوم یا چهارم دچار 

بحران می شوند.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی شاهد افول پایداری 
صندوق های بازنشستگی هستیم، ادامه داد: عالوه بر 
چالش آب و محیط زیست، صندوق های بازنشستگی 
نیز جزو مســائل بحرانی چالشی کشور اســت که باید 
برای رفع موانع و مشکالت به دنبال اصالح آنها باشیم، 
کمیت قرار  مشکالت این صندوق ها باید مورد توجه حا
گیرد و در قوانین و بودجه نیز باید اقداماتی در خصوص 

رفع چالش های آنها انجام شود.

خبر

اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان با کمبود 
۵۰۰ نفــری نیــرو روبروســت.  رئیــس اورژانــس پیش 
بیمارســتانی و مدیریــت حــوادث اســتان اصفهان 
گفت: برای رسیدن به استاندارد ها به ۴۵۰ تا ۵۰۰ نیروی جدید در اورژانس 
اصفهان نیاز داریم که بخشی از این کمبود را باید توسط شرکت رفع کنیم. 

به گفته فرهاد حیدری اصفهان بر اساس الگوی ســازمانی حدود 17۰ 
پایگاه و هر پایگاه به طور متوسط ۴.۴ نیرو دارد؛ این در حالی است که هر 
پایگاه برای اینکه ساعات کاری خود را کامل پوشش دهد، بدون نیاز به 
اضافه کاری نیرو ها، 8 نیرو نیاز دارد. اورژانس اصفهان در سال 1۴۰۰ برای 
جذب 22۶ سهمیه جدید از طریق شرکتی مجوز داشت که با وجود پنج 

فراخوان همچنان ۴9 جای خالی وجود دارد. او این موضوع را ناشی از 
کمبود متقاضی کار در اورژانس می داند و می گوید: اجبار کمبود نیرو ما 
را به این سمت برد که تحت عنوان درمانگر از دانشجویان امداد سوانح 

نیرو بگیریم.
در هر آمبوالنس 2 نفر کار می کنند که یک نفر امدادگر است که رانندگی 
هم می کند و نفر دوم تکنسین است. تکنســین آمبوالنس از نیرو های 
فوریت های پزشکی پرستاری و هوشبری باید باشد، اما راننده آمبوالنس 
طبق مجوز قانونی می تواند از کاردان ها و کارشناسان امداد سوانح باشد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان 
کمبود شدید آمبوالنس را معضل بعدی اورژانس استان اصفهان بیان 
می کند و می گوید: تعداد زیادی از آمبوالنس های اورژانس نیاز به تعمیر 
دارنــد و گاه به همین دلیل ناچار به تعطیلی موقــت برخی پایگاه های 

اورژانس می شویم.
بر اســاس دســتورالعمل به ازای هر ۳ آمبوالنس در هر منطقه باید یک 
آمبوالنس ذخیره هم باشد که به گفته حیدری بر این اساس اصفهان 
به ازای 1۵۰ آمبوالنس خود باید ۵۰ دســتگاه آمبوالنس ذخیره داشــته 
باشد، اما خرابی پیاپی خودرو های فعال، خودرو های ذخیره بکار گرفته 
گر آن ها هم خراب شود راهکاری جز تعطیلی پایگاه تا زمان تعمیر  شده و ا

خودرو نیست.

خبر

مسئول آزمایشگاه مرکز باروری و ناباروری اصفهان 
گفت: 2۰۰ هزار جنین منجمد در مرکز باروری اصفهان 
نگهداری می شــود.  نصــر اصفهانی گفــت: بیش از 
دویست هزار جنین منجمد شده از زوج های مراجعه 
کننده در بانک نگهداری جنین مرکز ناباروری و باروری 
اصفهان  که متعلق به بیش از پنجاه هزار زوج نابارور 
می باشــد، نگهداری می شــود تــا در زمان مقتضی 
مراحل انتقال آن ها به صاحبــان جنین ها صورت 
گیرد. به گفته وی تا کنون بیش از بیست هزار نوزاد 
با لقاح آزمایشــگاهی در این مرکز به زوج های نابارور 
تحویــل داده شــده اســت. 2۵ بهمن پارســال  یک 
نوزاد دختر در بیمارســتان مهرگان اصفهان چشم 
به دنیا گشود که بیش از 1۴ سال بصورت جنین در 
مرکز باروری و ناباروری اصفهان فریز و نگهداری شده 
بود. پیش از ایــن رکورد نگهداری جنین فریز شــده 

در ایران با نگهداری یک جنین به مدت 11٫۵ سال 
در آزمایشگاه مرکز باروری و ناباروری اصفهان در سال 
91 ثبت شده بود که منجر به تولد یک نوزاد پسر شد. 
در روش باردار کردن مادر از طریق جنین فریز شده، 
چندین تخمک در لقاح مصنوعی و آزمایشــگاهی 
بارور و فریز می شود تا در سال های آینده در صورت 

نیاز یا درخواست زوجین مورد استفاده قرار گیرد. 

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری 
اصفهــان گفــت: بایــد بــرای تدوین ســند توســعه 
خدمات الکترونیک به شــهروندان در این اســتان 
بر اساس اسناد باالدستی و با تبیین شرح وظایف 

دستگاه های مختلف تالش بیشتری انجام شود. 
مصطفی خضری در دومین جلسه کارگروه فناوری 
اطالعــات و توســعه دولــت الکترونیــک اســتان در 
استانداری اصفهان افزود: این سند باید بر اساس 
سند باالدستی و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک 
تدوین می شــود. وی  بــا بیان اینکه تحقــق دولت 
الکترونیک یکی  از دغدغه های مدیران استان است 
ادامه داد: برای تدوین این سند باید آسیب شناسی 
و ترسیم وضع موجود و وضع مطلوب استان انجام 
شود. معاون توســعه مدیریت و منابع استانداری 
اصفهان با اشــاره به اینکه این ســند باید شــهروند 
محور باشد اظهار داشت: می خواهیم خدمات خود 
را در درجه اول برای رضایت شــهروندان به صورت 
الکترونیک ارائه دهیم و کاهش هزینه ها و شفافیت 
در مراحل بعدی قرار دارد. وی با بیان اینکه صرف 
ارســال پیامک بــرای ارائه خدمــات الکترونیک به 
شهروندان کافی نیست اضافه کرد:باید فهرستی از 
الزامات تحقق دولت الکترونیک در استان از جمله 

بودجه، تعریــف فرآیندها، اختیــارات، مالحظات 
امنیتی و چالش های آن مورد توجه قرار گیرد.   

خضری خاطرنشان کرد: مدیریت فناوری اطالعات 
استانداری باید ضمن بررسی الزامات و چالش های 
تحقق دولت الکترونیک در استان را بر اساس اسناد 
باالدســتی،  وضعیــت موجــود را تبیین و ترســیم و 

الزامات و چالش های آن را بررسی کند.
کید کــرد: دغدغه مدیریت اســتان اصفهان  وی تا
حذف هرگونه مراجعه بــرای پیگیری هــای اداری 
برای یک دوره زمانی مناسب و منطقی است و در این 
حوزه دغدغه هایی وجود دارد که امیدواریم با کمک 
همه دستگاه ها و پیگیری مدیریت فناوری اطالعات 
استانداری بتوانیم به این امر مهم دست پیدا کنیم. 
به گفته وی،  با پیشــنهاد اعضای این کارگروه باید 
به سمت تدوین سند باالدستی توسعه خدمات 
الکترونیک بــه شــهروندان در اســتان اصفهــان بر 
اساس اسناد باالدستی و با تبیین شرح وظایف برای 

دستگاه های مختلف اقدام کنیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان 
گفت: پایش انجام الزامات قانون دسترسی آزاد به 
اطالعات به عنوان دستور کار بعدی این جلسه بود 
که مقرر شد پایش مجددی در این زمینه انجام شود 
و در صورت وجود نواقصی در این حوزه، نسبت به 
رفع آنها بــا محوریت و مســوولیت مدیریــت روابط 

عمومی استانداری اقدام شود.
دومین جلســه کارگروه فناوری اطالعات و توسعه 
دولت الکترونیک اســتان در دوره جدید با دســتور 
کار توســعه دولت الکترونیک و اخذ و پاســخگویی 
الکترونیک نامه های مردم به استانداری در سالن 

جلسات شماره 2 استانداری اصفهان برگزار شد.

کارشناس مسوول امور شوراهای آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: یکی از اقدامات مهم شورای 
آمــوزش و پــرورش اســتان در ســالجاری پیگیــری 
توســعه و احیــای هنرســتان ها در جــوار صنایــع و 
کارخانه هاست.  اســماعیل احمدی  به مناسبت 
هفته شــوراهای آموزش و پرورش افزود: این اقدام  
با توجه بــه نیاز، امکان ســنجی و توســعه متــوازن 
آینده نگــری در مبحــث  رشــته هاو همچنیــن 
مهارت آموزی و پرورش نیروی کار ماهر و متخصص 
در دســتور کار شــورا قــرار گرفتــه اســت. وی اظهــار 
داشــت: موضوع توســعه و احیای هنرستان های 
جوار کارخانه و صنعت در اولین گام پــس از اجرای 
پایلوت این طرح در یکی از مناطق صنعتی استان، 
مقرر و مصوب شــد کــه از طریــق فراخوان از ســوی 
فعــاالن اقتصــادی و کارآفریــن و صاحبــان حرف و 
صنایع اســتان با محوریــت اســتانداری اصفهان، 
مورد پیگیری جدی برای اجرای این طرح عظیم 

در استان قرارگیرد.
 کارشناس مسوول امور شوراهای آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان افزود: با اجرای این طرح در آینده 
با تربیت افراد متخصــص، ماهر و کارآفرین شــاهد 
اشــتغال زایی و تامیــن نیــروی تخصصــی بــازار کار 
خواهیم بود و به این ترتیب گام موثری در تحقق و 
عملیاتی شدن اهداف مرتبط با زیر نظام های سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش در برنامه توســعه 

مهارت آموزی و فن آفرینی برداشته خواهد شد.
 وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اقدامــات شــاخص 
شــوراهای آمــوزش و پــرورش اصفهــان در عرصــه 
تحقــق مشــارکت مردمی گفت: شــورای آمــوزش و 
پرورش استان با تشکیل کارگروه های تخصصی در 
کیفیت بخشی به دستور کار جلسات که منتج به 
مصوبات کاربردی و کیفی در تحقق اهداف مصوب 
قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش می شود 
اهتمــام ویــژه ای دارد. احمدی خاطرنشــان کرد: 
در این زمینه مصوبــات شــورای آمــوزش و پرورش 
استان شامل بخش هایی از جمله مصوبات مرتبط 
با توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی، تأمین اعتبارات 
در حــوزه جــذب بازمانــدگان از تحصیــل و کیفیت 
بخشی به آموزش مجازی و تأمین تجهیزات مورد 
نیاز آموزش هــای مذکــور در دوران شــیوع بیماری 

کرونا و تامین اعتبارات در خصوص پیشگیری از افت 
تحصیلی دانش آموزان می شود.

وی مصوبــات مرتبــط بــا هم افزایــی، هماهنگی، 
مساعدت و استفاده از ظرفیت سایر دستگاه های 
اجرایی درخصوص اجرای اهداف عملیاتی آموزش 
و پرورش اســتان و مرتبط با موضوعــات مطروح در 
دســتور کار جلســات شــورای آموزش و پرورش را  از 
طریق انعقاد تفاهم نامه هــای دو و چندجانبه، از 
دیگر اهداف و برنامه های شــورا در راستای تحقق 

مشارکت مردمی برشمرد.
کارشناس مسوول امور شوراهای آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان افزود: بــدون تردید تربیت نســل 
آینده رسالتی خطیر و سرنوشت ساز است که حل 
مشــکالت و کمبودهای ایــن حــوزه نیازمنــد عــزم 
و اراده همگانــی اســت و با توجــه به اینکــه آموزش 
وپرورش نمی تواند به تنهایی عهده دار حل مسائل 
و مشــکالت متعدد فــراروی تعلیــم وتربیــت آینده 
سازان مملکت ایران اسالمی باشد تحقق اهداف 
عالیه تعلیم وتربیت اسالمی نیازمند توجه و اهتمام 
تمامی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و اســتفاده از 
ظرفیت های قانونی برون سازمانی تمامی ارگانها و 

نهادهای دولتی وغیردولتی است.
وی یادآور شد: در این راستا قانون تشکیل شوراهای 
آمــوزش وپــرورش جامع ترین و مهمتریــن قانونی 
است که در حوزه تعلیم و تربیت در ســال 1۳72 در 
مجلس شورای اسالمی با رویکرد تفویض اختیار و 
تمرکززدایی در تصمیم گیری های آموزش و پرورش 
تصویب شد و چارچوب قانونمندی را برای مشارکت 
و نظارت مردم و مسووالن در آموزش وپرورش فراهم 
کرد تا با بهره منــدی از امکانات محلی و منطقه ای 
نقش موثــری در حل مســائل و مشــکالت آموزش 

وپرورش داشته باشد.

اصفهان،رکورددار نگهداری جنین فریز شده در ایران 

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان:

تدوین سند خدمات الکترونیک 
در استان اصفهان ضروری است

خبر

شورای آموزش و پرورش اصفهان 
درپی توسعه هنرستان ها در جوار صنایع است

خبر

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راس 
هیاتی با حضور در شرکت صنایع الکترواپتیک 
صاایران و دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان، 
از بخش های مهم این دو مجموعه بازدید کرد. 

روابــط  و  فرهنگــی  معاونــت  گــزارش  بــه 
عمومــی وزارت دفاع، امیر ســرتیپ محمدرضا 
آشتیانی با حضور در شرکت صنایع الکترواپتیک 
صاایران اصفهان از قسمت های مختلف این 
صنعت بازدیــد کــرد و از نزدیک با دســتاوردها، 
محصوالت و توانمندی های این صنایع آشنا 

شد.
وزیر دفاع در حاشیه این بازدید در جمع مدیران 
شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران اظهار کرد: 
حضور در این شرکت، افتخار، توفیق و سعادت 

بزرگی برای بنده است.
وی تصریح کرد: آنچه همیشه برای ما راهگشا 
بوده، این اســت که معتقد باشــیم بــدون اذن 
خداوند هیــچ اتفاقی نخواهد افتــاد و هرچقدر 
اعتقادمان به خدا و اهل بیت)ع( محکم باشد، 
در انجام فعالیت هــا و اقدامات خــود نیز موفق 

خواهیم بود.
وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح 
بــا ابــراز خرســندی از فعالیت هــا، ظرفیت هــا و 
توانمندی های شــرکت صنایــع الکترواپتیک 
صاایــران افــزود: بــا توجــه بــه نــوع فعالیــت و 
تالش مجاهدانه متخصصان شــرکت صنایع 
الکترواپتیک صاایــران، اقدامات ارزشــمندی 

در این بخش انجام شده است.
وی خطــاب بــه مدیران ایــن شــرکت گفــت: 
بی شک آینده متعلق به شما خواهد بود و مسیر 

بسیار روشنی در پیش روی خواهید داشت.
در ابتدای این بازدید مدیرعامل شرکت صنایع 
الکترواپتیک صاایران در باره فعالیت های این 
شرکت و آخرین دســتاوردها و توانمندی های 

آن گزارشی ارائه کرد.
صنایع الکترواپتیــک صاایران)صاپــا( با هدف 
تولیــد انــواع تجهیزات پزشــکی، ســامانه های 
کمک بازرسی و حفاظت الکترونیک، محصوالت 
اپترونیک و اپتومکانیک، شیشــه های هوایی 
و ریلــی و عینــک، فعالیت خــود را از ســال 1۳8۰ 
در اصفهان آغــاز کرد. امیر ســرتیپ محمدرضا 
آشــتیانی همچنیــن بــا حضــور در دانشــگاه 
صنعتی مالک اشتر در اصفهان ضمن بازدید از 
بخش های مختلف این دانشــگاه و آشنایی با 
توانمندی های این مجموعه بر مزار شــهدای 
گمنام این دانشگاه حاضر شد و به مقام شامخ 
شهدا ادای احترام کرد.  دانشگاه صنعتی مالک 
اشتر با هدف اجرای پروژه های تحقیقاتی خاص 
ملی و آموزش و تربیت کارشناســان و کادر ویژه 
کز تحقیقاتی کشور در سال  مورد نیاز صنایع و مرا
1۳۶۳ تأســیس شــد. این مرکــز علمــی دارای 2 
پردیس در شاهین شهر )واقع در 2۰ کیلومتری 

شمال اصفهان( و تهران است.
دانشگاه مالک اشتر دارای رشته های مختلفی 
در زمینه هــای ارتباطــات و فنــاوری اطالعات، 
برق و الکترونیک، علوم کاربردی، علوم و فناوری 
زیردریا، مدیریت و فناوری های نرم، مکانیک و 
هوا فضا، مواد و فناوری های ساخت، مهندسی 
پدافند غیرعامل، شــیمی، مهندسی شیمی، 
مهندسی صنایع، مهندسی مواد، فناوری های 

زیستی و علوم و فناوری دفاعی است.

مدیر بهره برداری از ســد زاینــده رود و کوهرنگ 
گفت: میزان ورودی ســد زاینده رود 17.8۰ متر 
مکعب بر ثانیه و خروجی سد زاینده رود 12 متر 

مکعب بر ثانیه رسیده است. 
ســید مجتبی موســوی نایینــی گفــت: مقدار 
ورودی ســد زاینــده رود در روزهای گذشــته به 
17.8۰ مترمکعب بر ثانیه رسید و این افزایش دبی 

ورودی ناشی از بارش های اخیر است.
وی گفــت: ارتفــاع برف ثبت شــده در ایســتگاه 
کوهرنگ به ۴8 ســانتیمتر رســیده که نســبت 
به سال گذشته 1۶ سانتیمتر افزایش و نسبت 
به میانگین بلنــد مدت ۴۶ ســانتیمتر کاهش 

داشته.
21 دی 1۴۰۰ معــاون هماهنگــی اســتانداری 
اصفهان اعالم کرده بود که میزان حجم مخزن 
زاینده رود در ۵۰ سال گذشته به کمترین مقدار 
رســیده و حدود 7۳ درصــد از این مخزن خالی 

است. 
بارش ها در روزهای گذشته توانسته بخشی از 

کمبود آب در سد زاینده رود را تأمین کند.
به گفته مدیــر بهــره بــرداری از ســد زاینــده رود 
و کوهرنــگ مجمــوع بــارش ســال زراعــی اخیر 
حــدود ۵۳۰ میلیمتــر و میــزان بــارش در مدت 
مشابه سال قبل ۴1۶ و میانگین بلند مدت ۵۶۶ 

میلیمتربوده است.

بازدید وزیر دفاع 
از شرکت صنایع الکترواپتیک

 و دانشگاه صنعتی 
مالک اشتر اصفهان

افزایش میزان ورودی 
سد زاینده رود 

مشکل اورژانسی اورژانس اصفهان 

رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان افزایش تردد 
خودرو هــای شــخصی در شــهر را ناشــی از کمبــود 

اتوبوس ها دانست. 
 محمــد نــور صالحــی گفــت: افزایــش اســتفاده از 
خودرو های شخصی و تردد خودرو های تک سرنشین 
در شهر پیامد کاهش کیفیت، فرسودگی و کم تعداد 
بودن اتوبوس های ناوگان حمل و نقل عمومی است.
او در جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: هم 
کنون ۶۰۰ دستگاه اتوبوس در شهر اصفهان خدمات  ا
رسانی می کند که نصف ســال های گذشته است و 

همین موضوع هم سبب تاخیر در رسیدن اتوبوس ها 
به ایســتگاه ها و افزایــش زمــان انتظــار شــهروندان 

شده است.
مرداد امســال معــاون وقت حمــل و نقــل و ترافیک 
شهرداری اصفهان، گفته بود: 2۶1 دستگاه اتوبوس 
در ۴ ســال اخیــر بــرای نوســازی و توســعه نــاوگان 
اتوبوسرانی شهر اصفهان خریداری و تعداد اتوبوس ها 

به 9۳7 دستگاه افزایش یافته است.
بر اســاس آمار 7۰ درصد از خودرو هایی کــه روزانه در 

اصفهان تردد می کنند تک سرنشین هستند.

حــدود ۳۰۰ کارآمــوز جدیــد در اســتان اصفهان 
دوران کارآموزی خود را آغاز کردند.

دادســتان عمومی و انقالب اصفهان در حاشیه 
مراســم تحلیــف وکال اســتان اصفهــان با اشــاره 
به اینکه یکــی از اســامی و القــاب خداونــد وکیل 
است گفت: وکال با ادای ســوگند عهد می بندند 

که وظایف خود را در حدود قانون اجرا کنند.
علــی اصفهانــی بــا اشــاره به اینکــه در مجموعه 
مرکز وکالی اســتان هزار و 7۳۰ وکیل مشغول به 
فعالیت هستند افزود:از امروز حدود ۳۰۰ کارآموز 

جدیــد در اســتان اصفهــان دوران کارآمــوزی را 
آغاز می کنند.

نرگس صلواتــی رئیس مرکــز وکالی قــوه قضائیه 
استان اصفهان با اشاره به اینکه این کار آموزان 
بعد از قبولی در مرحله کتبی و شفاهی که پارسال 
برگزار شــده بــود از امــروز وارد دوره کارآمــوزی 18 
ماهه می شــوند گفــت: کارآموزان ایــن دوره را با 
نظارت سرپرست مراجع قضایی طی می کنند و 
بعد از صالحیت موفق به دریافت پروانه پایه یک 

دادگستری خواهند شد.

خبرخبر
کمبود اتوبوس در اصفهان، 

علت استفاده از خودروی شخصی 
کارآموز جدید  کارآموزی حدود ۳۰۰  آغاز 

در استان اصفهان 
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لوکوموتیو؛ رئال جادویی

نمایش لوکوموتیــو به کارگردانی 
رضــا کنگازیــان و تهیه کنندگــی 
مجید بدیع زاده در ســبک رئال 
جادویی به مدت 7۵ دقیقه در هفت پرسوناژ به 

روی صحنه رفته است.
محتوای تئاتر، اندیشــه و بیان و حرکت اســت که 
بخش اندیشــه و بیــان آن ریشــه ای فرازمینــی و 
معنــوی دارد و باعث تعالی روح انســان به ســوی 
کمــال می شــود. تئاتــر یــک ضــرورت اســت، یــک 
ضرورت اجتماعی که همواره بوده است و خواهد 
بود و نمی توان منکر آن شد. ضرورتی که همگان 
بر تأثیر شگرفش بر اجتماع در ادوار مختلف اذعان 

دارند.
تئاتــر، دیدن هنر انســان های خوش نیت اســت؛ 
افرادی که در کمال زیبایی و وقار، افکارشــان را بر 
روی صحنه و در حضور مــردم می پرورانند و برای 
تحت تأثیر قرار دادن، به جای حیله و ترفند، صرفا 

از حضور کامال انسانی خود استفاده می کنند.
در ایــن چند مــدت کــه تئاتــر جــان دوبــاره گرفته 
گر به خیابان های شهر رفته باشیم و یا در  است یا ا
فضای مجازی، تئاترهای روی صحنه را رصد کرده 
باشیم، محال است که نام نمایش »لوکوموتیو« را 
ندیده یا نشــنیده باشــیم که احتماال سوالی هم 
در ذهنمــان پیش می آید کــه مگــر لوکوموتیو چه 
نوع نمایشــی اســت که با وجود اینکه برای اولین 
بــار در تهــران بــه روی صحنــه رفتــه اســت، مردم 
اصفهان این گونه و مشتاقانه منتظر اجرای آن در 

اصفهان بوده اند.
لوکوموتیو، نمایشی در سبک رئال جادویی است 
که بیننده در پایان به بودن نام لوکوموتیو برای این 

نمایش پی می برد.
بــه همیــن بهانــه در ادامــه گفت وگویــی بــا »رضا 
کارگــردان نمایــش »لوکوموتیــو« را  کنگازیــان« 

می خوانید:
لطفا در مورد نمایش اطالعاتی دهید.

اثر لوکوموتیو در سبک رئال جادویی است که 7۵ 
دقیقه است و هفت پرسوناژ دارد. قصه از یک شهر 
خیالی روایت می شــود کــه یک قطــار غیرمعمول 
با خصوصیــات جالب در آن حضــور دارد. هرکدام 
از هفــت شــخصیت درون قصــه، داســتان های 
متفاوت و جذابی دارند که درون یک قصه واحد، 
با دیالوگ هایی کــه دراماتورژ آن نزدیک به شــش 
ماه زمــان بــرد، روایت می شــود. قصــه لوکوموتیو 
نمونه داخلــی یا خارجی نــدارد و اقتبــاس از هیچ 

اثری نیز نیست.
هزینه های بســیاری برای کار شــده اســت و تمام 
عوامل اثر از اصفهان هســتند. همچنیــن از هیچ 
ارگان یــا ســازمانی حمایــت نشــده ایم و به طــور 
خودجوش و با مشورت تعدادی از بزرگان، کار را به 
مرحله اجرا رسانده ایم. گروه بازیگری و گروه پشت 
صحنــه از افــراد جوان، بــا انگیــزه و با اســتعدادی 

هستند که خدا را شکر می کنم که با این اثر شرایط 
دیده شدن استعدادهایشان فراهم شده است.

           سبک نمایش و طراحی صحنه و دکور 
چگونه است؟

لوکوموتیــو کامــال پســت مدرن نوشــته شــده و در 
ســبک رئــال جادویــی اجــرا می شــود. هرچنــد با 
دیدگاهی جزئی تــر می توان آن را در ســبکی مانند 
سمبولیسم قرار داد. طراحی صحنه لوکوموتیو با 
توجه با مفاهیم اصلی داستان و همچنین فضای 
گریت" نقاش سورئالیست بلژیکی  سورئال "رنه ما
که ابداع کننده جناس تصویری است، انجام شده 
است؛ که متعاقبا این فضای سورئال نزدیک ترین 

فضای ذهنی به داستان لوکوموتیو است.
           دلیل انتخاب این عنوان )لوکوموتیو( برای 

آن چیست؟
جواب این سوال آخرین تکه جورچین قصه است 

گر در انتهای داستان به آن می رسد. که تماشا
همان طور کــه گفتم در داســتان مــا از نمادگرایی 
اســتفاده شــده اســت ، اینکه چــرا اســم نمایــش 
لوکوموتیو اســت را باید این اثر را ببینید و نشانه ها 
و نمادها رو کنار هم بگذارید تا به پاسخ این سوال 

برسید و البته ترجیح می دهم بیشتر مفاهیمی که 
مخاطــب از کار دریافــت کــرده گــوش کنــم. بــه 
نظرم این فرآیند بهتری است تا اینکه لقمه آماده 

به مخاطب تحویل بدهیم.
           چگونگی تمایل شما برای ساخت چنین 

داستانی چه بود؟
گاه و ادغــام آن بــا  کامــال از ناخــودآ ایــن قصــه 
دغدغه های مهم جامعه و روابط انسانی و روابط 
اجتماعی موجود در جامعه به وجود آمده است. 
هر یک از شــخصیت ها نمــادی از یک نــوع تفکر و 
یک قشــر جامعه هســتند که این باعث می شــود 
افراد با تفکــرات متفــاوت هرکدام حداقــل با یکی 

از این شخصیت ها همزادپنداری کنند.
از نمادهای زیادی برای بیان مفهوم های موردنظر 
در قصه و اجرا استفاده شده و در اصل هدف بر این 
بوده که با یک قصــه روان و دیالوگ های آشــنا به 
گوشمان که در جامعه بسیار می شنویم اما به آن 
دقــت نمی کنیم در حــدود 7۵ دقیقــه ریزقصه ها 
و زیرالیه هایــی را قــرار دهیــم کــه مخاطــب بعد از 
دیدن ایــن اثــر نه تنها ســرگرم شــده باشــد و لذت 
ببرد بلکه شاید دقایقی را به فکر فرو رود و اندیشه 

ح شــده را در زندگی خود و  کند و موضوعات مطــر
اطرافیانش جست وجو کند.

ما در قصه برای مخاطــب قضاوت یا نتیجه گیری 
نمی کنیــم و یکــی از مهم تریــن مفهوم هــای اثــر، 

اختیار و حق انتخاب است .
           ساخت نمایش لوکوموتیو، از طراحی 

و ایده پردازی تا اجرای عموم چقدر زمان برده 
است؟

لوکوموتیو از اردیبهشت ماه ســال 1۴۰۰ ما را درگیر 
کــرده اســت و تــا اوایل بهمــن کــه بــر روی صحنه 
هستیم به طور تقریبی حدود 1۰ ماه زمان برد؛ که 
شش ماه آن را هر روز تمرین داشته ایم و حاصل آن 
27 شــب اجرا و 12 شــب تهران و 1۵ شب اصفهان 

بوده است .
           عوامل نمایش لوکوموتیو چه کسانی 

هستند؟
امیرحســین شــیربان شــاهی مدیر صحنــه، پگاه 
فردی پور منشــی صحنه، صدرا اولیایی و محمد 
ســجاد محوری و روفا میــری دســتیاران صحنه، 
بهار میر طاووســی طــراح صحنــه و لبــاس، طراح 
چهــره و گریمــور ســوگل ســوادکوهی، آیــالر ربیعی 
مسئول اتاق فرمان و نور، محمد خلیلی تدوینگر 
گــروه، ســحر فــوالدی گرافیســت خــوش ذوق و 
خالق لوکوموتیو، نیما همتی آهنگساز فوق العاده 
و سرپرســت گــروه موســیقی، محمدرضــا پارســا 
پور نوازنــده حرفــه ای گیتار الکتریــک، همچنین 
محمد نادری مدیر صحنه اجرای تهران و رحمان 
صمدرضــا مدیر صحنــه اجــرای اصفهــان و مدیر 
روابــط عمومی هســتند و تهیه کنندگــی اثــر نیز به 

عهده مجید بدیع زاده است.
           از دید شما چه راهکاری برای بهتر شدن 

وضعیت تئاتر اصفهان وجود دارد؟
من در جایگاهی نیستم که بخواهم راهکاری برای 
بهتر شــدن تئاتر اصفهــان ارائه کنم ، امــا می توان 
گفت که بایــد بیش از پیش به تئاتر بها داده شــود 
و خیلی جدی تر به آن پرداخت شود؛ چه از طرف 
هنرمندان در عرصه تولید و اجرا و همچنین نقد و 
تحلیل و چه از طرف مســئوالن مربوطه در عرصه 
ارائه امکانات از سالن ها و تجهیزات آن ها تا محل 
استاندارد تمرین و پالتو. همچنین از طرف مردم 
کــه کامــال انتظــار مــی رود همان طــور کــه دغدغه 
اقتصاد و سالمت جسم را دارند؛ همان قدر دغدغه 
ســالمت فکــر و روح و داشــتن جهان بینــی بهتــر 
نسبت به دیروز و پرورش نسلی متعالی تر و انسان تر 
برای فردا داشــته باشــند. در این صــورت کمی به 
هنر که تئاتر نیز قطره ای از این دریای بیکران است 

اهمیت بیشتری در زندگی خود بدهند.
نمایش لوکوموتیو تا ســوم بهمن ماه 1۴۰۰ ساعت 
19:1۵ در تماشــاخانه اصفهان، واقــع در مجتمع 
فرهنگی هنری اســتاد فرشــچیان بر روی صحنه 

است.

پنجمیــن و آخریــن جلــد از رمان 
»پتش خوارگر« نوشته آرمان آرین 
از ســوی نشــر افق راهی بازار نشــر 

شــد. »حماســه ســرآغاز«، »مردی از تبار اژدهــا«، »بر 
بنیادهای هستی« و »از ژرفای تاریکی« عنوان های 
جلد اول تا چهارم این رمان هستند که پیش تر منتشر 

شده اند. انتشار این مجموعه از سال 9۵ شروع شد و 
در سال 1۴۰۰ با انتشار پنجمین جلد به پایان رسید.

           کتاب »حماســه اندرون« به عنوان پنجمین 
کتــاب مجموعــه »پتــش خوارگر«دربرگیرنــده ۳8 
فصل است که عناوین آن به ترتیب عبارت است از:
در کنام غول ها، چهرومیهن، ارداویراز، رؤیای آب گرم، 
آرامش در میان قله ها، مارپیشانی، داالن مرگ، حفره، 
گریز ناممکن، زهی عشــق، دخشــه، مردخــوار، پنج 
انگشت تا نابودی، سقوط، رفتن برای بازگشتن، آن 
نور تاریک، اژدهامرد، دیدار در پی هزاره ها، بر یال های 
آتشین، زمان هرگز نمی گذرد، تکثیر تاریکی، خیزش 
راستین، هیوال در برابر هیوال، آن نقش دیگربار، آتش 
بازپســین، فرمانروای دیار بی آوا، آن شک بنیادین، 
آبشار روشــنایی، درخت نفرین، هیچ کجا، حماسه 
روشــنایی، پایان شــباهنگام، دیوپارگان، شاهنشه 
غمگین چشم، چوبینه پای، دژ فره جای، بر ریسمان 
گان و گروتمــان منزلگــه ســرودها. نــام مجموعه  واژ
پیش رو، اسم فرمانروایی اســت که سرانجام جهان 
و نهایت نبرد نیکی و شــر، بــه او بســتگی دارد. پتش 

خوارگر فرمانروای دژ چرات در قلب سوادکوه است که 
حدفاصل میان آدمیان و دیوان است، اما دل درگروی 

کردارهای اهورایی دارد.
           در قسمتی از جلد پنجم این کتاب آمده است:
" اهریمن باز هم خندید و زیر پایش را سیاه و سیاه تر کرد، 
ولی توی دلش خالی شده بود. پس تندتر قدم برداشت 
تا لکه های بیشتری بسازد و آثار افزون تری از خود در آن 
باال بر جا گذارد و این گونه پیش بینی های منتقم را بی اثر 
سازد.  پس قهقهه زنان گفت:خواهیم دید برادر خائن 
من! اما نقدش این است که من این باالیم و دیگر هیچ 
چیز نمی تواند من را فرو بیندازد و نسیه اش شعارهای 
بی معنی تو که مثل همیشه به آن ها ادامه می دهی. 
اما همان زمان کرانه مند که تو آفریدی، به ســود من 
سپری می شود. همان زمین که تو خلق کردی، اینک 
به تصرف من درآمده و به زودی آن زمان بی کران را نیز، 
که مخلوق و در پنجه قدرت توست، با تابش تاریکم به 
تصرفی ابدی درخواهم آورد!" کتاب »پتش خوارگر«با 
۳۳۶ صفحه، شمارگان هزار و 1۰۰ نسخه و قیمت 98 

هزار تومان منتشر شده است.

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان از پایش بناهای تاریخی استان پس از 

بارش های برف و باران چند روز اخیر خبر داد.
به نقل از روابــط عمومی اداره کل میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، علیرضا ایزدی با اعالم این 
مطلب گفت: با توجه به پیش بینی های سازمان هواشناســی و ورود 
سامانه بارشی از محور غرب به استان اصفهان، شاهد بارش های خوب 

باران و برف در تمامی مناطق استان تا شب های گذشته بودیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
ادامه داد: همکاران اداره کل در محورهای غرب، جنوب، شمال و مرکز 
استان، بر اساس آمادگی قبلی در مرحله اول و پیش از شروع بارندگی ها، 
ســقف و مجراهای تخلیه آب باران را بررســی و پس از پایان بارش ها در 

کار بررسی بناهای تاریخی را در محورهای مختلف استان آغاز کردند.
وی افزود: همکاران اداره کل در شهر تاریخی اصفهان و سایر شهرستان ها، 
از روز گذشــته کار بررســی بناهای تاریخی را آغاز و در محورهــای غرب و 
جنوب، عملیات برف روبی پشت بام و دیواره های بناهای تاریخی را به 
کی است که بارندگی های  انجام رساندند و خوشبختانه گزارش ها حا
اخیر به ویژه بارش باران در شــهر تاریخی اصفهان، آســیب چندانی به 

بناهای تاریخی وارد نکرده و تیم همکاران بناهای تاریخی در حد رفع 
خطر از برخی بخش های بناهای تاریخی به ویژه در بازار تاریخی اصفهان 

وارد عمل شده و نسبت به رفع خطر از این مجموعه ها اقدامات الزم را 
انجام داده اند.

آخرین جلد »پتش خوارگر« منتشر شد

پایش بناهای تاریخی اصفهان پس از بارندگی های اخیر

تئاتر

کتاب

بناهای 
تاریخی

هنرمند آران و بیدگلی با وجود معلولیت 7۰ درصدی 
از ناحیه دو دست و دو پا در هنر های مختلف آثار بی 

نظیر خلق می کند.
عباس دارچینی در ۶ ســالگی در اثر بیماری ضعف 
عضالنی دستان و پاهایش از کار افتاد و ویلچر نشین 

شــد، اما عشــق و عالقه به هنر ســبب شــد او بدون 
کمک دیگران آثار مختلف هنری خلق کند. 

این معلول هنرمند گفت: در ابتدا کار خود را با طرح 
نقشــه های قالی آغاز کرده و ســپس  به رشته های 
هنری مانند منبت، میخ و نخ و کار با ماسه های رنگی 

روی آورده است.
عبــاس دارچینــی افــزود: با انجــام کار هــای هنری 
هم به خــود و هم به دیگران ثابــت کردم معلولیت 
محدودیت نیست و حتی با وجود معلولیت می توان 

کار های بزرگ و آثاری کم نظیر خلق کرد.
کنون در کارگاهی کوچک در منزل هنرش را به  وی ا
صورت حرفه ای ادامه می دهد و خواستار از حمایت 

مسئوالن است.

دبیرخانــه دوازدهمیــن جشــنواره فیلــم فجــر 
استان اصفهان اعالم کرد فیلمسازان می توانند 
فیلم هــای داســتانی 9۰ دقیقــه ای خــود را بــه 
دبیرخانه این جشنواره بفرستند. بنابر اعالم روابط 
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
فیلمســازان می توانند آثــار تولید شــده خــود در 
سال های 1۳99 و 1۴۰۰ را تا سی ام دی ماه به همراه 
طرح پوستر فیلم )dvd(، درخواست کتبی تهیه 

کننده و کپی پروانه ساخت به نشانی اصفهان، 
خیابان آبشار دوم، بعد از پل های غدیر، ابتدای 
خیابان شهید آوینی، کد پستی ۳۶۳7۶ - 81۶۶8 
معاونــت ســینمایی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان اصفهــان بفرســتند. این آثــار در 
دوازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان به عنوان 
فیلم های بخش جنبی جشنواره از دوازدهم تا 22 

کران خواهند شد. بهمن در اصفهان ا

کتاب »قرآن را کشف کنید« نوشته نیل رابینسون، 
استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر حوزه مطالعات 
اســالمی در آلمان، با مقدمه ای بــه قلم الیور لیمن 
منتشــر شــد. بــه نقــل از رایزنــی فرهنگی ایــران در 
آلمــان، کتاب »قــرآن را کشــف کنید« نوشــته نیل 
رابینســون، اســتاد دانشــگاه، محقق و پژوهشــگر 
حوزه مطالعات اســالمی در دانشگاه سوگانگ کره 
جنوبــی، در ۴۰8 صفحــه بــه زبــان آلمانــی ترجمه 
و توســط شــرکت انتشــاراتی »تردســیون« منتشــر 
شد. این اثر، تفســیر روشنی از جنبه های مختلف 
قرآن کریم ارائه می دهد و در سه بخش تدوین شده 
است. چاپ زبان اصلی این کتاب به عنوان یکی از 
منابع مرجع مطالعاتی برای دانشجویان رشته های 
اسالم شناسی و الهیات در سراسر جهان محسوب 
می شــود. در مقدمه این کتاب آمده اســت: کتاب 
کشــف قرآن در ســطح بین المللی به عنوان یکی از 

معروفترین کتب شناخته شده در حوزه قرآن پژوهی 
بشمار می رود. از این کتاب به عنوان یک راهنمای 
قابل اعتماد بــرای مطالعه و پژوهش قرآن توســط 
دانشجویان و پژوهشگران در سراسر جهان استفاده 
کی ایاالت  می شود. الیور لیمن، استاد دانشگاه کنتا
متحــده آمریــکا پیرامون ایــن کتــاب، می نویســد: 
گر کسی از من بخواهد مقدمه ای روشن و جامع  »ا
درباره ماهیت و نقش قرآن نگارش کنم، آن را انجام 
نخواهم داد، چرا که مقدمه کتاب »کشف قرآن« بی 
مانند اســت و مخاطب را از هر متن دیگری بی نیاز 
می کنــد.« نیــل رابینســون متولــد 19۴8 میالدی 
است و در گذشته از اساتید مشهور رشته مطالعات 
اسالمی در دانشگاه ولز بوده است. وی در حال حاضر 
در دانشگاه زوگانگ در کره جنوبی تدریس می کند. 
وی مطالعات فراوانی در حوزه قرآن پژوهی داشته و 
کتاب کشف قرآن او که در سال 2۰1۰ میالدی به زبان 
انگلیسی چاپ و منتشر شد، به عنوان یکی از کتب 
درسی استاندارد برای دانشجویان و قرآن پژوهان 
اروپا و آمریکا محسوب می شود. این کتاب به اهمیت 
خوشنویسی نیز پرداخته می شــود و در عین حال 
به درک پیوستگی آیات قرآن کمک می کند. برای 
خوانندگان آلمانی زبان، این کتاب ابزاری ارزشمند 

برای درک بهتر از این قرآن کریم خواهد بود.

نمایشگاه بین المللی اصفهان در روز های 29 دی 
تا ۴ بهمن، میزبان بیســت و چهارمین نمایشگاه 
فرش دستباف است.    نمایشگاه فرش دستباف که 
با حضور 1۵۰ شرکت و موسســه فعال در حوزه های 
مرتبط با فرش دستباف برپا می شــود، جلوه های 
نابی از هنر قالیبافان و فعاالن حوزه فرش دستباف 

را به نمایش خواهد گذاشت.
این نمایشگاه هنر دست فرش بافان، قالیبافان و 
فعاالن حوزه های تولید، فروش، بازرگانی، طراحان 
و نقاشــان و مرمت کاران و رفوگران فرش دســتباف 
را در معــرض بازدیــد عمومی قــرار خواهــد داد و 
زمینه ای ایجــاد خواهد کــرد تا عالقمنــدان به این 
حــوزه، بــا جدیدتریــن و زیباتریــن تولیــدات فرش 

دستباف آشنا شوند.
نمایشــگاه فــرش دســتباف اصفهــان، 1۵ هــزار 
مترمربع وسعت خواهد داشت و فعاالن این حوزه از 
استان های اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، 
فــارس، قــم، تهــران، کردســتان و چهارمحــال و 

بختیاری در آن حضور خواهند داشت.
77 درصد شرکت کنندگان این نمایشگاه از استان 
اصفهان هستند و 2۳ درصد مشارکت کنندگان نیز از 
استان های دیگر به اصفهان می آیند تا فعالیت خود 

را در معرض نمایش قرار دهند.
نمایشگاه فرش دســتباف اصفهان در حالی برگزار 
می شود که برپایی مســتمر 2۳ دوره پیشین، این 
نمایشــگاه را به یکی از رویداد های تاثیرگذار و مهم 
نمایشــگاهی در ایران تبدیل کــرده اســت. در این 
میان، توجه به موضوع صادرات، یکی از اصلی ترین 
اهداف برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه فرش 

دستباف اصفهان به شمار می رود.
از جملــه اهــداف دیگــر برگزاری ایــن نمایشــگاه 

توســعه فــروش داخلــی، معرفــی هــر چــه بیشــتر 
ظرفیت های این بخــش اقتصــادی، برنامه ریزی 
برای حل مشــکالت، بررســی موانع و نقاط ضعف 
موجود این صنعت، ایجاد بستر های مناسب برای 
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، ایجاد زمینه 
اشــتغال و کارآفرینــی، آشــنایی دســت اندرکاران با 
محصوالت، نوآوری ها و ظرفیت های موجود، ایجاد 
فضای رقابتی سالم میان تولیدکنندگان داخلی برای 
ارتقای کیفیت تولید و ایجاد ارتباط مستقیم و رو در 

رو میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.
فرش دســتباف به ســبب ارزش افزوده باال، میزان 
اشتغالزایی و کسب درآمد ارزی برای کشور، از دیرباز 
مورد توجه اقشار مردم و مسئوالن قرار داشته است. 
ارزش هنــری فــرش دســتباف ایران کــه قرن هــا 
زینت بخــش موزه هــای معــروف دنیــا بــوده، بــر 
اهمیت ایــن فــرآورده مهــم تجــاری و فرهنگــی 

می افزاید.
عالقمندان به بازدید از بیست و چهارمین نمایشگاه 
فرش دستباف اصفهان می توانند از ســاعت 1۴ تا 
2۰ روز هــای 29 دی  تــا ۴ بهمن مــاه بــه نمایشــگاه 
بین المللــی اصفهــان واقــع در کمربنــدی شــرق، 
روبروی منطقه روشن دشت مراجعه کنند. زمان 
بازدید نمایشگاه در روز جمعه، یکم بهمن   از ساعت 

1۰ تا 2۰ تعیین شده است.

خلق آثار هنری با وجود ۷۰ درصد معلولیت

هنرمند توانخواه آران و بیدگلی نماد اراده و امید 

ثار به جشنواره فیلم فجر اصفهان  فراخوان ارسال آ

با مقدمه  الیور لیمن؛

کنید«  کشف  لمانی »قرآن را  ترجمه آ
نیل رابینسون منتشر شد

برگزاری نمایشگاه فرش دستباف در اصفهان 

خبر

نمایشگاه

جشنواره

کتاب

در روز های گذشته تصاویری از ریزش سقف 
یکی از بازارهای میدان نقش جهان خبرساز 
شد. این تصاویر نشــان می داد که بخشی از 
سقف بازار نزدیک به مسجد شیخ لطف اهلل 

کرده است. ریزش پیدا
تصاویــری کــه روزهــای گذشــته در فضــای 
کــی از آن اســت  مجــازی گســترش یافت حا
که بخش زیــادی از گچ در ســقف بازار جنبی 
مســجد شــیخ لطف اهلل دچــار ریزش شــده 
اســت. این در حالی اســت که به گفته مدیر 
پایگاه میدان جهانی نقش جهان، پوشش 
ســقف تمام بازارهای میدان نقش جهان از 
آجر اســت و به طور طبیعی بدون نیاز به گچ 

کاری، مستحکم است.
دراین بــاره فریبــا خطابخــش، مدیــر پایگاه 
جهانــی میــدان نقش جهــان اظهــار کــرد: 
نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی به 
من اطالع دادند که بخشی از سقف این بازار 
که جنب مسجد شــیخ لطف اهلل تا چهارسو 

کرده است. مقصود واقع شده ریزش پیدا
وی افزود: این بخش از ســقف بازار در زمانی 
نامعلوم گچ کاری شده بود، در حالی که تمام 
بازارهای میدان نقش جهان با آجر پوشیده 
شده است و دلیل کشیده شدن گچ روی این 
سقف ها نامشخص است و احتمال می رود 

اهالی بازار دست به این اقدام زده باشند.
خطابخش تصریــح کرد: این گچ ها بــه مرور 
زمان استحکام خود را از دست داده و ریزش 
پیدا کرده انــد. حتی روی پشــت بام ســقف 
مشکلی نداشته و ریزش آن به دلیل بارندگی 
نیز نیســت. با این حال همه گچ ها تراشیده 
شــده و مرمــت ســقف هــم تقریبــا ســطحی 

است.
مدیــر پایــگاه جهانــی نقش جهــان دربــاره 
چگونگــی مرمت ایــن ســقف و اســتفاده از 
گر برای  نیروهای امانی یا پیمانکاران، گفت: ا
مرمت های اضطراری بخواهیم با پیمانکار 
قرارداد ببندیم بسیار زمان بر است و قرارداد 
آن باید قبــل از اجــرا در ســامانه دولت تأیید 
شود و این در روند مرمت خلل ایجاد می کند؛ 
بنابراین ایــن موضــوع را به ســازمان میراث 
فرهنگی اطــالع دادم و گــروه امانــی اداره کل 
میــراث فرهنگــی اســتان قســمت هایی که 
احتمال تخریب آن هــا وجود داشــت را جدا 
کرده و قرار است که امروز داربست زده و طرح 

مرمت آن شروع شود.

رویداد »شب های سینمای آزاد اصفهان« 
همــراه بــا نمایــش آثــار منتخب ســینمای 
آزاد ایران از سوی دفتر تخصصی سینمای 
اصفهان، فیــدان و فیلم خانه حوزه هنری 

استان اصفهان برگزار می شود.
»شب های سینمای آزاد اصفهان« عنوان 
رویدادی است که از سوی دفتر تخصصی 
ســینما )وابســته بــه ســازمان فرهنگــی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان(، 
فیدان و فیلم خانــه حوزه هنری اصفهان، 
همــراه بــا نمایــش آثــار منتخب ســینمای 
آزاد ایران طی روزهای 28 تا ۳۰ دی ماه در 
ســینما ســوره حوزه هنری اصفهــان برگزار 

می شود.
جنبــش ده ســاله ســینمای آزاد ایــران کــه 
طی سال 1۳۴8 و در مهد کودکی در تهران 
متولــد شــد، بــدون شــک بــا تمــام فــراز و 
فرودهایش و تمام پیروزی ها و شکست ها، 
تاریخ مختص به خود را دارد؛ جنبشی که 
در طول یک دهه به تجسم رؤیای جوانان 
ســینه  فیلم دهه  هــای ۴۰ و ۵۰ شمســی 

تبدیل شد.
ســینمای آزاد اصفهــان نیــز بــه فاصلــه 
زمانی اندکی از سینمای آزاد ایران و در سال 
1۳۵1 در کوچــه هدایــت )واقــع در خیابان 
چهارباغ بــاال اصفهان( شــکل گرفــت و در 
ســال ۵7 بــه محــاق رفــت. اصفهانــی کــه 
در دهــه ۴۰ و ۵۰ در اوج دوران فرهنگــی و 
هنری خــود باوجــود انجمن هــای ادبی و 
مرکز فرهنگی تلویزیون به ســر می برد، دور 
از انتظار نبود که چند جوان عاشق سینما 
دور هــم جمع شــوند و دفتر ســینمای آزاد 
اصفهان را با همراهی و حمایت دفتر اصلی 

تهران راه اندازی کنند.
برنامه »شب های سینمای آزاد اصفهان« 
28 تا ۳۰ دی ماه ساعت 1۵ تا 21 در سینما 
سوره حوزه هنری استان اصفهان واقع در 
خیابان آمــادگاه، روبه روی هتل عباســی، 
مجتمــع فرهنگــی هنــری ســوره، برگــزار 

می شود.

علت ریزش سقف بخشی 
از بازار میدان نقش جهان

شب های سینمای 
آزاد اصفهان

میراث تاریخی

سینما
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ورزش6 18 ژانویه    2۰22
مروری بر آمار و ارقام آسیایی سپاهان

سپاهان در آستانه بازگشت به جمع 
۱۰ باشگاه برتر آسیا

سیزدهمین حضور سپاهان در 
لیــگ قهرمانــان آســیا در حالــی 
رقم می خورد که حضور این تیم 
در رقابت های این فصــل دوباره این تیم را در بین 

تیم های ایرانی رکورددار می کند.
نایب قهرمانی فصل گذشــته لیگ برتر و در ادامه 
صعــود خودکار ســپاهان بــه مرحلــه گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا با حذف پرسپولیس، سیزدهمین 
حضور باشگاه پر افتخار اصفهانی را در رقابت های 

لیگ قهرمانان آسیا رقم زد. 
روری خواهیــم داشــت بــر آمــار و ارقــام و البتــه 
رکوردهای باشگاه سپاهان در بین تیم های ایرانی 

در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا:
           سپاهان، رکورددار حضور تیم های ایرانی 

در لیگ قهرمانان آسیا
ســپاهان که از فصل 2۰۰۴ حضــور در رقابت های 
کنون  لیگ قهرمانان آسیا را تجربه کرده است، تا
در 12 دوره از 19 دوره ایــن رقابت هــا شــرکت کــرده 
و فصــل آینده کــه از اردیبهشــت مــاه ســال آینده 
برگــزار می شــود ســیزدهمین حضــور ســپاهان 
در این رقابت ها خواهد بــود تا این تیم به تنهایی 
رکورددار حضور در لیگ قهرمانان آسیا شود. بعد 
از سپاهان، استقالل از ایران با 12 حضور بیشترین 
حضور را در این رقابت ها دارد و با توجه به اینکه با 
حکم AFC حق شــرکت در رقابت های این فصل 
را نخواهد داشــت، ســپاهان بــه تنهایــی به صدر 
جدول حضــور تیم های ایرانــی در لیگ قهرمانان 

آسیا می رسد.
           یک امتیاز تا رکورددار شدن مجدد 

سپاهان
آخرین پیــروزی پرســپولیس در فصــل قبل لیگ 
قهرمانــان آســیا کــه بــا یــک گل مقابل اســتقالل 
تاجیکســتان به دســت آمد، ایــن تیم را بــه دلیل 
تفاضــل گل بهتــر به صــدر جــدول پــر امتیازترین 
تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا برد اما این 
رکورد برای پرسپولیس چندان پابرجا نخواهد بود 
زیرا ســپاهان با اولین امتیاز در فصل جدید لیگ 
قهرمانان آســیا دوباره در صدر این رده بندی قرار 
می گیرد. با توجه به حضور نداشتن پرسپولیس در 
رقابت های این فصل، سپاهان این فرصت را دارد 
که مجــددا فاصله خود را بــا دیگــر تیم های ایرانی 

زیاد کند.

           طالیی پوشان اصفهان در آستانه 
بازگشت به جمع 1۰ باشگاه برتر تاریخ لیگ 

قهرمانان
سپاهان در حال حاضر با 128 امتیاز که در مجموع 
12 حضور قبلی اش در آســیا کســب کــرده، در رده 
دوازدهم جــدول کلــی ادوار لیگ قهرمانان آســیا 
حضــور دارد. طالیــی پوشــان بــا حضــور در فصل 
آینده لیگ قهرمانان اما این فرصت را پیدا می کنند 
که مجــددا پس از یک ســال به راحتی بــه جمع 1۰ 
باشــگاه برتر آســیا بازگردند. در فصــل جدید لیگ 
قهرمانان آســیا پرسپولیس و ســوون سامسونگ 
کره جنوبی که باالتر از ســپاهان در این رده بندی 
گردان محرم نویدکیا  هستند، غایب هستند و شا
با کســب اولین امتیازات به جمع 1۰ تیم برتر لیگ 

قهرمانان آسیا از نظر امتیازی می پیوندند.
در مجمــوع و تا قبــل از آغاز مســابقات این فصل، 
1۴۶ تیم مختلف در این رقابت ها شرکت کرده اند.

           نایب قهرمانی، بهترین رتبه سپاهان
ســپاهان در 12 دوره حضــور در لیــگ قهرمانــان 
آســیا 9 بــار در مرحله گروهی حذف شــده اســت، 
2 بار تا یک چهــارم نهایی پیش رفته اســت و یک 
بار که مربوط به ســال 2۰۰7 است به عنوان اولین 
تیم ایرانی به فینال رقابت هــا راه پیدا کرد، جایی 
که در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه ۳ بر 
کثر  یک مغلوب اوراوا ردز ژاپن شد. گفتنی است ا

حذف های ســپاهان در مرحله گروهی مربوط به 
ادوار ابتدایی این رقابت ها است که تنها یک تیم از 
کثرا با قرار گرفتن  هر گروه صعود می کرد و سپاهان ا

در رتبه دوم نمی توانست به دور بعد صعود کند.
ACL سپاهان رکورددار حضور متوالی در           

از ســال 2۰۰۳ که رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
آغاز شــد 1۳ تیــم مختلف ایرانــی در ایــن رقابت ها 
شــرکت کرده اند و در مجمــوع تیم های ایرانی ۵9 
حضور را تجربــه کرده اند. ســپاهان و اســتقالل با 
12 حضور، پرســپولیس با 1۰ حضــور و ذوب آهن با 

7 حضور ۴ تیم برتر ایرانی از این حیث هستند.
در این بین امــا رکورد حضور متوالی در مســابقات 
برای سپاهان است، تیمی که مابین فصول 2۰۰7 
تا 2۰1۴، 8 حضور متوالی را در لیگ قهرمانان آسیا 
تجربه کرد و رکوردی را به جا گذاشــت که تا کنون 
هیچ تیم ایرانی به آن دست نیافته است. سپاهان 
مابین 1۳ دوره لیگ قهرمانان که بین ســال های 
2۰۰۴ تــا 2۰1۶ برگزار شــد تنهــا در دو فصــل حضور 
نداشــت و 11 حضورش در این رقابت ها در همین 

فاصله رقم خورده است.
بعــد از ســپاهان، رکورد بیشــترین حضــور متوالی 
مربوط بــه اســتقالل بــا ۶ حضــور متوالــی از فصل 
2۰۰9 تا 2۰1۴ است. پرسپولیس با ۵ حضور متوالی 
کتور با ۴ حضور متوالی در رده های  و ذوب آهن و ترا

بعدی هستند.

           ۳ باشگاه ایرانی در جمع فینالیست های 
تاریخ لیگ قهرمانان

در 19 دوره گذشته لیگ قهرمانان آسیا، فینال این 
رقابت ها 22 باشگاه مختلف را به خود دیده است 
که در این بین الهالل عربستان با ۴ فینال رکورددار 
اســت و در بیــن تیم های ایرانــی پرســپولیس دو 
حضور و سپاهان و ذوب آهن هر کدام یک حضور 

در فینال رقابت ها را تجربه کرده اند.
این 22 باشگاه از 2۰ شهر مختلف بوده اند که نام 
اصفهــان و تهــران هــم در بین ایــن 2۰ شــهر دیده 
می شــود. تیم هــای جــده )االتحــاد و االهلــی( و 
ریاض )الهالل( عربســتان هر کدام ۴ بــار در فینال 

حضور داشته اند.
           ایران هشتمین تیم پر افتخار در لیگ 

قهرمانان آسیا
فینالیســت های ادوار لیــگ قهرمانــان آســیا از 1۰ 
کشور مختلف بوده اند که در این بین کره جنوبی 
بــا ۶ قهرمانــی و ۴ نایــب قهرمانــی پــر افتخارترین 
است و ایران با ۴ نایب قهرمانی در رده هشتم این 

رده بندی است.
از حیث کسب امتیاز اما ایران موقعیت بهتری دارد 
و تیم های ایرانی در مجموع همه ادوار ۴2۳ بازی 
کرده اند و با ۶1۶ امتیاز در رده چهارم حضور دارند. 
کره جنوبی با 91۰ امتیازی که تیم هایش به دست 

آورده اند صدرنشین این جدول است.

خبر

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: هواداران 
از تیم حمایت کنند، قول می دهم دور برگشــت 
شرایط بهتری داشته باشیم و به روزهای خوب 
گذشــته بازگردیــم. بــازی با پرســپولیس نشــان 

دهنده این بود که چیزی از این تیم کمتر نداریم.
مهدی تارتار ادامــه داد: در شــروع فصل روندی 
سینوسی داشــتیم، بعد از آن شرایط بدی پیدا 

کردیــم و طــی چند هفتــه گذشــته روند 
خوبی داشــتیم که از چهار بازی هفت 

امتیــاز کســب کردیــم و گل 
خــورده تیــم کمتــر شــده 
است. تیم ما به مرور زمان 

بهتر می شــود و امیــدوارم 
در جام حذفی ایــن روند 

خوب را داشته باشیم.
فوتبــال  تیــم  ســرمربی 
ذوب آهــن بــا بیان اینکه 

می خواهــم  هــواداران  از 

صبــور باشــند، تصریــح کــرد: هــواداران از تیــم 
کننــد، قــول می دهــم دور برگشــت  حمایــت 
شرایط بهتری داشته باشیم و به روزهای خوب 
گذشــته بازگردیم. بــازی با پرســپولیس نشــان 
دهنده این بود که چیزی از این تیم کمتر نداریم 
و اشــتباهات فــردی و جوانــان باعــث شــد آن 
بازی را ببازیــم.  تارتار در 
کیفیــت  خصــوص 
فوالدشــهر،  زمیــن 
گفت: در شروع فصل 
زمین رو به خرابی رفت 
که باشگاه تصمیم گرفت 
هزینه سنگینی داشته باشد و 
زمین را درست کند، روز به روز شرایط 
زمین بهتــر می شــود و بــرای ما مهم 
اســت باشــگاهی ماننــد ذوب آهن 
زمینــی خوب داشــته باشــد کــه از 

مدیریت تشکر می کنم.

احمد باغبان باشی مربی تیم فوتسال سپاهان در 
جمع ده مربی برتر فوتسال دنیا قرار گرفت.

به گزارش سایت فدراسیون جهانی فوتسال، این 
مربی در کنار مربیانی همچون لوئیسین آنتونی از 
آرژانتین، کاسیانو کلین از برزیل و کلینی از ایتالیا به 
عنوان برترین مربیان فوتسال جهان در سال 2۰21 

معرفی شده است.

رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه ای خطاب 
به رییس فدراســیون فوتبال ایران گفت: تیم  ملی 
فوتبال بانوان ایران توانایی خود برای الهام بخشیدن 
در سطح قاره را اثبات کرده است. به گزارش سایت 
رسمی فدراسیون فوتبال، شیخ سلمان بن ابراهیم 
آل خلیفه، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال 
نامــه ای بــه شــهاب الدین عزیــزی خــادم، رئیــس 
فدراسیون فوتبال برای تیم ملی فوتبال بانوان ایران 

و هوادارانش آرزوی موفقیت کرد.
           در این نامه آمده است:

به مناسبت شروع جام ملت های فوتبال بانوان آسیا 
2۰22 در هند در هفته آتی، فرصت را غنیمت شمرده 
و برای تیم ملی فوتبال بانوان ایران، طرفداران و تمام 
خانواده فوتبال شما رویدادی خاطره ساز و موفق را 
آرزو می کنم. در این مسابقات که 12 تیم در آن شرکت 
می کنند، تیم ملی فوتبال بانوان ایران توانایی خود 
برای الهام بخشیدن در سطح قاره را اثبات کرده و 
الگویی برای دختران و زنان فوتبالیست است و من 
برای آنان عملکردی خوب در آماده ســازی شان را 
آرزومندم. پتانسیل وسیعی در آسیا وجود دارد و ما 
مصمم هستیم تا کمک کنیم فوتبال بانوان با تمرکز 
بر روی توســعه و رشــد در تمام جنبه هــای فوتبال 
بانوان به قدرت واقعی خود پی ببرد. بنده نیز شما را 
به تماشای این رویداد هیجان انگیز دعوت می کنم.

سرمربی تیم فوتســال شــهروند ســاری گفت: داور 
نتیجــه بــازی را تغییــر داد، نمی دانــم چــرا در ایــن 
بازی های حساس از داوران جوان استفاده می شود. 
به گزارش ایمنا، مسعود نجاریان پس از شکست تیم 
فوتسال شهروند ساری در مقابل سپاهان اظهار کرد: 
همانطور که مشاهده کردید یک بازی زیبا از سوی دو 
تیم انجام شد، در نیمه نخست مالکیت توپ بیشتر 
از آن سپاهان بود چرا که ما عقب نشسته بودیم. اما 

موقعیت خیلی جدی به حریف ندادیم.
وی در ادامه با گالیه نسبت به تصمیمات داور بازی 
افــزود: در نیمــه دوم بــازی خــوب و متعــادل پیش 
می رفت، اما در ادامه داور روند بازی و نتیجه را تغییر 
داد، نمی دانم چــرا داوران جــوان برای این دیدارها 
انتخاب می کنند، شــرایط ما در جــدول رده بندی 
خــوب نیســت و بایــد داوران باتجربــه برای ایــن 

بازی های حساس انتخاب بشوند.
سرمربی تیم فوتسال شهروند ســاری در خصوص 
اشــتباهات تأثیرگــذار داور بــه اعتقاد تیم شــهروند 
تصریــح کــرد: در آخریــن دقایق بــازی یــک پنالتی 
مشکوک علیه ما گرفته شد، در حالی که خود داور هم 
نمی دانست باید خطای کدام تیم را بگیرد و همان 
توپ تبدیل به گل شد، در ادامه هم در حالی که باید 
خطای بازیکنان سپاهان را اعالم می کرد سوت نزد و 
گل دوم را هم روی همان ضدحمله دریافت کردیم.

نجاریان در پایان در پاســخ به این ســوال که آیا تیم 
شــهروند در لیگ می ماند یا خیر خاطرنشــان کرد: 
شــرایط مان در میــان تیم ها خوب نیســت، تالش 
می کنیم تــا در لیگ بمانیــم اما همه چیز ســخت و 
غیرقابل پیــش بینی اســت، بایــد تــا آخرین هفته 

بجنگیم.

باشگاه الســیلیه از رامین رضاییان خواست که 

تیم بعدی خود را انتخاب کند.
به گزارش ایســنا، روزنامه الشرق قطر نوشت که 
باشگاه السیلیه از رامین رضاییان خواسته است 
که تیم بعدی خود را انتخــاب کند و دیگر نیازی 

به این بازیکن ندارد.
الســیلیه در فصــل جــاری لیــگ ســتارگان قطــر 
نمایشــی ناامید کننده داشــته و بعد از 1۴ بازی 
تنها ۶ گل به ثمر رسانده است و یکی از نامزدهای 

اصلی سقوط است.

تیم فوتسال کراپ الوند با پیروزی صدرنشین جدول 
تیم گیتی پسند اصفهان را مغلوب کرد.

 هفتــه هیجدهــم رقابت های فوتســال لیــگ برتر 
باشگاه های کشور کراپ الوند و گیتی پسند اصفهان 
در سالن ورزشــی یادگار امام شــهر الوند با هم دیدار 

کردند.
در این دیدار کراپ الوند با نتیجه ۶ بر ۴ گیتی پسند 

اصفهان را شکست داد.
الوند هم با ۴۰ امتیاز در رده دوم جای گرفته است.گیتی پسند با ۴۳ امتیاز در صدر جدول است و کراپ 

تارتار: در دور برگشت به روزهای خوب برمی گردیم

خبر

مربی تیم فوتسال سپاهان 
در جمع ده مربی برتر فوتسال دنیا

آرزوی موفقیت شیخ سلمان 
برای تیم ملی فوتبال بانوان ایران

کمیته داوران برای تیم های انتهای جدولی داوران 
با تجربه بگذارد

جدایی رضاییان از السیلیه قطعی شد

پیروزی کراپ الوند مقابل گیتی پسند

خبر

محمدرضــا یزدانی خــرم، رئیــس پیشــین 
فدراسیون های کشتی و والیبال درگذشت.

به گزارش خبر ورزشی، محمدرضا یزدانی خرم 
که ســال ها ریاســت فدراســیون های کشتی 
و والیبــال را برعهــده داشــت درگذشــت. 
یزدانی خــرم به دلیــل بیمــاری عروقی مدتی 
بستری بود و بعد از آن دوران نقاهت را در منزل 

سپری می کرد.

برای موفقیت در والیبال شناخت استعداد اولیه 
مهمترین اصل است.

 یکی از مربیان استعدادیاب والیبال کشور گفت: 
برای موفق شدن در کنار حرفه ای ماندن در این 
رشــته جــذاب و پرطرفــدار شــناخت درســت 

استعداد های آن بسیار با اهمیت است.
مهدی عطایــی اصل فیزیک بدنی مناســب را 
از راه های موفقیت در این رشــته ورزشــی بیان 
کردو افزود: داشــتن قد بلند و دســتان و پا های 
کشــیده آن هــم در ســنین نوجوانــی از راه های 
موفقیت در این رشــته ورزشــی است بطوریکه 
یک نوجوان 17 تا 18 ســاله حداقل برای موفق 
شــدن در والیبال باید قدی به اندازه 19۰ تا 19۵ 

سانتیمترداشته باشد.
وی گفت: ســرعت، چابکی، قــدرت و انعطاف 
کتور هــای الزم برای  پذیری مناســب از دیگر فا
موفــق شــدن در والیبال اســت و ایــن مــوارد در 
آموزش های مختلف به استعداد های والیبال 

آموخته می شود.
مهدی عطایی افزود: در سال های اخیر تیم های 
ملی سرشار بوده از والیبالیست های اصفهانی 
که یکی از دالیل آن همین فیزیک بدنی مناسب 

بوده است.
اســتان اصفهان در یک دهه گذشــته با کشف 
اســتعداد های والیبالی بــه یکــی از قطب های 

کشور در این رشته لقب گرفته است.
ســاالنه در کشــور ما بیش از 2 هزار نفر استعداد 
والیبالی شناسایی و جذب این رشته پرهیجان 

می شوند.

دو مربی و یک ورزشکار اصفهانی به اردوی 
تیم ملی دوومیدانی نابینایان و کم بینایان 

کشور دعوت شدند.
 هاجر صفرزاده به عنوان ورزشــکار، مهدی 
رحیمــی و مــژده مقصودبیگــی بــه عنــوان 
مربی به همراه 8 ورزشکار در این اردو حضور 

دارند.
اولیــن مرحلــه اردوی متمرکــز تیــم ملــی 
دوومیدانــی نابینایــان و کم بینایان ایــران 
اعزامی به مسابقات پاراآسیایی هانگژو چین 
2۰22 از ۳۰ دی تا 1۵ بهمن به میزبانی شهر 
اهواز برگزار خواهد شد که از استان اصفهان 

به این اردو فراخوانده شدند.

والیبالیســت ایالمی به ســپاهان اصفهــان 
پیوســت. آریا امرایی پس از اتمام قرارداش 
با تیم پیکان تهران به تیم والیبال سپاهان 

اصفهان پیوست.
این ورزشــکار که ســابقه بــازی در تیم های 
والیبال ایالم را دارد پس از اتمام قرارداد پنج 
ســاله خود با تیم پیکان تهران راهی تیم پر 

ستاره سپاهان اصفهان شد.
امرایی بازی کن مسابقات جوانان کشور و 
یکی از مهره های اصلی امتیازگیری سپاهان 

در این مسابقات است.

در هفته هجدهم لیگ برتــر والیبال مردان 
کشــور ســپاهان میزبــان خــود هــراز آمــل را 

شکست داد.
 تیم ســپاهان اصفهــان در هفتــه هجدهم 
لیــگ برتــر والیبــال در دیــداری دیدنــی و 
طوالنی مقابل هراز آمل در خانه این تیم با 

نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید.
ســپاهان با این نتیجه و کسب پانزدهمین 

پیروزی در صدر جدول باقی ماند.

رئیس اسبق فدراسیون
کشتی و والیبال درگذشت  

شناخت استعداد اولیه
 مهمترین اصل موفقیت 

در والیبال

دعوت از ۳ اصفهانی 
به تیم ملی دو و میدانی

کم بینایان  نابینایان و 

پیوستن والیبالیست ایالمی
 به سپاهان

پیروزی سپاهان 
مقابل هراز آمل

یک پیشکسوت فوتبال اصفهان می گوید سپاهان 
کتیکی دیگری در زمین باشد  باید به دنبال برنامه تا

چون دستش برای حریفان رو شده است.
رســول کربکندی در گفت وگــو با ایســنا درباره عملکــرد ســپاهانی ها در 
پایان نیم فصل اول لیگ برتر اظهار کرد: سپاهان یکی از حرفه ای ترین 
باشگاه های ایران است و از نظر امکانات شرایط مطلوبی دارد. تیم خوبی 

دارد اما هواداران انتظارات بیشتری از این تیم داشتند. آن ها خوب فوتبال 
گر نتیجه نگیرد، زیر فشار می رود. چند شکست  بازی می کنند اما یک تیم ا

و چند مساوی غیر منتظره باعث شد که از صدرجدول دور شوند.
او ادامه داد: تیم های لیگ تقریبا نوع فوتبال سپاهان را می شناسند و 
دست این تیم برای حریفان رو شده است. حریفان با دفاع بسته سعی 
گردان نویدکیا را کنترل کنند و ضد حمله بزننــد. در این   می کنند تا شــا
بخش سپاهانی ها وقتی که پر تعداد حمله می کردند، اسیر ضد حمالت 
حریف می شدند. آن ها فوتبال خیلی خوبی بازی می کنند اما به نظرم 
کتیک باعث می شود روند رو به جلویی در ادامه داشته باشند.  تغییر تا
کتیکی اش را بیشتر کند. این تیم می تواند قهرمان  سپاهان باید تنوع تا

شود چون ابزار قهرمانی را دارد.
این پیشکسوت فوتبال با بیان اینکه "سپاهان باید برنامه دومی داشته 
باشد تا بتواند مقابل تیم ها نتیجه بگیرد،" عنوان کرد:  آن ها نیاز به یک 
مهاجم سر زن دارند و با حضور این مهاجم می توانند این برنامه دوم را در 
زمین پیاده کنند. خط دفاعی سپاهان هم سرعت کمی دارد و به همین 
دلیل در برخی مواقع مقداری عقب نشینی کنند و فضای بین هافبک و 

خط دفاعشان زیاد می شود. سپاهانی ها اشکاالت فنی کوچک دارند و 
گر این ها را برطرف کنند، نیم فصل دوم قطعا می توانند تیم بهتری شوند. ا

او همچنین در رابطه با عملکرد ذوب آهن در پایان نیم فصل گفت: نوع 
شکل گیری ذوب آهن نشان می دهد برای قهرمانی یا کسب سهمیه بازی 
کند. تارتار برخی از بازیکنان متوسط فوتبال ما را جذب کرده و بازیکنانی 
بوده که خودش خواسته و باشگاه بازیکنانش را جذب کرده است. این 
بازیکنــان اثرگذار یا مطرح نیســتند و بیشــتر آن ها یــا جوان یــا بازیکنان 
خود تارتار هستند. البته با توجه به این بضاعت نتایج بدی نگرفتند اما 

هواداران با آمدن تارتار انتظار دیگری داشتند.
گر تا رده هفتم یا هشتم  سرمربی سابق ذوب آهن اضافه کرد: ذوب آهن ا
باال بیاید و خودش را نگه دارد قابل قبول است. کار بزرگ بازیکن بزرگ هم 
می خواهد و ذوب آهن بازیکن اثرگذار بزرگ جذب نکرده است. به جز تارتار 
هم مربی دیگری نمی تواند در شرایط حال حاضر هدایت ذوب آهن را به 
عهده بگیرد و به نظرم باید با تارتار ادامه دهند. این تیم خطر سقوط ندارد 
گر بتواند ششم شود شاهکار  اما شانس کسب سهمیه هم ندارد. آن ها ا

کرده است و نتیجه خیلی خوبی گرفته است.

کربکندی عملکرد سپاهان و ذوب آهن در نیم فصل لیگ برتر از نگاه 

خبر

در هفتــه هجدهــم لیگ برتــر فوتســال 
تقابــل ســپاهان اصفهــان و شــهروند 
ســاری در اصفهان را ســپاهان با دو گل 

برنده شد.
بــه گزارش ایمنــا، هفتــه هجدهــم رقابت هــای لیگ برتر 
کشــورکلید خــورد و در یکــی از  فوتســال باشــگاه های 
بازی هــای مهم ایــن هفتــه ســپاهان اصفهــان در خانــه 

میزبان شهروند ساری بود.
در نیمه نخســت با وجود بازی ســریع و منســج از ســوی 
هــر دو تیــم ســپاهان و شــهروند توپــی از خــط دروازه هــا 
نگذشــت، فرصت های دو تیم دقت کافــی را برای به ثمر 
رســاندن گل نداشــت و پــس از بیســت دقیقــه نچنــدان 
جالب سپاهان و شهروند با تساوی بدون گل به رختکن 

رفتند.در نیمه دوم نیز بازی با کمترین تعداد حمله از سوی هر دو تیم آغاز شد، رفته رفته سپاهان و 
ک اطمینان خودشان بیرون آمدند و شروع به حمله برای زدن گل کردند. شهروند از ال

این جدال که ســه امتیازش برای هر دو تیم مهم بود اما بیشــتر در میانه زمین دنبال شــد و فرصت 
جدی گلزنی نه از ســوی میزبان خلق شــد و نه از ســمت میهمان تمایــل زیادی دیده شــد. به نظر 

احتیاط اصلی ترین شگرد هر دو مربی برای خروج از این بازی بود.
موقعیت هــای نصفــه و نیمه ای هــم که از ســوی هــر دو تیم ایجــاد می شــد آنچنان جــدی نبود که 
کنش هــای خوب دروازه بانان دو تیم دفع  دروازه ای را تهدید کند و توپ های در چارچوب هم با وا
می شد، البته دقت بازیکنان شــهروند در این امر بیشــتر بود و حتی میل بیشتری نسبت به میزبان 
برای گلزنی داشتند و چندین خطا هم پشت محوطه سپاهانی ها گرفتند که البته به جایی نرسید.

بازی با همین روند در حــال اتمام بود که 2 دقیقه مانده 
بــه پایــان مســابقه رضــا آبگــون بازیکن ســپاهان بــا یک 
حرکت عالی انفرادی موفق شــد یک پنالتــی از مدافعان 
شــهروند بگیــرد تــا تیمــش در آســتانه شکســتن طلســم 

دروازه شهروند باشد.
کاپیتــان طالیی پوشــان پشــت ضربــه  بابــک نصیــری 
پنالتی ایستاد و توپ را به سمت چپ دروازه بان شهروند 

زد تا سپاهان یک بر صفر پیش بیفتد.
در ادامه با بازی بی مهابای شهروند بر اثر یک ضدحمله 
ســپاهان بــا همــکاری محمــد بیاتــی و ســورغالی دروازه 

شهروند را برای دومین بار گشود.
شــهروند که بــا 1۰ امتیــاز به قعــر جــدول چســبیده و تیم 
ســیزدهم جدول چهــارده تیمی اســت در نهایــت حصار 

مقاومتش شکسته شد تا دست خالی به ساری برگردد.
ســپاهان نیز با این پیروزی مهــم 2۳ امتیازی شــد و باتوجه به تســاوی فرش آرا با یــک پله صعود در 
جایگاه ششــم جدول ایســتاد. طالیی پوشــان هفته گذشــته با یک نمایش دیدنی مس ســونگون 
کامی در  مدعی اصلی قهرمانی را شکســت دادند و در این بازی هم با دو گل نصیری و سورغالی به نا

چهار دیدار متوالی خانگی پایان بدهند.
یکی از نــکات جالب ایــن دیــدار اعتراضات ســرمربیان هر دو تیــم بود که انــگار قرار نیســت هیچگاه 

تمامی داشته باشد و این مسئله را ما در بین تمامی چهارده تیم مشاهده می کنیم.
پس از گل سپاهان نیز ساروی ها کنترلشان را از دست دادند و روی یکی از سوت های داور با اعتراض 

آن ها بازی برای دقایقی متوقف شد.

سپاهان 2 _ شهروند ساری صفر

کامی در خانه را شکستند طالیی پوشان طلسم چهار هفته نا

خبر



سال پنجم - شماره 1۳۳۰

سه شنبه  28  دی 1۴۰۰ - 1۵ جمادی الثانی 1۴۴۳

7 18 ژانویه    2۰22 سالمت

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

شماره نامه: ۱۴۰۰8۵۶۰۲۰۱۹۰۰۱۶8۴، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۶، مفاد 
آرا هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده ۱ 
قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که  ۱۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آ
به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ 
گهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و  الصاق آ
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 ارایه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارایه حکم 
قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 
بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۵۱۹، ۱۴۰۰/۰8/۳۰، آقای محمدرضا 
کاظمی فرزند ابراهیم ۱/۵ دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۹۱۵ 
مترمربع پالک ۳۳8 فرعی از ۱7۵ اصلی واقع در قریه همگین بخش ثبتی دهاقان 
انتقال عادی مع الواسطه ازطرف خانم فلک ناز جهانبخش فرزند مرحوم قنبرعلی 
مالک رسمی از ششدانگ پالک فوق موضوع ثبت دفتر امالک صفحه ۲۰8 دفتر ۱۳8 
امالک به میزان ۱/۵ دانگ مشاع از ششدانگ صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت 
اول: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲8 – اداره 

ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان – ۱۲۴۹۹۹۰ / م الف

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

شماره نامه: ۱۴۰۰8۵۶۰۲۰۱۹۰۰۱۶۶7، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۵، مفاد 
آرا هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده ۱ 
قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که  ۱۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آ
گهی و در روستاها از تاریخ  به آرا مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آ
گهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و  الصاق آ
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 ارایه حکم 
قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۵۲۱، ۱۴۰۰/۰8/۳۰، آقای عباس داتلی بیگی 
فرزند خداداد پنجاه و چهار حبه و دو بیست و یکم حبه مشاع از 7۲ حبه به استثنا ثمنیه 
اعیانی پانزده حبه و یک سوم حبه مشاع از 7۲ حبه ششدانگ یک درب باغ به مساحت 
۳۵۳۴/۴7 مترمربع پالک ۲۰8 فرعی از ۱۹۲ اصلی واقع در امالک و ابنیه قمیشلو 
دهاقان انتقال عادی مع الواسطه ازطرف کرمعلی داتلی بیگی قمیشلو به موجب سند 
۳۲۴۹۲ مورخ ۱۳۳۰/۱۱/۲۲ دفتر یک شهرضا نسبت به ۵ سهم از 7 سهم سه دانگ 
از ششدانگ و بموجب سند ۶۰7۰۱ مورخ ۱۳۲۴/۳/8 دفتر یک شهرضا نسبت به دو 
حبه و شانزده بیست و هشتم حبه به استثنا ثمنیه اعیانی و بموجب سند ۳۳8۳۹ مورخ 
۱۳۳۱/۱۱/۱۱ دفتر یک شهرضا نسبت به یک سهم از 7 سهم سه دانگ به استثنا بها 

ثمنیه اعیانی آن صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲8 – اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

دهاقان – ۱۲۴۹۲8۶ / م الف

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

شماره نامه: ۱۴۰۰8۵۶۰۲۰۱۹۰۰۱۶۶8، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۰/۰۵، مفاد 
آرا هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده ۱ 
قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که  ۱۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آ
گهی و در روستاها از تاریخ  به آرا مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آ
گهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و  الصاق آ
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 ارایه حکم 
قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۵۲8، ۱۴۰۰/۰8/۳۰، خانم بهجت سیدحسینی 
قهه فرزند سیدحسن ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ۲۲۰۹/۰۰ 
مترمریع پالک ۲۳۵ فرعی از ۱۰۶ اصلی واقع در ابنیه و باغات قهه بخش ثبتی دهاقان 
انتقال عادی مع الواسطه ازطرف توران جانقربان قهه و حبیب اقا چلمقانی قهه مالکین 
از ششدانگ پالک فوق موضوع سند شماره ۱۶۳۳7 مورخ ۱۳۳۳/7/۲۲ دفتر سه 
شهرضا و موضوع اظهارنامه ثبتی صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 
۱۴۰۰/۱۰/۱۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲8 – اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان دهاقان – ۱۲۴۹۲8۱ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۶۹۶۳، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۳، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه 
هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱7۴7 مربوط به تقاضای آقای/
خانم اکبر زمان وزیری مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک 
شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. 
هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه 
شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات 
ضمیمه شامل سند ۳۲۵۲۲ مورخ ۴8/۰۹/۰۶ دفتر 7۳ و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی 
نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات 
متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم اکبر 
زمان وزیری به شناسنامه شماره ۰ کدملی ۱۲8۴۴7۹۰7۲ صادره فرزند عبدالحسین 
نسبت به ۲ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۵۹/۲۳ مترمربع پالک 

شماره 88 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود 
را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس، دراجرای ماده ۱ قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی 
آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت 
به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۲8، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ - رییس اداره 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده – ۱۲۶۰7۴۲ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۶۹۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۳، جلسه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱7۴8 مربوط به تقاضای آقای/خانم 
رسول زمان وزیری مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک 
شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. 
هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه 
شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات 
ضمیمه شامل سند ۳۲۵۲۲ مورخ ۴8/۰۹/۰۶ دفتر 7۳ و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی 
نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم رسول زمان 
وزیری به شناسنامه شماره ۰ کدملی ۱۲8۵۱۰7۵۱۹ صادره فرزند اکبر نسبت به ۲ 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۵۹/۲۳ مترمربع پالک شماره 88 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود 
ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس، دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن 
مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت 
به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۲8، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ - رییس اداره 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده – ۱۲۶۰7۵۹ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۶۹۶۵، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۳، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱7۴۹ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
مسعود زمان وزیری مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک 
شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. 
هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه 
شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات 

ضمیمه شامل سند ۳۲۵۲۲ مورخ ۴8/۰۹/۰۶ دفتر 7۳ و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به 
ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی 
نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم مسعود زمان 
وزیری به شناسنامه شماره ۰ کدملی ۱۲7۱۱۹۰۰۳۶ صادره فرزند اکبر نسبت به ۲ 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۵۹/۲۳ مترمربع پالک شماره 88 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود 
ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس، دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن 
مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت 
به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۲8، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ - رییس اداره 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده -  ۱۲۶۰7۶۶ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱7۹7 مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰8 هیات یک آقای علی 
شهابی به شناسنامه شماره ۵8 کدملی ۴۶۲۲۲8۵8۹۴ صادره شهرکرد فرزند حسن 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۲8/۶۲ مترمربع از پالک ۱۳۹۰۰ 
اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مبایعه 
نامه عادی و استشهادیه محلی مع الواسطه از مالکیت حسن طاهری موضوع سند 
انتقال ۹۵۲۳۴، 8۰/۴/۵ دفتر ۹ اصفهان واگذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
گهی به مدت دو ماه  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۲8، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ 

– رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۶۱۵78 / م الف 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۵8۹ مورخ ۱۴۰۰/۰7/۱۱ هیات سه آقای عباس 
خدادادئی به شناسنامه شماره ۱۰۹۵ کدملی ۱۲87۰۵7۱۹۵ صادره اصفهان فرزند 
محمدحسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۹۰ مترمربع پالک 
شماره ۳۱ فرعی از ۱۴87۴ اصلی واقع در بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان طبق سند مالکیت متقاضی تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۱۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۲8 

– رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۵۲۹۴۶ / م الف

آگهی

چگونه عوارض آنتی بیوتیک ها را کاهش دهیم؟
درمــان عفونت هــای میکروبــی با 
مصــرف آنتی بیوتیک هــا، مزایــای 
اســتفاده از آنتــی بیوتیک هــا برای 
بدن، رایج تریــن آنتی بیوتیک هــای مورد اســتفاده، 
شناخت عوارض مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها 
و نکات مهم در زمینــه مصرف آنتی بیوتیک هــا برای 
کاهــش عارضه هــای آن در بــدن را در بســته خبــری 

سالمت ایمنا بخوانید.
آنتی بیوتیک هــا داروهایــی هســتند که بــرای درمان 
عفونت های میکروبی مورد استفاده قرار می گیرند و برای 
تهیه ی آنها از داروخانه، به همراه داشتن نسخه پزشک 
ضروری است. ازجمله عفونت های میکروبی رایجی که 
به کمک آنتی بیوتیک ها درمان می شوند برونشیت، 

ذات الریه یا سینه پهلو و عفونت مثانه است.
آنتــی بیوتیک ها )یــا در اصطالح عموم چرک خشــک 
کن ها( در بین داروهای امروزی، بیشــترین داروهای 
تجویزی هســتند، آنتــی بیوتیک ها از طریق کشــتن 
میکروب ها یا توقف تکثیر آنها با عوامل بیماری زا مقابله 
می کنند. پنی سیلین، اولین آنتی بیوتیکی بود که بطور 

تصادفی از محیط کشت کپک کشف شد.
           برخی از رایج ترین آنتی بیوتیک های مورد 

استفاده عبارتند از:
- آموکسی سیلین

کسی سایکلین - دا
- سفالکسین

- سیپروفلوکساسین
- کلیندامایسین

- مترونیدازول
-آزیترومایسین

-آموکسی سیلین
-سولفامتوکسازول تری متوریم

-لووفلوکساسین
-لووفلوکساسین

           مزایای استفاده از آنتی بیوتیک ها برای بدن
آنتی بیوتیک ها علیه عفونت های ناشی از فعالیت انواع 
میکروارگانیسم ها در بدن بسیار مؤثر هستند. برخی از 
انواع خاص آنتی بیوتیک ها توانایی قابل توجه ای برای 
کتری ها دارند و با این روش می توانند بدن  نابودی با
را از تهاجم این گونه میکرواورگانیسم ها حفظ کنند. 
امروزه با وجود آنتی بیوتیک ها، ما انسان ها صدمات 
کتری ها و  بسیار کمتری نسبت به گذشته از جانب با

میکروب ها بیماری زا در بدن، می بینیم.
آنتــی بیوتیک هــا بــا توجــه بــه ســاختاری کــه دارند، 

می تواننــد بســیاری از عوامــل بیمــاری زا همچــون 
کتری هــا و میکرواورگانیســم های دیگــر را نیــز نابود  با
کنند. از ایــن رو این داروهــا در صدر داروهــای مبارزه با 
میکرواورگانیسم ها قرار دارند؛ چرا که اثر بخشی آن ها 
بسیار باال اســت. یکی دیگر از مزایای اســتفاده از آنتی 
بیوتیک ها این است که مصرف کنندگان نگرانی خاص 

به خاطر مصرف آن ها ندارند.
یکی از مزایای شگفت انگیز آنتی بیوتیک ها این است که 
آن ها به سلول های طبیعی بدن آسیب وارد نمی کنند 
و ایــن موضوع بــرای هــر دارویــی می تواند یــک مزیت 
فوق العاده خوب به حســاب آید. از این خصلت آنتی 
بیوتیک ها می تــوان برای درمــان انــواع بیماری های 
سرطانی بهره برد؛ چرا که بیشتر داروها مورد استفاده 
برای درمان سرطان، معموال به دیگر سلول های بدن 
آسیب می رسانند. این چنین رفتاری می تواند بسیار 
پر خطر باشــد و اســتفاده آز آن ها را بــرای درمــان انواع 
بیماری ها دچار مشکل کند. اما آنتی بیوتیک ها در این 
بین جزو داروهای دوست دار سلول های بدن هستند.

           عوارض آنتی بیوتیک بر روی توان جسمی
مصرف زیاد آنتی بیوتیک ها بویژه آنتی بیوتیک های 
قــوی بــه مــرور زمــان باعث ایجــاد ضعــف در اندام ها و 
ماهیچه هــای بــدن انســان می شــود. ولــی علــت 
اصلی ایجاد ضعف و بی حالی در زمــان بیماری، آنتی 

بیوتیک ها نیســتند، بلکه عفونت وعوامل بیماری زا 
کتری ها و یا سایر عوامل بیماری زا موجب  هستند. با
تحریــک سیســتم ایمنی شــده، و بــه دنبــال آن توان 
جسمی انسان کاهش می یابد و آنتی بیوتیک ها فقط 
به دستگاه ایمنی در سرکوب هرچه بیشتر و بهتر عوامل 
بیمــاری زا کمــک می کنند. با ایــن وجــود افــراد دارای 
ضعف جسمانی باید با احتیاط و همچنین تحت تجویز 

پزشک مصرف آنتی بیوتیک را آغاز کنند.
           عوارض آنتی بیوتیک بر روی پوست

همانطور که پیش تر گفته شــد، مصرف بی رویه آنتی 
کتری های مفید بدن  بیوتیک ها باعث از بین بردن با
کتری های مفید باعث  انسان می شود. بعضی از این با
جلوگیری از رشــد قارچ های بیماری زا بر روی پوســت 
شده و مانع از ابتالء به بسیاری از عفونت های قارچی 
در روی پوست بدن انسان می شوند. در نتیجه ممکن 
اســت مصرف بیش از حــد آنتی بیوتیک هــا، عفونت 
قارچی را با خود به همراه آورد. بعضی از آنتی بیوتیک ها 
مانند تتراسایکلین موجب ایجاد حساسیت پوستی 
نســبت به نور می شــوند. این نــوع از آنتــی بیوتیک ها 
می توانند باعث بروز بیماری پوستی آفتاب سوختگی 
شــوند. در نتیجه افــرادی کــه می خواهنــد از این نوع 
آنتی بیوتیک ها مصرف کنند، باید از تجهیزاتی مانند 
کاله، عینک آفتابی و کرم های ضد آفتاب قوی و مناسب 

استفاده کنند.
           عوارض آنتی بیوتیک برای کبد انسان

مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها موجب بــروز عوارض 
زیادی در انــدام مهم بــدن یعنی کبــد خواهد شــد. از 
آنجایی که این اندام حیاتی نقش تصفیه خانه را برای 
بدن انسان ایفا می کند، در نتیجه مصرف بیش از حد 
داروهای شیمیایی از جمله آنتی بیوتیک ها باعث ایجاد 
فشار کاری فراوان و همچنین تشکیل رسوبات زیاد در 
کبد می شوند. پزشکان و دانشمندان همواره بر احتیاط 
در مصــرف آنتی بیوتیک ها توســط بیمــاران کبدی و 

کلیوی توصیه می کنند.
           عوارض آنتی بیوتیک در کودکان

تجویز آنتی بیوتیک بــرای کودکان باید حتما توســط 
پزشــک متخصص کودکان انجام بگیــرد. پــدر و مادر 
نباید به صورت خودسرانه مصرف داروها از جمله آنتی 
بیوتیک را برای فرزند خود آغاز کنند. در بسیاری از موارد 
که عامل بیماری زا ویروس ها هستند، پزشک از تجویز 

آنتی بیوتیک برای کودکان خودداری خواهد کرد.
مصرف بیش از حد و بی رویه از آنتی بیوتیک ها می تواند، 
بدن کودکان را نســبت به آنها مقاوم کند در نتیجه در 
صورت بیمار شدن، الزم است تا پزشک از دوز باالتر و یا 

آنتی بیوتیک های قوی تر جهت درمان استفاده کند.
بیماری ســندروم روده تحریک پذیر کــه یک بیماری 

خودایمنی است، می تواند از عوارض مصرف بیش از حد 
داروهای آنتی بیوتیکی در کودکان به وجود آید. اسهال، 
اضافه وزن، ریزش مو، دل درد نیز از عوارض مصرف غیر 

اصولی این نوع داروها در کودکان هستند.
           عوارض آنتی بیوتیک در خون

مصرف بیش از حد بعضی از آنتی بیوتیک ها می تواند، 
کنش هایی در خون انسان شود. خونریزی،  موجب وا
کت خون، کاهش گلبول های  پایین آمدن سطح پال
ســفید خون، کبودی، لخته شــدن خون و عفونت از 
عوارض خونی برخی از آنتی بیوتیک ها هستند. آنتی 
کتام  بیوتیک هایی ماننــد سولفامتوکســازول و بتاال
می توانند عوارض منفی در خون انسان برجا بگذارند. 
افراد دارای مشــکالت خونی باید قبــل از مصرف آنتی 

بیوتیک با پزشک خود مشورت کنند.
           نکات مهم در زمینه مصرف آنتی بیوتیک ها

آنتی بیوتیک ها جزو داروهای شیمیایی مهمی هستند 
که در قرن اخیر نقش بزرگ و مفیــدی در زمینه درمان 
بیماری ها ایفــا کرده اند. میــزان عــوارض مصرف آنتی 
بیوتیک ها مانند بیشتر داروهای شیمیایی، بسته به 
مدت زمان مصــرف دارو، نوع آنتی بیوتیک و شــرایط 
فردی بیمار دارد. طبیعتا بین مصرف بی رویه و بیش 
از حد ایــن نــوع دارو و عــوارض آنتــی بیوتیــک ارتبــاط 
مســتقیمی وجود دارد و ممکن است آسیب هایی به 

بدن وارد کند.
           برخی از نکات مهم در زمینه مصرف آنتی 

بیوتیک ها عبارتند از:
- هیچ گاه نباید خودسرانه و بدون تجویز پزشک از آنتی 

بیوتیک استفاده کرد.
- زمان مصرف داروهای آنتی بیوتیکی بسیار مهم است 

و باید با دقت رعایت شود.
- در صورت فراموشــی یک موعد و نزدیکی تایم موعد 

بعدی، باید از خوردن آن موعد خودداری کرد.
- در هنگام مصرف آنتی بیوتیک ها باید توصیه های 
پزشــک و نیز مطالــب کاغــذ راهنمــای دارو را به دقت 

رعایت کرد.
- تا اتمام دوره درمــان از قطع داروی آنتی بیوتیکی به 

صورت خودسرانه جدا خودداری کنید.
- دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

- برخی از آنتی بیوتیک ها روش و شرایط مصرف خاصی 
دارند، )ماننــد، مصرف با معــده خالی، همــراه غذا، با 
مایعات فراوان و ترکیب با مواد خاص(، باید برای بهبود 
نتیجه درمــان، روش شــرایط مصــرف دارو بــه خوبی 

توسط بیمار رعایت شود.

دانستنی ها
توت فرنگی به خالص شدن از شر چربی شکمی که 

عامل حمله قلبی هستند، کمک می کند. 
فیبر موجود در توت فرنگی می تواند به از بین رفتن 
ک اطراف شــکم کمــک کند.  چربی هــای خطرنــا
چربی های اطرف شکم تعادل و عملکرد هورمون ها 
را مختل و حساسیت ســلول ها به انســولین را کم 
می کند و همچنین باعث لخته شدن خون می شود 
که در صورت عدم رعایت چنیــن مواردی می تواند 
منجــر بــه مشــکالت قلبــی و گاهــی مــرگ زودرس 

می شود.
بنابراین فیبر محلول، روند هضم غذا از معده به روده 
را کند می کند و در نتیجه به خالص شدن از شر چربی 

احشایی کمک می کند.
به ازای هر 1۰ گرم فیبر محلول در روز، چربی شکمی در 
طی یک دوره پنج ساله ۳.7 درصد کاهش می یابد. 

از سوی دیگر، افزایش سطح فعالیت متوسط منجر 
به کاهــش 7.۴ درصدی چربی شــکمی در همان 

زمان می شود.
همچنین تــوت فرنگــی حــاوی غلظــت باالیــی از 
آنتوسیانین است، اسید آمینه ای که کلسترول بد 
و تری گلیسیرید را کاهش می دهد و همچنین به 

کنترل وزن کمک می کند.

راه حل در دسترســی وجود دارد که به افراد برای 
خــواب بهتــر شــبانه کمــک و آن هــا را از مصــرف 
دارو هــای خــواب آور بی نیاز می کنــد.  نتایج یک 
بررســی جدید نشــان داده اســت پیــروی از رژیم 
غذایی سالم، می تواند مهم ترین عامل در خواب 
کیــد می کنند  راحت شــبانه باشــد. محققــان تا
حمام آب گرم، اســتفاده از نوعی بالــش خاص و 
مصرف قرص و دارو را برای خواب راحت در شــب 
فراموش کنیــد و جایگزین این مــوارد به مصرف 

میوه و سبزیجات توجه کنید.
مطالعات نشان داده اند که حدود یک سوم مردم 
در انگلیس از بی خوابی رنج می برند؛ به این معنی 
که برای به خواب رفتن یا ماندن در خواب تالش 
می کنند و حــدود دو میلیــون نفر بــه قرص های 

خواب آور متکی هستند. 
اســتفاده از راه هایی نظیر خواندن کتــاب قبل از 
خواب و دوش آب گرم اغلب ناموفق هستند و به 
افراد در تجربه بهتر خواب شبانه کمکی نمی کنند؛ 
اما تعداد فزاینده ای از تحقیقات نشان می دهند 
که ممکن است راه ساده تری برای بهبود خواب 
وجود داشته باشد و آن بهبود چیزی است که افراد 

مصرف می کنند.
در حالــی که مدت ها اســت مشــخص شــده که 
نوشــیدنی ها و غذا های حــاوی کافئین ممکن 
اســت خــواب را مختــل کننــد؛ بــه نظر می رســد 
که برخــی از گروه هــای غذایی از جملــه میوه ها، 
ســبزی ها و حتی برخــی نان ها ممکن اســت اثر 

معکوس داشته باشند.
این یافته از بررسی مطالعاتی بود که اخیرا در مجله 
Annual Review of Nutrition منتشر شده است. 
ماری پیر، دانشــیار پزشــکی تغذیه در دانشــگاه 
کلمبیا در نیویورک و یکی از نویسندگان مقاله گفت: 
"ما دریافتیم که پیروی از یک رژیم غذایی حاوی 
مقدار زیــادی میوه و ســبزی، به عــالوه حبوبات 
و نان های ســبوس دار، با خــواب با کیفیت بهتر 

همراه خواهد بود."

که چربی های شکمی را آب می کند!  میوه ای 

کلید خواب راحت شبانه  رژیم غذایی سالم 

دانستنی ها

رژیم غذایی
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جایگزیــن  کــه   CLE کالس  بنــز  مرســدس   
نسخه های کالس C و E بوده که در حال آزمایش 

است. 
شــرکت مرســدس بنــز در حــال آمــاده ســازی 
خــودروی CLE بــرای جایگزینــی نســخه های 
کوپــه و کانورتیبــل کالس C و E خــود اســت. این 
عکس های جاسوسی توسعه نسخه droptop را 
نشــان می دهند و اولین نگاه ما به آن در آزمایش 

هوای سرد است.
به گزارش موتور وان، مرسدس طراحی خودروی 
CLE را زیر اســتتار ســنگینی مخفی نگه داشــته 
است. چراغ های جلو احتماال نمونه نهایی نبوده 
و یک پوشش کامل در قسمت جلو وجود دارد تا 
طراحی جلوپنجره و قسمت پایینی آن را پنهان 
کند. به عالوه، پانل های اضافــی در مکان هایی 
مانند کاپوت وجود دارد تا طراحی بیرونی نمایان 

نشود.
اندازه این مدل ظاهرا بین کالس C و E است.به 
همین منظور  مرسدس قصد دارد فقط انواع دو 
در CLE را تولید کند. هنوز هیچ عکسی از فضای 

 C وجود ندارد، اما با توجه به کالس CLE داخلی
و S که روی پلتفــرم MRA-2 قــرار گرفته اند، این 
خودرو نیز باید صفحه نمایش بزرگی بــرای ابزار و 
صفحه نمایــش اطالعات ســرگرمی و بســیاری از 
فناوری های پیشــرفته داشته باشــد. خودروی 
CLE چهــار چــرخ متحــرک اســت، امــا جزئیات 
پیشــرانه این مدل هنوز در دسترس نیست، اما 
موقعیت مکانی خودرو ها در خط تولید، به این 
معنی است که این خودرو احتماال موتور مشترکی 

با کالس C و E دارد.
انتظار مــی رود کالس CLE اواخر امســال معرفی 

شود و برای مدل سال 2۰2۳ به فروش برسد.

کننده هــای شــما  گــر تمایلــی نداریــد دنبــال  ا
گرام از زمان آنالین بودنتان با خبر شوند به  در اینستا

راحتی می توانید آن را مخفی کنید. 
کثر شبکه های اجتماعی و پلتفرم های  این روزها ا
چت دارای ویژگی هستند که نشان می دهد کاربر 
آخرین بار چه زمانی آنالین یا در این سرویس فعال 
بوده که این بســته به موقعیت شــخصی یــا کاری 

می تواند مفید یا مشکل ساز باشد.
گرام امکان نمایش  همانطور که می دانید اینســتا
گر  زمانی کــه کاربــر فعــال بــوده را دارد. همچنیــن ا
گرام یک  شخص در آن لحظه آنالین باشد، اینستا
نقطه ســبز رنــگ را در کنار عکــس پروفایل و نــام او 

نشان می دهد.
با ایــن حــال، گاهی اوقــات، بــه هر دلیلــی، ممکن 
است نخواهید کســی یا کســانی بدانند آخرین بار 

چه زمانی در رسانه های اجتماعی فعال بوده اید. 
گرام هر دو به شما  خوشبختانه، واتساپ و اینســتا
امکان می دهند وضعیت فعالیت خود را در برنامه 
مخفی کنیــد. در اینجا تمرکز مــا روی نحوه مخفی 

گرام است. کردن وضعیت در اینستا
گرام شما            مخفی کردن وضعیت آنالین اینستا

گرام را باز کنید. اپلیکیشن اینستا
روی نماد نمایه در گوشه سمت راست پایین ضربه 
بزنید. روی ســه خط در گوشــه باال ســمت راست 

ضربه بزنید.
به تنظیمات بروید.

قسمت حریم خصوصی را انتخاب کنید.
روی وضعیت فعالیت ضربه بزنید.

برای خاموش کردن نمایش وضعیت فعالیت، روی 
دکمه قابل جابه جایی ضربه بزنید تا خاموش شود.

 CLE آزمایش خودروی مرسدس

کردن وضعیت آنالین  مخفی  
گرام با روشی ساده  در اینستا

فناوری

تکامل هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۲ چگونه است؟ 
گرچه هنوز هوش مصنوعی برای  ا
تبدیل شــدن بــه چیزی شــبیه 
به هوش انســان راه زیادی دارد، 
کنــون طی  اما ایــن فنــاوری روند قابــل توجهــی را تا

کرده است. 
 ماشین ها هر سال هوشمندتر و باهوش تر می شوند، 
اما هوش مصنوعی هنوز با هیاهویی که توسط برخی 
از بزرگترین شــرکت های فناوری جهان ایجاد شده، 

فاصله دارد.
هوش مصنوعــی می تواند در کار هــای خاص مانند 
بازی شطرنج برتری داشته باشد، اما در انجام بیش 
از یــک کار بــه طــور همزمــان به مشــکل می خــورد. 
بــرای مثــال یک کــودک هفــت ســاله هوش بســیار 
گسترده تری نسبت به سیستم های هوش مصنوعی 

امروزی دارد.
ادوارد گرفنستت، دانشمند محقق در بخش هوش 
مصنوعــی شــرکت متــا کــه پیــش از ایــن تحقیقات 
هوش مصنوعــی فیســبوک نــام داشــت، می گوید: 
"الگوریتم هــای هوش مصنوعــی در انجــام وظایف 
فردی یا وظایفی که دارای درجه کمی از تنوع هستند، 
می توانند خوب عمل کنند. با این حال دنیای واقعی 
پتانسیل قابل توجهی برای تغییر دارد و این پویایی را 
نمی توان به خوبی در الگوریتم های آموزشی هوش 
مصنوعی اعمــال کرد. ایــن موضوع باعــث نقص در 

هوش های مصنوعی خواهد شد.
گرفنســتت می گوید کــه محققــان در زمینــه هوش 
مصنوعــی راه هایی را بــرای تطبیق مؤثــر روش های 
آموزش هــوش مصنوعــی بــا تغییر هــای محیطی و 
وظایف پیدا کرده اند که منجر به قوی تر شــدن این 
فناوری می شود. او معتقد اســت که در سال جدید 
میالدی در موارد بیشــتری از این روش هــا در هوش 
مصنوعی استفاده خواهد شد که جهش های قابل 

توجهی را در این زمینه ایجاد خواهد کرد.
در حالی که هــوش مصنوعی هنــوز راه زیــادی برای 
دســتیابی به دقتــی مانند هــوش انســانی در پیش 
دارد، اما ایــن امــر مانــع از ســرمایه گذاری میلیارد هــا 
دالری شرکت های بزرگ مانند گوگل، فیسبوک )متا( 
و آمازون برای استخدام محققان با تجربه در زمینه 
هوش مصنوعی نشده است. اتفاقی که به طور بالقوه 
می توانند همه چیز از موتور های جســتجو گرفته تا 

دستیار های صوتی را بهبود ببخشد.
بت سینگلر انسان شــناس که در دانشگاه کمبریج 
روی هــوش مصنوعــی و ربات هــا مطالعــه می کند، 
می گوید که ادعا ها در مورد اثربخشی هوش مصنوعی 
کنون به عنوان متاورس شناخته  در فضا هایی که ا
می شــوند، در ســال 2۰22 با ســرمایه گذاری بیشــتر 
در این زمینه رایج تر خواهد شــد. در این زمان است 
که می توان گفت عموم مــردم به عنوان یک مفهوم 

می توانند با متاورس آشنا شوند.
البته گری مارکوس، دانشمندی که یک استارت آپ 
هوش مصنوعی را به شــرکت اوبر فروخــت و در حال 
حاضر مدیرعامل یک شــرکت دیگر در زمینه هوش 
مصنوعــی بــه نــام Robust AI اســت، می گویــد کــه 
پیشــرفت هوش مصنوعــی در ســال 2۰22 احتماال 
گهانی با آن روبه رو  چیزی نیست که جهان به طور نا
شود. او معتقد است که چرخه کشف راه های جدید 
تا عملی شدن آن ها می تواند سال ها طول بکشد و 
حوزه یادگیری عمیق هم هنــوز راه زیــادی در پیش 
دارد. یادگیری عمیق بخشی از هوش مصنوعی است 
که تــالش می کنــد از فعالیــت الیه هــای عصب های 
مغز تقلید کند تا نحوه تشخیص الگو های پیچیده را 
بیاموزد. مارکوس معتقد است که مهمترین چالش 
در حــال حاضر بــرای هــوش مصنوعی، پیــدا کردن 

راهی مناسب برای ترکیب دانش های گسترده علم و 
فناوری در جهان با یادگیری عمیق است.

مارکوس افزود:" پیش بینی می کنم امسال پیشرفتی 
در این مســئله وجود داشــته باشــد که در نهایت به 
تحولی قابل توجهی منجر خواهد شد. " او می گوید 
امسال یا ســال آینده هوش مصنوعی به کشف یک 

داروی جدید کمک زیادی خواهد کرد.
           قدم های بعدی آزمایشگاه تحقیقاتی 

DeepMind
یکی از بزرگ ترین پیشرفت های هوش مصنوعی در دو 
سال اخیر از آزمایشگاه تحقیقاتی DeepMind مستقر 
در لنــدن، حاصل شــده اســت. این شــرکت نرم افزار 
هوش مصنوعی ایجاد کرده که می تواند ساختار به 
هم پیوستن پروتئین ها در عرض چند روز را به دقت 
پیش  بینی و یک چالش ۵۰ ساله را حل کند. چالشی 
که می تواند راه را برای درک بهتر بیماری ها و کشــف 

دارو هموار کند.
نیل الرنس، اســتاد یادگیری ماشــینی در دانشــگاه 
کمبریــج هــم پیــش بینــی می کنــد کــه آزمایشــگاه 
DeepMind در ســال 2۰22 مســائل علمی بزرگــی را 
پاسخ خواهد داد. انتظار می رود مدل های زبان نیز 
در سال 2۰22 بهبود پیدا کنند. سیستم های هوش 
مصنوعی می توانند با انســان ها مکالمه کننــد و به 

سؤاالت پاسخ دهند. شناخته  شده ترین مدل زبانی 
کنــون ســاخته شــده »GPTOpenAI-۳«نام  کــه تا
دارد، اما DeepMind اعالم کرده مدل جدیدی به نام 
»RETRO« می ســازد که 2۵ برابر قدرتمند تر از سایر 

مدل های زبانی است.
           دغدغه های اخالقی در فناوری هوش 

مصنوعی
با وجود مزایای گسترش و پیشرفت هوش مصنوعی، 
نگرانی های عمــده ای در مورد اخالقیــات در زمینه 
هوش مصنوعــی وجــود دارد، زیــرا از سیســتم های 
هوش مصنوعــی در ســالح های جنگی خــودکار نیز 
استفاده می شود. ورنا ریزر، استاد هوش مصنوعی در 
دانشگاه معتقد است که در سال 2۰22 تمرکز بیشتری 
روی مســائل اخالقــی در زمینــه هــوش مصنوعــی 

خواهد شد.
سامیم وینیگر، محقق مستقل هوش مصنوعی که 
قبال برای یک شرکت فناوری بزرگ کار می کرد، معتقد 
اســت در ســال آینده در مورد اســتفاده از مدل های 
یادگیــری ماشــینی در بازار هــای مالــی، جاسوســی 
گری های زیــادی  و مراقبت هــای بهداشــتی افشــا
خواهد شــد و این موضوع ســؤاالت مهمــی در مورد 
حریم خصوصی، قانونی، اخالقیات و اقتصاد ایجاد 

خواهد کرد.

فناوری

داستان کوتاه

زنگ تلفن به صدا در آمد. پیرزن که در حال چرت 
زدن بود، با صدای تلفن از جا پرید به اطراف نگاه 
کرد و دوباره با شنیدن صدای تلفن به زحمت از 

جایش بلند شد و به طرف تلفن رفت. 
گوشــی را برداشــت، بــا شــنیدن صدایــی کــه 
انــگار خیلی وقــت بود نشــنیده بــود، لپهایش 

گل انداخت.
سالم نوه  گلم. خوبی؟ 

قرار شد که پسر، عروس و نوه هایش به خانه او به 
میهمانی بروند. 

گذاشــت.  گوشــی را  بعــد از خداحافظــی، 
کمی همانجا ایستاد و لبخندی از روی خوشحالی 
زد. بعد به خود آمد و دستمالی به دست گرفت 
و شروع به گردگیری منزل کرد. به حیاط رفت و 
همه جا را آب و جارو زد و برگشت. در حالی که زیر 
لب چیزی را زمزمه می کرد سراغ آشپزخانه رفت 

و قابلمه را روی اجاق گذاشت.
ســاعتی بعد قورمه ســبزی روی اجاق غل غل 
می کرد و برنج هــم در حال دم بــود. در قابلمه را 
برداشت کمی از برنج را با قاشق به دهان گذاشت 
و زیــر گاز را خامــوش کــرد. ولــی قورمــه ســبزی 

همچنان در حال جا افتادن بود. 
یک پارچ آب به سماور ریخت و زیر آن را هم روشن 
کرد. بعد به حمام رفت و دوش گرفت. و لباس 
ساتن بنفش رنگی را که پسرش برایش خریده 

بود را پوشید. خیلی خوشحال بود. 
بعد از دوش چای دم کشــیده را خیلی دوست 
داشــت. چــای را دم کــرد و یــک فنجــان از آن را 
خورد. بعــد چــادر گل گلی اش را ســرش کــرد و 
زنبیل قرمز رنگش را برداشت. از در حیاط خارج 
شد، آن طرف خیابان میوه فروشی حاج عباس 
بود. چــادرش را جمــع و جور کــرد و زنبیلــش را 
محکــم گرفــت و در حالی که بــه راســت و چپ 
خیابان نگاه می کرد، آرام آرام به آن طرف خیابان 
رفت و چند نــوع میوه خریــد و دوبــاره چادرش 
را جمع و جور کرد و زنبیلش را برداشت. خیلی 
خوشحال بود. صورت نوه  کوچکش را تجسم 
کرد و لبخندی بر صورتش نقش بست. یک دفعه 
با ترمز اتومبیلی به زمین افتاد و میوه های زنبیل 

قرمزش هر کدام به طرفی قل خوردند.

میهمانی

مهدی مختاری - شهردار کلیشاد و سودرجان

کلیشــاد و ســودرجان بــه اســتناد مصوبــه 1۴۰۰/۴۳۵۳ مــورخ 1۴۰۰/۰9/2۴ شــورای محتــرم اسالمی شــهر  شــهرداری 
گذار نماید. درنظــردارد )عملیــات لکــه گیــری و روکــش آســفالت( را ازطریق مناقصه عمومی به افــراد واجد شــرایط وا

شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار می باشد.
برندگان اول، دوم، سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

شــرکت کننــدگان بایــد ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه مبلــغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال را بــه حســاب ســپرده شــهرداری واریــز و 
یــا نســبت بــه صــدور ضمانــت نامــه بانکــی دروجــه شــهرداری تحــت عنــوان ســپرده شــرکت در مناقصــه اقــدام نماینــد.
کلیشــاد و ســودرجان خیابان مطهری ســاختمان مرکزی شــهرداری  آدرس دریافت و تحویل مدارک: اصفهان شــهر 

واحــد دبیرخانه محرمانه شــهرداری شــماره تمــاس: ۳7۴88۰۰۰، ۰۳1
12۵81۵2 / م الفسایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

نوبت دوم
گهی مناقصه مرحله اول آ

گشاییآخرین مهلت تحویل اسنادمهلت اخذ اسنادمبلغ اعتبار تاریخ و زمان باز

1۴۰۰/11/12 ساعت 1۴۰۰/1۰/211۴۰۰/11/111۵ الی 1۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰1۴۰۰/11/1۰ ریال

سعید ابریشمی راد - شهردار شاهین شهر

شــهرداری شــاهین شــهر به اســتناد مجوز شــماره 177۰/ش مورخ 1397/11/۰۶ شــورای اسالمی شاهین شــهر درنظردارد بهره برداری بصورت 
اجــاره واحدهــای متعلــق بــه شــهرداری واقــع در میــدان خلیــج فــارس مجتمع ســیتی ســنتر نــور را به شــرح جــدول ذیــل با کاربــری تجاری 

گــذار نماید. ازطریــق مزایــده عمومی به اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد شــرایط وا
کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ اوراق مزایــده می بایســتی در ســاعات اداری بــه واحــد حســابداری شــهرداری مراجعــه و  متقاضیــان جهــت 
کثــر تــا پایــان وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/17 بــه دبیرخانــه حراســت تحویــل نماینــد. شــهرداری در رد یــا  پیشــنهادهای خــود را حدا

کلیــه پیشــنهادها مختــار اســت. قبــول یــک یــا 

12۶129۳ / م الف

نوبت چاپ اول

گهی تجدید مزایده عمومی-نوبت دوم آ

مدت قراردادعنوانردیف

دو سالبهره برداری از 1۶ واحد تجاری، ۳ واحد اداری، یک واحد انبار )اولویت با واحدهای مجتمع(1

سه سالبهره برداری از بام سبز و دو واحد تجاری )تاالرهای قدیم(2

سعید ابریشمی راد - شهردار شاهین شهر

شــهرداری شــاهین شــهر به اســتناد مجوز شــماره 1۳۰8/ش مورخ 1۴۰۰/۰۶/2۴ شــورای 
اسالمی شــاهین شــهر درنظــردارد بهــره بــرداری از یــازده واحــد تجــاری مجتمــع الزهــرا 
کاربــری تجــاری را ازطریــق مزایــده  واقــع در ضلــع جنــوب شــرقی چهــارراه عطــار بــا 

گــذار نمایــد. عمومی بــه واجدیــن شــرایط بــه مــدت 2 ســال وا
کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ اوراق مزایــده می بایســتی در ســاعات  متقاضیــان جهــت 
کثــر تــا پایــان  اداری بــه واحــد حســابداری شــهرداری مراجعــه و پیشــنهادهای خــود را حدا
وقــت اداری روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/11 بــه دبیرخانــه حراســت تحویــل نماینــد. 

کلیــه پیشــنهادها مختــار اســت. شــهرداری در رد یــا قبــول یــک یــا 
12۵81۳۵ / م الف

نوبت چاپ دوم
گهی تجدید مزایده عمومی- )نوبت دوم( آ

ویژگــی دو ســیم کارت بــودن گوشــی های 
هوشــمند جدیــد بــه شــما این امــکان را 
می دهــد کــه از دو شــماره مختلــف در یک 

دستگاه استفاده مفید کنید. 
متأســفانه، واتس آپ به شــما اجــازه نمی دهد از دو حســاب 
مختلف در یک دستگاه استفاده کنید. برای استفاده از چندین 
کثر کاربران اندرویدی  کانت واتس آپ در یک گوشی هوشمند، ا ا
با اســتفاده از قابلیت شبیه سازی برنامه، »واتســاپ دوگانه« 
را انتخــاب می کنند. تعداد کمــی از کاربران حتــی برنامه های 
شــخص ثالث را برای اســتفاده از دو حســاب واتس آپ نصب 
می کنند. اما چنین ویژگی هایی برای کاربران آیفون در دسترس 

نیست.
کانت مختلف  به لطف واتــس آپ Business، می توانید از دو ا
واتــس آپ در یــک آیفــون اســتفاده کنیــد. برنامــه واتــس آپ 
Business مشابه نسخه معمولی است، اما دارای چند ویژگی 
دیگر اســت که آن را برای صاحبان مشــاغل مناسب می کند. 
واتس آپ در حال حاضر به شما امکان می دهد از این دو نسخه 
گر  پلتفرم با دو شماره متفاوت در یک دستگاه استفاده کنید. ا
کانت واتــس آپ در یک  می خواهید بدانید کــه چگونــه از دو ا

آیفون استفاده کنید، می توانید این مراحل را دنبال کنید.
App Store.1 را در Apple iPhone خود باز کنید.

2. واتس آپ Business را جستجو کنید.
۳. روی آیکون Get ضربه بزنید و اپلیکیشن را روی آیفون خود 

نصب کنید.
 Agree & ۴. پــس از نصب برنامــه، آن را باز کنیــد و روی دکمــه

Continue ضربه بزنید.
۵. در یک پنجره جدید می توانید دو گزینه را مشاهده کنید. 
گزینه دوم را فشار دهید. با گزینه اول می توانید از حساب کاربری 
واتس آپ موجود خود به عنوان حساب تجاری استفاده کنید. 
گزینه دوم به شما این امکان را می دهد تا حساب های جدید 

واتس آپ بیزینس را با شماره دیگری تنظیم کنید.
۶. شماره ای را که می خواهید برای حساب دوم خود استفاده 

کنید وارد کنید.
7. با وارد کردن OTP که دریافت کرده اید، شماره را تأیید کنید.
8. نام خود را وارد کنید و در گزینه زیر گزینه “not a business” را 

انتخاب کنید.
9. روی DONE ضربه بزنید.

کانت واتساپ در آیفون  نحوه استفاده از دو ا

خبر


