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رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل ونقل شهری شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: استفاده نیروگاه یا 
پاالیشگاه اصفهان از سوخت مازوت، به نوعی حق الناس است. عزم اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان و 

مدیران شهری بر استفاده نکردن از سوخت مازوت در این صنایع است.
محمدرضا فالح اظهار کرد: ســوخت مازوت بر آلودگی شهر اصفهان می افزاید و ما به عنوان نماینده مردم 
شهر اصفهان از حق الناس جلوگیری خواهیم کرد، البته مدیران نیروگاه قول داده بودند که به هیچ عنوان 
مازوت استفاده نکنند، اما اخیرا این اتفاق افتاده است و باید از سوخت های دیگر که باعث آلودگی هوا نشود، 

استفاده کنند.
وی با بیان اینکــه ما از حقوق مردم کوتاه نمی آییم و تالش می کنیم که آلودگی های ســطح شــهر حتی در 
اتوبوس های شهری کاهش پیدا کند، افزود: اقدامات اعضای شورای اسالمی شهر در خصوص مازوت سوزی 

تاکنون در حد تعامل، تذکرات و نطق هایی بوده که در صحن شورا مطرح شده است.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل ونقل شهری شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد:...

رئیس کمیسیون هوشمندسازی شورای شهر اصفهان:

مازوت سوزی در اصفهان حق الناس است

غ در اصفهان تولید تخم  مر
 ۲ برابر مصرف

خودروهای داخلی 
همیشه از عقب تصادف 

می کنند !

معاون استاندار اصفهان:

افزایش قیمت نان باید 
کارشناسی  کمیته  در 
مطرح و بررسی شود

شهردار اصفهان خبر داد: 

 احداث کمربندی شرق 
در سال ۱۴۰۱

قبوض رایگان 
برای مدارس، 

قانونی که هست اما نیست 
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مربی تیم ملی واترپلو:

اردوی برون مرزی 
در یونان و مجارستان خواهیم داشت

تولید ساالنه ۱۵ هزار تن
 گوشت بوقلمون در اصفهان 

۶
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عضویت چهار هزار هنرمند 
اصفهانی در صندوق هنر 

سال پنجم - شماره 1۳۴۰- یکشنبه  1۰  بهمن 1۴۰۰ - 27 جمادی الثانی 1۴۴۳
 ۳۰ ژانویه    2۰22 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
ح کرد:  مطر

تشدید بیماری آسم 
به واسطه آالیندگی ناشی از مازوت
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عبدالرسول امامی - شهردار نجف آباد

گــذاری عملیــات مســتمر جمــع آوری و حمــل و دفــن زبالــه، نظافــت و رفت و  شــهرداری نجــف آبــاد درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره 99/۳18۵ مــورخ 99/11/28 نســبت بــه وا
گــذار نماید. گانــه و حســب جــدول زیــر بــه پیمانــکار واجد شــرایط وا روب معابــر محــدوده شــهرداری مناطــق چهــار و پنــج نجــف آبــاد بصــورت جدا

کار و امور اجتماعی رســیده باشــد. همچنین داشــتن توانایی و  کار بــوده و ایــن صالحیــت بــه تاییــد اداره  کننــدگان بایــد دارای صالحیــت انجــام  شــرایط شــرکت در مناقصــه: شــرکت 
کاری الزامی می باشــد. کارشناســان مربوطه شــهرداری و ارایه حســن ســوابق  کار بنابه تشــخیص  امکانات انجام 

مهلــت و محــل دریافــت اســناد مناقصــه: از واجدیــن شــرایط دعــوت می شــود جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و دریافــت اســناد مناقصــه، بــا همــراه داشــتن مــدارک و رزومــه شــرکت، 
تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/27 بــه امــور قراردادهــای شــهرداری نجــف آبــاد مراجعــه نماینــد.

سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
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نوبت اول
گهی مناقصه آ

ح مناقصه مبلغ ضمانت شرکت در مناقصهمبلغ برآورد سالیانهشر

۴/۵7۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال91/227/۰۰۰/۰۰۰ ریالجمع آوری و حمل و دفن زباله، نظافت و رفت و روب معابر محدوده شهرداری منطقه چهار

۴/۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال8۶/۵9۰/8۰۰/۰۰۰ ریالدفن زباله، نظافت و جمع آوری و حمل و رفت و روب معابر محدوده شهرداری منطقه پنج

فرید شریعت زاده - شهردار شاپورآباد

شــهرداری شــاپورآباد درنظــردارد بــه اســتناد صــورت جلســه شــماره ۴ بــه شــماره ۶/۴9 مــورخ 1۴۰۰/۰۶/1۴ و صــورت جلســه شــماره ۶ 
ــه شــماره ۶/8۳ مــورخ 1۴۰۰/۰8/2۵ شــورای محتــرم اسالمی شــهر  ــه شــماره ۶/۶9 مــورخ 1۴۰۰/۰7/19 و صــورت جلســه شــماره 9 ب ب
ک زمیــن بــا کاربری مســکونی واقع در  درنظــردارد ســاختمان شــهرداری واقــع در خیابــان امــام رضــا )ع( شــهر شــاپورآباد و یــک 1 پــا
ک زمیــن بــا کاربــری تجــاری واقــع در ضلــع شــمالی مدرســه ســمیه )جنــب کانال  مجموعــه الحاقــی غدیــر )پرلنــگان( و تعــداد ۳ پــا
کلیه منقاضیان دعوت می شــود جهت بازدید  آب( شــهر شــاپورآباد را ازطریق مزایده عمومی به شــرح زیر به فروش برســاند. بنابراین از 
از محــل و اطالعــات بیشــتر بــه شــهرداری مراجعــه و نســبت بــه ارایــه قیمــت برمبنــای هــر مترمربــع بــرای زمینهــای مســکونی و تجــاری و 

قیمــت کلــی بــرای ســاختمان شــهرداری بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت در مزایــده شــهرداری شــرکت نمایند.
1( برنده مزایده می بایســت مبلغ زمین و ســاختمان را به صورت نقدی به حســاب شــماره ۰11۰۶91۰92۰۰۴ نزد بانک ملی شــعبه دولت 

آبــاد واریــز و فیــش آن را به شــهرداری تحویل نماید.
2( متقاضیــان می بایســت مبلــغ ۵% قیمــت کل زمیــن و ســاختمان شــهرداری را )قیمــت پایــه( بــه صــورت وجــه نقــد بــه حســاب شــماره 
۰1۰7۶77۵۵8۰۰8 نــزد بانــک ملــی شــعبه دولــت آبــاد بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مزایــده واریــز و یــا معــادل آن ضمانــت نامــه بانکــی ارایــه 

نمایند.
ــورخ 1۴۰۰/11/21  ــنبه م ــج ش ــت اداری روز پن ــان وق ــا پای ــده ت ــرایط مزای ــاس ش ــود را براس ــنهادی خ ــای پیش ــد قیمته ــان بای ۳( متقاضی
کن در شــهر شــاپورآباد،   بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیــک )ســامانه ســتاد( در مزایــده شــرکت نمایــد. همچنیــن فقــط افــراد ســا
کهــای تجــاری بــه صــورت نقــد  مشــاورین و پیمانــکاران شــهرداری می تواننــد در مزایــده زمینهــای شــهرداری شــرکت نماینــد. فــروش پال
کــه مبلــغ ۶۰ درصــد وجــه زمیــن را بــه حســاب شــهرداری واریــز و مابقــی نیــز طــی چهــار مــاه واریــز و تســویه  و اقســاط می باشــد بــه طــوری 

حســاب می گــردد.
۴( شــرکت کننــدگان بایــد منــع مداخلــه کارمنــدان دولــت را رعایــت بنماینــد. کمیســیون در رد یــا قبــول یــک یــا کلیــه پیشــنهادات مختــار 

ــد. می باش
ــالت  ــی معام ــیون عال کمیس ــای  ــه اعض کلی ــور  ــا حض ــورخ 1۴۰۰/11/2۳ ب ــنبه م ــح روز ش ــاعت 9 صب ــیده در راس س ــنهادات رس ۵( پیش
گرفــت. ضمنــا شــرکت متقاضیــان در جلســه  کــه در محــل شــهرداری تشــکیل می گــردد مــورد بررســی قــرار خواهــد  شــهرداری شــاپورآباد 

کمیســیون بالمانــع می باشــد.
۶( سپرده نفر اول، دوم و سوم درصورت حاضر نشدن به عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

گهــی روزنامــه در مرحلــه اول و دوم، هزینه هــای مربــوط بــه شــرکت در مزایــده شــامل ثبــت نــام در ســامانه ســتاد و خریــد توکن و  7( هزینــه آ
همچنیــن کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه نقل و انتقال ســند ســاختمان شــهرداری برعهده برنــده مزایده می باشــد.

8( به پیشنهادات مشروط و مخدوش یا خارج از زمان تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9( طبــق صــورت جلســه شــماره 9 شــورای محتــرم اسالمی شــهر شــاپورآباد بــه شــماره ۶/۶9 مــورخ 1۴۰۰/۰7/19 ســاختمان شــهرداری 
کارشناســی رسمی دادگســتری بــه صــورت رهــن و اجــاره دراختیــار  پــس از اعــالم برنــده و انعقــاد قــرارداد بــه مــدت 2 ســال براســاس قیمــت 

شــهرداری می باشــد.
1۰( ســاختمان شــهرداری صرفــا بــا امتیــازات آب، بــرق و گاز )بــدون خــط تلفــن( بفروش می رســد و کولــر گازی، کولر آبی، دوربینهای نصب 

12۶۴۶۶۴ / م الف شــده در ســاختمان و... جزو اموال شــهرداری بوده و به ســاختمان جدید منتقل می گردند.

نوبت چاپ دوم
گهی مزایده فروش زمین )نوبت سوم( آ

اداره کل زندانهای استان اصفهان

کــی، فنداســیون و اســکلت قســمتی از ســاختمان هســته مرکــزی زنــدان 7۵۰ نفــره شــهرضا  اداره کل زندانهــای اســتان اصفهــان درنظــردارد مناقصــه عمومی اجــرای عملیــات خا
کتهــا  گــران و بازگشــایی پا کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد مناقصــه  اصفهــان را ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. 
گــران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام  ازطریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه 

در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1۴۰۰/11/9 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 1۴ روز شنبه مورخ 1۴۰۰/11/1۶
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت 1۴ روز پنج شنبه مورخ 1۴۰۰/11/28

کتها: ساعت 1۰ روز شنبه مورخ 1۴۰۰/11/۳۰ زمان بازگشایی پا
ضمانــت شــرکت در مناقصــه: ضمانــت نامــه بانکــی معتبــر و یــا واریــز نقــدی بــه حســاب ۴۰۶1۰1۳1۰7۶7۰۴۰9 بنــام تمرکــز وجــوه ســپرده اداره کل زندانهــای اســتان اصفهــان نزد بانک 

مرکــزی بــه مبلــغ ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال می باشــد.
کات: کلیــه اســناد در ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت )ســتاد( بارگــذاری و اصــل اســناد مربوطــه نیــز مطابــق تاریخهــای مقــرر تحویل دبیرخانــه محرمانــه اداره کل  محــل تحویــل پــا

گــردد. زندانهــای اســتان اصفهان 
کل زندانهای استان اصفهان  کتهای الف: اصفهان ابتدای اتوبان ذوب آهن اداره  گزار جهت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارایه پا اطالعات تماس دستگاه مناقصه 

اداره فنی عمرانی ۳7872۰۴7، ۰۳1
توضیحات:

شرکتهای پیمانکار می بایست دارای گواهینامه تشخیص صالحیت با پایه ۳ ابنیه و ظرفیت خالی برای قبول تعهدات باشند.
اعتبار پروژه به صورت اسناد خزانه دو و سه ساله بوده و به صورت وضعیتهای پیمانکار حفظ قدرت خرید تعلق می گیرد.

گــزار انجــام می گیــرد لذا پیمانــکاران  کــت ج( توســط کمیتــه فنــی مناقصــه  کتهــای پیشــنهاد قیمــت )پا باتوجــه به اینکــه ارزیابــی تــوان اجرایــی کار کلیــه پیمانــکاران قبــل از بازگشــایی پا
می بایســت فرمهــای مربــوط بــه ارزیابــی کیفــی را بــا دقــت تکمیــل و بــه ضمیمــه اســناد موردنیــاز ارســال نماینــد.

12۶871۴ / م الف

نوبت دوم گهی فراخوان  آ
مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی
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محمد سعادتمند /الف
درد و رنج و تالمات ناشی از تصادف زنجیره ای 
بهبهــان هنوز التیــام نیافتــه که دبیــر انجمن 
خودروســازان اظهــار نظــر فرمودنــد  علــت باز 
نشــدن ایربگ  خودروهــای تولیــد داخل این 
کــه همــه خودروهــا " از عقــب دچــار  بــوده 
حادثــه شــده اند"! خوب بــه هــر حال این هم 
گــر بپذیریم که  توجیه خوبی می تواند باشــد ا
خودروهــای تولیدی ایــن عزیــزان اصــال جلــو 
نداشــته باشــد در این صورت همواره از عقب 
دچــار حادثه می شــوند پس کســی هــم نباید 
توقع باز شدن ایربگ و زنده ماندن سرنشینان 

را داشته باشد ! به همین سادگی.
ایــن توجیــه و اظهــارات شــگفت انگیــز البتــه 
مســبوق بــه ســابقه بــوده و حــرف جدیــدی 
نیســت، چند ســال پیش یکی دیگر از همین 
عزیــزان در برابــر اصــرار مجــری برنامه  کــه چرا 
خودروهــای تولیــدی را بــه ترمــز) ای بی اس(  
مجهز نمی کنیــد،  فرمودنــد  " به این خاطر که 
در صورت ترمز گیــری، خــودرو دارای ) ای بی 
اس (  زودتر متوقف شده و خودرو پشت سری 
بــا آن تصــادف می کنــد " ! و یــا در جواب اینکه 
چــرا خودروهــای تولیــد شــما عایــق بنــدی 
خوبی نــدارد و صــدای بیرون به شــدت برای 
سرنشــینان آزار دهنــده اســت  جــواب داده 
بودند که برای حل این مشکل صدای ضبط 

ماشین را بیشتر کنید ! به همین راحتی.
گر ایــن توجیهــات  کــه ا واقعیت ایــن اســت 
مضحــک و بســیار موهــن در برابــر مردمی دور 
از تمدن و بادیه نشــین هم اســتفاده می شــد 
قابل پذیرش نبود چه رســد به مردم شــریف، 
گاه ایرانــی کــه از بــد  تحصیــل کــرده و کامــال آ
روزگار گرفتار ایــن به اصطالح  خودروســازان و 

نگرشهای سطحی   شده اند.
البتــه حرجــی بــر آنــان نیســت، چــون معلــوم 
نیســت این دوســتان خــود و خانــواده اشــان 
از خودروهــای تولیــدی خودشــان اســتفاده 
کننــد!  در نتیجــه دچــار حادثــه از عقــب هــم 
نمی شــوند، مســئولین هــم کــه در ایــن موارد 
وجود خارجی ندارند فقط می مانند مردم که 
باز هم به فرمــوده یکی دیگــر از همین عزیزان 
گر خودرو داخلی خوب نیست پس چرا مردم  ا

برای خریدش سرو دست می شکنند ؟! گویی 
مردم ایــران در انتخــاب بیــن انــواع برندهای 
خودرویــی و بــدون هیــچ محدودیتــی فقط و 
فقط خودروهــای مونتاژی آقایــان را انتخاب 

کرده و برایش سرو دست هم می شکنند.
بــه هرحــال آش قضیه خودروســازی فشــل و 
مونتــاژی و کامــال ناایمــن و به شــدت آالینده 
هوا و البته بسیار گران قیمت، آنقدر شور شده  
که  عــالوه بر مــردم  داد پلیس راهور و ســازمان 
استاندارد و بســیاری دیگر از مســئوالن که به 
گونه ای خــود را ســهیم در این اجحــاف بزرگ 
خودروسازان به ملت ایران تصور می کنند نیز 

در آورده است.
اما شــگفت اینکه علی رغم تمــام موارد خالف 
قانونی که خودروســازان مرتکب می شــوند از 
احتــکار چند ده هــزاری خودرو برای فشــار به 
بازار و افزایش قیمت گرفته تا عدم پاس کردن 
حداقل اســتاندارد های 8۵ گانه در تولیدات 
خــود و غیــره... تمــام نهادها و ســازمان های 
مســئول در ایــن زمینــه  در دولــت، مجلــس و 
یا قــوه عدلیه عمــال در برابــر آنها ســکوت کرده 
و هیــچ اقدامی بــرای جلوگیــری از ایــن قانون 
شکنی های آشکار که تاثیرات منفی زیادی بر 

کل جامعه دارد انجام نمی دهند.
به هر حــال توصیه ما بــه عزیزان مســئول این 
کــه قبــل از اینکــه خیلــی دیــر شــود  اســت 
اقدامی کنند زیرا مــا به عنوان افــراد عادی که 
در کف جامعه در تماس مستقیم  و بی واسطه 
با کلیه اقشار مردم هســتیم به دوستان صدر 
نشین هشدار می دهیم  شــدت نارضایتی که 
خودروســازان در بیــن مردم ایجــاد کرده انــد 
کــه شــما تصــور  بســیار فراتــر از چیــزی اســت 

می فرمایید.  
 " فاعتبروا یا اولی االبصار "

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان 
غ در استان  اصفهان گفت: وضعیت تولید تخم مر
در جایگاه خوبی قرار گرفته و با تولید دو برابر بیشتر 
غ  از مصرف، از لحاظ تولیــد فراوانی و عرضه تخم مر
مشــکلی نداریــم.  پس از گذشــت یــک مــاه از رصد 
کــی از آرامش این  غ، خبرها حا میدانی بازار تخم مر
بازار می دهد و قیمت فــروش در این بازار ثبات پیدا 
کرده اما تخلفات در فروش تخم مرغ های بسته بندی 
شده همچنان ادامه دارد. بعضی واحدهای تولیدی 
غ هــای بســته بندی را بــا  و بســته بندی، تخــم مر
قیمتی بیشتر از قیمت مصوب به فروش می رساند. 
حسین ایراندوست با اشاره به علت اختالف قیمت 
تخم  مرغ فله و بسته بندی اظهار داشت: وضعیت 
تولید تخم مرغ در استان در جایگاه خوبی قرار گرفته 
و با تولید دو برابر بیشتر از مصرف از لحاظ تولید فراوانی 
غ مشــکلی نداریم. قیمــت تخم   و عرضــه تخم مــر
غ درب مرغداری 18۳۰۰ تومان و قیمت شانه ۳۰  مر
کثر ۴۳  عددی در مغازه ها برای مصرف کننده حدا
هزار تومان اســت. وی با اشــاره به گالیه شهروندان 
غ هــای بســته بندی افــزود: تخم   از گرانی تخــم  مر

مرغ های بسته بندی در بسته های ۴ تایی، ۶ تایی، 
9، 1۵، 2۰ و 2۴ و ۳۰ تایی وجود دارد، قیمت قابل قبول 
هر عدد تخم مرغ در بسته های ۴ تا 2۴ تایی نباید از 
19۰۰ تومان بیشتر شود و در صورت فروش باالتر از این 
قیمت در مغازه ای گرانفروشی محسوب می شود. 
معــاون بهبــود تولیــدات دامی جهــاد کشــاورزی 
استان اصفهان بیان کرد: بسته های ۳۰ تایی تخم 
غ نیز در صورتی که با درب و به  صورت شــیرینگ  مر
کثر ۵1 هــزار تومان بــه فروش  پک ارائه شــوند، حدا
می رسد. قیمت هر تخم مرغ 17۰۰ تومان است و در 
صورت گرانفروشی برخورد خواهد شد. ایراندوست 
غ هــای بســته بندی از دیگر  تصریح کــرد: تخــم  مر
اســتان ها بــه اصفهــان ارســال می شــود و در طول 
سالیان ســال این موضوع وجود داشته همچنین 
۵۰ درصد تخم  مرغ های تولیدی استان نیز به دیگر 
اســتان های مجــاور صــادر می شــود و محدودیت 
غ به ایــن اســتان ها نداریم .  جابه جایــی تخــم مــر
وی ادامــه داد: بــرای تنظیــم بــازار از ترکیــه واردات 
غ داشــتیم که با قیمت پایین تــر از مصوب  تخم  مر
غ هــای تولیــد داخــل به فــروش می ســد.  تخــم  مر
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان 
غ از  اصفهان خاطرنشــان کرد: جابه جایی تخم  مر
استان های دیگر به استان ما نمی تواند بهانه ای برای 
و گرانفروشی و عرضه باالتر از حد باشد و در صورتی که 
از سایر استان ها تخم  مرغ وارداتی به استان با قیمت 
مصوب به فروش برسد، ممانعتی نیست و گرنه هیچ 
بهانه افزایش قیمتی نسبت به تخم مرغ تولید داخل 

استان پذیرفته نیست.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: در 
ک میــزان گردش  نحوه رتبه بندی شــرکت ها، مال
مالی و فروش در اولویت قرار دارد اما باید به این نکته 
توجه داشــت که شــرکت فوالد مبارکه بــا مدیریت 
دانش توانســته اســت به چنین جایگاه برتــری در 
میان ۵۰۰ شرکت دست یابد که در نوع خود بی نظیر 
اســت. بهــرام ســبحانی در گفت وگــو با ایراســین با 
اشاره به کســب رتبه ســوم شــرکت فوالد مبارکه در 
بیست و چهارمین همایش شرکت های برتر ایران، 
اظهــار کــرد: اهمیــت برگزیده شــدن شــرکت فوالد 
که مواد  مبارکه در این رتبه بنــدی مهم اســت؛ چرا
اولیه پتروشیمی از گاز و نفت تامین می شود و ارزش 
افزوده ایجاد شده در بانک هم از گردش دارایی مردم 
نشات می گیرد. این در حالی است که جایگاه برتری 
شرکت فوالد مبارکه در صنایع کشور ممتاز است. وی 
ک میزان گردش مالی  افزود: در نحوه رتبه بندی، مال
و فروش در اولویت قرار دارد اما باید به این نکته توجه 
داشــت که شــرکت فوالد مبارکه با مدیریت دانش 
توانسته است به چنین جایگاه برتری در میان ۵۰۰ 
شــرکت دســت یابد که در نوع خود بی نظیر است. 

بیست و چهارمین همایش شرکت های برتر ایران، 
 ،1۰۰-IMI بیســت و چهارمیــن ســال رتبه بنــدی
به همت ســازمان مدیریت صنعتی ایــران در مرکز 
همایش های صداوسیما برگزار شد. در این همایش 
از میــان شــرکت های ارزیابــی شــده، ۵۰۰ شــرکت 
برتر ایران شناسایی و معرفی شدند. هدف تدوین 
فهرست شرکت های برتر از سوی سازمان مدیریت 
صنعتی ایران، شفاف ســازی فضای کســب وکار و 
جایگاه اقتصادی شــرکت های ایرانی و رتبه بندی 
آن ها از نظر میزان تاثیرگذاری در اقتصاد ملی با هدف 
گســترش رقابت در فضــای کســب وکار بنگاه های 

اقتصادی اعالم شده است.

خودروهای داخلی همیشه از عقب تصادف می کنند ! 

خبر

قائــم مقــام وزیــر صمــت در امــور بازرگانــی بــا 
بیان اینکه مجوزی برای افزایش قیمت لوازم 
خانگی صــادر نشــده، گفــت: بــا درج قیمت 
تولیدکننده )به جای قیمت مصرف کننده( 
معیاری در دست خریداران هست که بر اساس 
گــر قیمــت نهایــی خریــدار در کاالی تنــد  آن ا
مصــرف بیــش از2۰ درصــد و در کاالهای کند 
مصرف بیش از ۳۰ درصد باشد، مصداق گران 

فروشی است. 
محمد صادق مفتح در حاشیه نشست خبری 
گهی های الکترونیکــی خودرو،  ســاماندهی آ
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شناســایی 
گرانفروشــی برای مصرف کننده نهایی آسان 
است، اظهار کرد: همچنین با اجرای این طرح 
رقابت در توزیع فروشی افزایش یافته و شاهد 
کاهش قیمــت برخــی کاالهــا بــا درج قیمت 

تولیدکننده هستیم.
          با درج قیمت تولیدکننده قیمت برخی 

کاالها کمتر از نصف شد
وی با بیان اینکه در این طرح مردم خودشان 
از گرانفروشان خرید نمی کنند و دیگر نیازی به 
کشف تخلف نیست، تصریح کرد: طرح درج 
قیمت تولیدکننده از کاالهایی که تاثیر کمتری 
در سبد خانوار داشت شروع شد، اما بازخوردها 
مثبت بود، برای مثال قیمت آب معدنی تا ۵۰ 
درصد و قیمت لنت، فیلتر روغن و لوازم یدکی 

خودرو تا 7۰ درصد کاهش داشته است.
البته به گفتــه قائم مقام وزیــر صمت کاهش 
قیمت قابل پیش بینــی بود، چــرا که قیمت 
مصرف کننده با پیش بینی بیشترین هزینه 
حمل و نقل درج می شد که حاال این شرایط 
ج قیمــت  کــرده اســت. در اصــل در تغییــر 
مصرف کننــده در ذات خــود بی عدالتــی و بی 

رقابتی دارد.
وی در ادامه پیش بینی کرد که با اجرای کامل 
طرح درج قیمت تولیدکننده، کاال عادالنه تر و 
با قیمت بهتر در اختیار مصرف کننده قرار گیرد 
و رقابت در حلقه های مختلف توزیع و فروش 
بیشتر شود و گفت: تاثیرگذاری سیستم های 
ســنتی نظــارت مثــل تعزیــرات کمتــر از روش 

فعلی است.
          افزایش قیمت لوازم خانگی غیرقانونی 

است
مفتح در پاســخ بــه ســوالی دربــاره انتقــادات 
تولیدکننــدگان لوازم خانگی نســبت به طرح 
درج قیمــت تولیــد کننــده نیــز گفــت: تولید 
کنندگان کاالهای کند مصرف فقط باید قیمت 
درب کارخانــه را روی محصــول درج کننــد و 
قیمت مصرف کننده هــم در واحد صنفی در 
گر در کف بازار  معرض دید خریدار قرار بگیرد. ا
قیمت ها غیرمنطقی افزایش یافته باشد، حتما 

برخورد خواهد شد.
قائم مقام وزیر صمت همچنین درباره افزایش 
قیمت اخیر برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی 
گفت: تولیدکنندگان لوازم خانگی مجوزی برای 
گر افزایشی  افزایش قیمت دریافت نکرده اند و ا

صورت گرفته، بدون مجوز بوده است.
گفتنی اســت هفته گذشــته رئیــس اتحادیه 
فروشــندگان لــوازم خانگــی از افزایش قیمت 
8 تــا 12 درصــدی لــوازم خانگی از ســویبرخی 

تولیدکنندگان خبر داد.
وی در پاسخ به سوالی درباره مشکل تأمین و 
تولید روغن که در هفته های گذشته خبرساز 
شده نیز گفت: این مسئله باید از وزارت جهاد 
کشــاورزی پیگیــری شــود، چــرا که براســاس 
قانون انتزاع از تیرماه امسال مدیریت کاالهای 
کشــاورزی و مــواد غذایــی بــه وزارت جهــاد 

کشاورزی منتقل شده است.
پروژه شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت 
تولیدکننــده از چهاردم دی ماه شــروع شــده 
اســت. بر اســاس این طــرح کلیــه واحدهای 
تولیدی و واردکننده انواع پودر لباسشــویی، 
دســتمال کاغذی، پوشــک بچه، یخچــال و 
فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از چهارم 
دی مــاه، انــواع لنت ترمز، فیلتر روغــن، روغن 
موتــور، محصــوالت شــوینده، محصــوالت 
سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و 
کارونی و انواع آبمیوه، ماءالشــعیر، نوشابه  ما
گازدار، غذاساز، نوشیدنی ســاز، چرخ گوشت 
و مایکروفــر نیــز از 27 آذرمــاه مکلــف بــه درج 
قیمت تولیدکننده شــده بودند و واحدهای 
تولیدکننــده و واردکننــده انــواع حبوبــات، 
ادویه جــات، غالت، چــای، دمنــوش، قهوه، 
آجیل و خشکبار به صورت بسته بندی شده، 
فرآورده های پروتئینی، انواع غذاهای آماده و 
نیمه آماده، انواع کیک، کلوچه، بیسکوییت، 
چیپس، پفک و موارد مشــابه، لوازم خانگی، 
صوتی و تصویری به صورت کامل، ۵1 قلم لوازم 
یدکی خودرو نیز از 2۳ بهمن ملزم به اجرای این 

طرح هستند.

نگاه رسانه سکوت سازمان ملی استاندارد شکست؛

گندم های وارداتی آلوده بود؟
ســازمان ملــی اســتاندارد طــی 
کید کرد که بر اساس  اطالعیه ای تا
نتایج نمونه بــرداری و آزمایش ها، 
کیفیت گنــدم وارداتی مــورد تایید اســت و هیچ گونه 
مغایرتــی از لحــاظ باقیمانده ســرب غیرمجــاز در این 

محموله دیده نشده است.
اخیرا اظهاراتی مبنی آلوده بودن بخشی از گندم وارداتی 
از روسیه به سرب باال از سوی یک مقام رسمی سازمان 
غذا و دارو و همچنین یک فعال صنایع غذایی منتشر 
شــده بود که خیلی زود از منبع منتشــر کننده حذف 
شد، این در حالی است که این ماجرا ابهامات بسیاری 
دارد کــه نیازمند پاســخگویی شــفاف دســتگاه های 

مسئول است.
شفاف سازی در این ماجرا از آنجا ضرورت بیشتری پیدا 
می کند که در ماه های اخیر برگشت خوردن محصوالت 
کشاورزی صادرات ایران از کشورهای همسایه نیز افکار 
عمومی را نسبت به سالمت محصوالت غذایی روزمره 
نگران کــرده اســت. در این رابطه ســازمان اســتاندارد 
کتفا کرد که محصوالت کشاورزی مشمول  به این پاسخ ا
مقــررات اســتاندارد اجبــاری نیســت و ســازمان ملی 

استاندارد نظارتی بر آن ها ندارد.
اولین اظهار نظر رسمی بعد از این ماجرا به سازمان غذا 
و دارو مربوط بود که بر اساس آن، از پنج کشتی حامل 
گندم وارداتی نمونه برداری شده و به آزمایشگاه های 
معاونــت غــذا و دارو در اهــواز ارســال شــده اســت؛ 
نمونه های دو کشتی مورد تأیید بوده و سه نمونه دیگر 
طبق آئین نامه بــرای آنالیز مجدد به ســه آزمایشــگاه 
دیگر ارسال می شوند که یکی از آن ها آزمایشگاه مرجع 

سازمان غذا و دارو است.
همچنیــن ســازمان ملــی اســتاندارد طی نامــه ای به 
مدیر غله و خدمــات بازرگانی خوزســتان، تأیید کرده 
که ایــن محمولــه از نظــر کیفیــت و ســالمت مطابق با 
اســتانداردهای ملی ایــران اســت. در ایــن میــان 
گمرک ایــران نیز اعــالم کرده کــه محموله هــای گندم 
وارداتی از روسیه را بر اساس تأیید سیستمی و مجوزهای 
صادره از سازمان های مربوطه مبنی بر تأیید سالمت 

ترخیص کرده است.
گر  اما این ماجرا هنوز مبهم است و مشخص نیست که ا
محموله ها مطابق اســتاندارد بوده چرا سازمان غذا و 
دارو در حال آنالیز مجدد آن هاست. اظهارنظر سازمان 
غذا و دارو مبنی بر بررسی مجدد محموله در کنار نامه 
تأیید محموله و ســپس بی پاسخ گذاشــتن سواالت 
رسانه ها می تواند عملکرد سازمان ملی استاندارد به 
عنوان یکی از متولیان سالمت در کشور را زیر سوال ببرد. 
همچنین به نظر می رسد الزم است برای آرامش افکار 
عمومی، نتایج آزمایش این گندم ها از سوی استاندارد 

و سازمان غذا و دارو منتشر شود.
موضوع دیگر، اشاره سازمان غذا و دارو به ارجاع آزمایش 
به معاونت اهواز و همچنین نامه سازمان ملی استاندارد 
به مدیر غله و خدمات بازرگانی خوزستان است. این 
در حالی است که طبق اعالم گمرک، واردات از روسیه 
از دریا و بنادر شمالی انجام می شود و ارتباطی با بنادر 
جنوبی ندارد. بنابراین مشخص نیست که آیا محموله 
دیگری با مبدا متفاوت موضوع بحث مسئوالن است 

یا ماجرا چیز دیگری است.
          سازمان غذا و دارو نه تکذیب کرده و نه ماهیت 

محموله را مشخص
در همیــن رابطــه دســتگاهی ورود گنــدم آلــوده را بــه 
صراحت تکذیب نکرده است ولی اخیرا سازمان غذا و 
دارو طی اطالعیه ای در مورد گندم های وارداتی آلوده 
توضیح داد و از این قرار بود که از پنج کشتی حامل گندم 
وارداتی نمونه برداری شده و به آزمایشگاه های معاونت 
غــذا و دارو در اهــواز ارســال شــده اســت. در عین حال 
نمونه های دو کشتی مورد تأیید قرار گرفته و سه نمونه 
دیگر طبق آئین نامه برای آنالیز مجدد به سه آزمایشگاه 
دیگر ارسال می شود که یکی از آن ها آزمایشگاه مرجع 

سازمان غذا و دارو است.
در اعالم سازمان غذا و دارو، آمده بود که نمونه محموله 
گندم های وارداتــی در حــال آنالیز اســت و هنوز نتایج 
نهایی آن مشخص نشده ولی بر اســاس نتایج اولیه، 

پاسخ ها قابل قبول است.
این توضیح معاونت وزارت بهداشــت، از چند جهت 
مورد سوال بود از جمله عدم اشاره صریح به ماهیت و 
مبدا محموله ای که در مورد آن توضیح داده و در حال 
آزمایش است و اینکه بحث در مورد انجام آزمایش آن 
هم در اهواز اســت که موضــوع را از محمولــه وارداتی از 

روسیه دور می کند.
          گمرک: مجوز بود که ترخیص کردیم

در همین رابطه موضوع از گمرک ایران مورد پیگیری قرار 
گرفت که ابعاد دیگری را مطرح می کند.

لطیفی ســخنگوی گمرک ایران در این رابطه توضیح 
داد که ترخیص محموله هــای وارداتی گندم از جمله 
محموله های روسی کامال بر اساس مجوزهای صادره 
بوده و سه مرجع قانونی در آزمایشگاه های خود سالمت 

گندم ها را تأیید کرده اند.
وی در اظهاراتش اشــاره کرد که تمامی محموله های 
وارداتی گندم از روسیه از دریای مازندران و بنادر شمالی 
وارد می شــود و ســایر گنــدم وارداتــی مربــوط بــه دیگر 

بنادر است.
سخنگوی گمرک ایران با اشاره به اینکه گندم از اقالم 
اساسی است و امکان ترخیص درصدی و حمل یکسره 
را هــم دارد گفــت: ولی بدون وجــود مجوزهــای الزم از 
جمله مجوز قرنطینه نباتی، سازمان ملی استاندارد و 
سازمان غذا و دارو امکان ترخیص ندارند و حتما بعد از 
تأیید سیستمی همه این سازمان ها با استانداردهای 
ســخت گیرانه، مجوز ترخیص از ســوی گمــرک صادر 
خواهد شد، این در حالی است که حتی نمونه برداری 
از محموله ای که اظهــار و در جریان ترخیص قــرار دارد 
هم در هنگام ورود و هم در زمان ترخیص انجام خواهد 
شد، بنابراین هر آنچه ترخیص و وارد کشور شده حتما با 
صدور مجوزها و تأیید سیستمی بوده است و در غیر این 

صورت امکان ترخیص برای گمرک وجود ندارد.
لطیفی اشاره ای هم به جریان واردات گندم از روسیه 
داشت و گفت که در 9 ماه اول سال بیش از پنج میلیون 
تن واردات گندم صورت گرفته است که سهم روسیه با 

1.9 میلیون تن بیش از ۳7 درصد است.
          سواالت بی پاسخ در مورد محموله گندم

این اعــالم گمرک و آنچــه که ســازمان غــذا و دارو اعالم 
کرده اســت نشــان می دهد که توضیح ســازمان غذا و 
دارو نمی توانــد ارتبــاط صریحــی با ماجــرای محموله 
گندم آلوده وارداتی از روسیه داشته باشد چرا که بحث 
از آزمایــش و آنالیز در مــورد محموله ای اســت که هنوز 
نتیجه نهایی مشخص نشــده اســت، در حالی که در 
جریان واردات، باید قبل از ترخیص، نمونــه برداری و 
آزمایش انجام شده و طبق اعالم گمرک، از مجوزهای 
سه گانه ترخیص است. این در حالی است که موضوع 
مطرح شده در مورد گندم روسی به محموله وارد شده 
کنون این  گر ا و به عبارتی ترخیص شــده اشــاره دارد و ا
آنالیز و بررسی در حال انجام است جای سوال دارد که 
آیا بررسی ابتدایی قبل از ترخیص مطمئن نبوده است؟
اما مورد دیگر اشاره سازمان غذا و دارو به ارجاع آزمایش 
به معاونت اهواز است، در شرایطی که طبق اعالم گمرک 

واردات از روسیه از دریا و بنادر شمالی انجام می شود و 
ارتباطی با بنادر جنوبی ندارد.

بر این اساس دو حالت مطرح می شود که نیاز به شفاف 
سازی صریح دستگاه های مربوطه از جمله سازمان غذا 
و دارو دارد، اینکه وقتی شواهد نشان می دهد احتماال 
منظور محموله روسی نیست، این سازمان اعالم کند 
که دقیقا در حال بررسی کدام محموله و از کدام کشور 
گر محموله وارداتی از روسیه نیست آیا محموله  است؟ ا
آلوده دیگری مطرح است که قبل از ترخیص در جریان 
بررسی قرار دارد که این البته موضوع عجیبی در فرایند 
گر  تجاری نیست و کاال قبل از ترخیص بررسی شده و ا

مطابق استاندارد نباشد امکان ترخیص ندارد.
          سازمان ملی استاندارد: گندم ها آلوده نیستند

حاال سازمان ملی استاندارد به دلیل ابهاماتی که در این 
ماجرا وجود دارد، بعد از چندین روز بی پاسخ گذاشتن 
ســواالت رســانه ها طی اطالعیه ای اعالم کرده که "در 
خصوص واردات گندم آلوده به سرب خارج از بیشینه 
حد مجاز اســتاندارد به اطالع عموم می رساند، هیچ 
گونه مغایرتی از لحاظ باقیمانده سرب غیرمجاز در این 

محموله دیده نشده است".
کید شــده که بر اساس نتایج نمونه  در این اطالعیه تا
برداری و آزمایش ها، کیفیت گندم وارداتی مورد تأیید 
اســت و هیچ گونه مغایرتی از لحاظ باقیمانده ســرب 

غیرمجاز در این محموله دیده نشده است.
همچنین در این اطالعیه خاطرنشان شده که براساس 
تبصره 2 ماده 1۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، 
کیفیت مــواد و کاالهــای وارداتی بر حســب ضــرورت و 
اولویت و توجه به مسائل سالمت، ایمنی، بهداشتی، 
زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی 
و یــا اســتانداردهای معتبــر و ضوابط فنی مــورد قبول 

سازمان ملی استاندارد منطبق باشد.
گفتنی اســت در 9 ماهه امســال، بیش از پنج میلیون 
تن واردات گندم صورت گرفته که ســهم روسیه با 1.9 

میلیون تن بیش از ۳7 درصد است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: یکصد و شصت و دومین جلسه ستاد تسهیل 
استان اصفهان ویژه شهرستان تیران و کرون را تشکیل 
دادیم که حدود چهــل پرونده در این جلســه مطرح و مورد بررســی قرار 
گرفت. امیررضا نقش در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
استان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکصد و شصت و دومین 
جلسه ستاد تســهیل اســتان اصفهان ویژه شهرســتان تیران و کرون را 
تشکیل دادیم که حدود چهل پرونده در این جلسه مطرح و مورد بررسی 
قرار گرفت. وی ادامه داد: یک سری پرونده ها مشکالت عمومی و مسائل 
زیرساختی از جمله آب، برق، گاز و راه های دسترسی در برخی شهرک های 
صنعتی این شهرستان بود که خوشبختانه با حضور مسئوالن استانی و 
دستگاه های اجرایی مصوبات خوبی در راستای تسریع در حل مشکالت 
کثر  گرفته شد. معاون اقتصادی استاندار اصفهان افزود: در این جلسه ا
واحدهای تولیدی مباحث بانکی را مطرح کردند و فعاالن اقتصادی و 

کشاورزان و واحدهای صنعتی در بحث تسهیالت دریافتی درخواست 
امهال داشتند. نقش اضافه کرد: با توجه به شرایط ویژه ای که برای گلخانه 
داران ایجاد شده و صادرات آنها به روسیه متوقف شده و با مشکالتی در 

کثر مساعدت را در  زمینه نقدینگی مواجه هستند قرار شد بانک ها حدا
خصوص تقسیط و امهال برای آن ها داشته باشند.

کید کرد: در خصوص مسائل غیربانکی هم در ستاد تسهیل و رفع  وی تا
موانع تولید مشکالت محیط زیستی مطرح شد و برای مجوزهای مورد 

نیاز مساعدت الزم صورت گرفت.
معاون اقتصادی استاندار اصفهان با بیان اینکه در جلسه ستاد تسهیل 
و رفع موانــع تولید امروز بر تأســیس واحــد ریخته گــری و واحدهایی که 
آالیندگی ایجاد می کنند بحث و بررسی صورت گرفت، خاطرنشان کرد: 
طبق آمایش سرزمین و بحث ممنوعیتی که برای صنایع آالینده وجود 
دارد جون در حریم شهرها هستند ابتدا باید آخرین استانداردهای زیست 
محیطی را کســب و مشــکل را حل کنند یا اینکه خارج از حریم شهر قرار 
بگیرند در غیر این صورت ستاد تسهیل با این طرح ها که آالیندگی ایجاد 
می کنند و در شعاع پنجاه کیلومتری هستند مخالف شد زیرا سالمت مردم 

و مباحث زیست محیطی برای ما اولویت است.

درحالیکه دارندگان کارتخوان تا پایان بهمن ماه برای ثبت دستگاه های کارتخوان خود در 
سامانه مالیاتی فرصت دارند، مدیرعامل شرکت شاپرک بر لزوم ثبت نام کامل پذیرندگان در 
سامانه مالیاتی تاکید کرد و گفت: سازمان مالیاتی پس از مراجعه افراد و تعیین تکلیف وضعیت 
پذیرندگی شان، دستگاه ها یا درگاه هایی که از سوی مالکان آنها به کد مالیاتی متصل نشده اند را به شرکت شاپرک 
جهت غیرفعال سازی معرفی می کند. به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی یا 
درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کند. در این بین، با اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی و 
بانک مرکزی کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی می توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک 
مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی 
خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.
از آنجا که تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی 
نباشند، بانک مرکزی نسبت به غیرفعال کردن آن ها اقدام می کنند، دارندگان کارتخوان تا پایان ماه جاری فرصت 

دارند که به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی مراجعه و اقدام الزم را انجام دهند.
در این زمینه،  سیدکاظم دهقان_مدیر عامل شرکت شاپرک در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه بر اساس تکالیف 
قانونی، شرکت شاپرک اطالعات کاربرانی که از سوی شرکت های پرداخت و پرداخت یار به عنوان دارنده دستگاه 
کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی ثبت شده اند را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است، اظهار کرد: سازمان 

مالیاتی پس از مراجعه افراد و تعیین تکلیف وضعیت پذیرندگی شان، دستگاه ها یا درگاه هایی که از سوی مالکان 
آنها به کد مالیاتی متصل نشده اند را به شرکت شاپرک جهت غیرفعال سازی معرفی می کند.

وی ادامه داد: عالوه بر این در ماه های گذشته شرکت شاپرک و سازمان امور مالیاتی ضمن اطالع رسانی و ارسال 
پیامک از پذیرندگان خواسته اند که نسبت به تعیین وضعیت پایانه های ثبت شده به نام آنها اقدام کنند که در 
طول این مدت عمده ترمینال ها، با تمایل پذیرنده و تشکیل پرونده، پیش ثبت نام مالیاتی شده اند و الزم است 

در موعد مقرر با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی، نسبت به ثبت نام کامل اقدام کنند.
دهقان افزود: اخیرا برخی از افرادی که برای آنها پیامک ارسال شده است، اعالم کرده اند فاقد ترمینال بوده و یا 

چند پرونده مالیاتی به نام آنها ایجاد شده است در حالی که تنها یک ترمینال دارند.
کید کرد: ممکن است به دالیل مختلفی از جمله تخلف برخی شرکت های پرداخت و پرداخت یار در ثبت  وی تا
کد ملی بدون اطالع افراد در سامانه ها، اتصال چند کدپســتی به یک کارت ملی و یا ثبت درگاه در چند شرکت 
پرداخت، اسم افراد در سامانه مالیاتی به عنوان دارنده چند ترمینال و پذیرنده ثبت شده باشد، با این حال این 
افراد نباید هیچ گونه نگرانی داشته باشند، چرا که در صورت مراجعه در زمان مقرر و حذف کارت خوان ها یا سایر 
ابزار پذیرش غیر مرتبط متصل به پرونده مالیاتی، این ترمینال ها غیرفعال و حذف خواهند شد و مسئولیتی قانونی 

متوجه آنها نخواهد بود.
به گفته مدیرعامل شرکت شاپرک، مسئولیت ثبت ابزارهای پذیرش به شرکت های پرداخت و پرداخت یار مربوط 

شده و آنها باید پاسخگوی ثبت نام های غیر موجه باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

۴۰ پرونده در جلسه اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اصفهان بررسی شد

کارتخوان اولتیماتوم شاپرک به دارندگان 

غ در اصفهان ۲ برابر مصرف  تولید تخم  مر

مدیریت دانش؛ عامل برتری شرکت فوالد مبارکه در کشور

با درج قیمت تولیدکننده 
)به جای قیمت مصرف کننده(

 معیاری در دست خریداران هست:

افزایش قیمت لوازم خانگی 
خبرغیرقانونی است

خبر

خبر
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3 ۳۰ ژانویه    2۰22
معاون استاندار اصفهان:

افزایش قیمت نان باید در کمیته کارشناسی 
مطرح و بررسی شود 

معاون هماهنگی امــور اقتصادی 
استانداری اصفهان گفت: هر گونه 
افزایش قیمت نــان باید در کمیته 
کارشناسی بررسی تا مانع بروز نگرانی و تنش در جامعه 

شود. 
امیررضا نقش در  جلسه کارگروه آرد و نان استان در محل 
استانداری اصفهان، افزود: باید این 2 ماه پایانی سال 
را بگذرانیم و کارشناســی الزم در ایــن خصوص انجام 
شود اما بطور قطع ابتدای سال آینده باید در خصوص 

افزایش قیمت نان چاره ای اندیشیده شود.
وی ادامــه داد: حقوق کارگــران نانوایی ها هم از ســال 

آینده افزایش پیدا می کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
با بیان اینکــه کارگــروه آرد و نان در همه شهرســتان ها 
تشــکیل می شــود اظهار داشــت: باید رصــد و نظارت 
دقیقی روی این کارگروه های شهرستانی انجام شود و 
نسبت به برگزاری منظم جلسات و صورت جلسه های 

آنها داشته باشیم. 
وی با بیان اینکه اجرایی شــدن مصوبات کارگروه ها از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، اضافه کــرد: رصد به 
موقع و ارائه گزارش های الزم، از بروز نارضایتی ها در این 

زمینه جلوگیری می کند.
نقش خاطرنشان کرد: فرمانداران بعنوان نماینده تام 
االختیار کارگروه آرد و نان در شهرســتان ها محســوب 

می شوند.
وی گفــت: دور ریــز نــان در اصفهــان نســبت به ســایر 
استان ها کمتر است به همین خاطر سرانه آرد و نان هم 

در این استان کمتر است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با 
بیان اینکه باید از تولید و بسته بندی نان در کارگاه های 
غیر مجاز جلوگیری شود افزود: مسووالن و بازرسان باید 
از تولید و عرضه نان در کارگاه های غیر مجاز جلوگیری 
کنند. وی ادامــه داد: برای جلوگیــری از عرضه نان بی 
کیفیت و غیر بهداشتی الزم است تا کارگاه های غیر مجاز 

فعال در این زمینه پلمب شوند.
نقش اظهار داشت: دستگاه های مسوول از جمله صدا 
و سیما و رسانه ها باید فرهنگ سازی الزم در مورد خرید 
نان سرد بهداشتی و با کیفیت از فروشــگاه ها را انجام 

دهند و شهروندان هم از خرید نان های بدون شناسه 
و غیر معتبر پرهیز کنند.

وی بیان کــرد: صدا و ســیما باید با تهیــه گزارش های 
میدانی در خصــوص کارگاه های غیر مجــاز تهیه نان، 
گاه سازی بیشــتر مردم در این زمینه اقدام  نسبت به آ
کند. سرپرســت معاونت هماهنگــی امــور اقتصادی 
استانداری اصفهان گفت: نان با کیفیت و بهداشتی از 
نظر قیمت تفاوت چندانی با نان های که در کارگاه های 
غیر بهداشتی تهیه شده ندارند و تنها از طریق فرهنگ 
سازی می توان مردم را نســبت به خرید مواد غذایی از 

جمله نان شناسنامه دار ترغیب کرد.
کارگــروه آرد و نان اســتان با حضور معــاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری و دیگر اعضای اتحادیه آرد 
و نان اســتان در محل اســتانداری اصفهان اصفهان 

برگزار شد. 
پنج هزار واحد نانوایی در استان اصفهان فعالیت دارند.

استاندارد وجود نانوایی، فعالیت یک نانوایی به ازای 
هر یکهزار و ۵۰۰ نفر است اما این میزان در استان اصفهان 
بیش از این استاندارد یعنی وجود یک نانوایی به ازای هر 

یکهزار نفر در استان می باشد.

معــاون عمرانــی منطقــه 1۴ شــهرداری اصفهــان 
از تکمیــل مراحــل احداث ایســتگاه شــماره 19 

آتش نشانی در این منطقه خبر داد.
بــه گزارش ایمنــا، فرهــاد کیمیایــی اظهــار کــرد: 
رونــد احداث این ایســتگاه از ســال 1۳98 آغــاز 
شــد و با تکمیل مراحل احداث آن طــی روزهای 

اخیر، در اختیار نیروهای ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان قرار گرفته تا از 

آن استفاده کنند.
وی با بیان اینکه این ایستگاه در زمینی به مساحت 
1۳۰۰ متر مربع و زیربنای یک هزار و 8۰۰ متر مربع طی 
2۴ ماه احداث شــده است، افزود: هزینه عملیات 
اجرایی ایستگاه آتش نشانی شماره 19 شامل سفت 
کاری و نازک کاری 12 میلیارد تومان و هزینه آزادسازی 
زمین 1۵ میلیارد تومان بوده و در مجموع 27 میلیارد 

تومان برای آن هزینه شده است.
معاون عمرانی منطقه 1۴ شهرداری اصفهان ادامه 
داد: این ایستگاه در خیابان آیت اهلل غفاری، خیابان 

منتظر المهدی این منطقه احداث شده است.

رئیس کمیسیون هوشمندســازی و حمل ونقل 
شهری شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: استفاده 
نیروگاه یا پاالیشــگاه اصفهان از ســوخت مــازوت، 
به نوعــی حق الناس اســت. عــزم اعضای شــورای 
اسالمی شهر اصفهان و مدیران شهری بر استفاده 

نکردن از سوخت مازوت در این صنایع است.
محمدرضا فالح اظهار کرد: سوخت مازوت بر آلودگی 
شهر اصفهان می افزاید و ما به عنوان نماینده مردم 
شهر اصفهان از حق الناس جلوگیری خواهیم کرد، 
البته مدیران نیــروگاه قــول داده بودند که به هیچ 
عنوان مازوت استفاده نکنند، اما اخیرا این اتفاق 
افتاده اســت و باید از ســوخت های دیگر که باعث 

آلودگی هوا نشود، استفاده کنند.
وی با بیان اینکه ما از حقوق مردم کوتاه نمی آییم 
و تالش می کنیم که آلودگی های سطح شهر حتی 
در اتوبوس های شــهری کاهش پیدا کنــد، افزود: 
اقدامات اعضای شورای اسالمی شهر در خصوص 
کنــون در حــد تعامل، تذکــرات و  مازوت ســوزی تا
نطق هایی بــوده که در صحن شــورا مطرح شــده 

است.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل ونقل 
شهری شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: 
پیگیری هایی از طریق استانداری و نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی انجام داده ایم که در 
صورت ادامه اســتفاده از ســوخت مــازوت، به 
عنــوان نماینــدگان مــردم از مســئوالن صنایع 
مربوطه و افرادی که از سوخت مازوت استفاده 
می کنند، شکایت کنیم و این کار را حتما انجام 

خواهیم داد.
کنــون اقدام به شــکایت  وی خاطرنشــان کــرد: تا
نکرده ایــم و در حــال تعامل هســتیم، تذکــرات به 
مسئوالن نیروگاه ها داده شده است و جلساتی نیز 
با نمایندگان مجلس، استاندار و مسئوالن استانی 
گر اقدام عملیاتی صــورت نگیرد از  داشــته ایم، اما ا

طریق قوه قضائیه وارد عمل شویم.
مازوت ســوزی  موضــوع  کــرد:  تصریــح  فــالح 
پاالیشــگاه های اصفهان ارتباطی با شــورای عالی 
امنیت ملی ندارد و این صحبت ها فرافکنی است، 
همه باید از قانون که به صراحت عنوان کرده است 
به هیچ عنوان از ســوخت مازوت استفاده نشود، 

تمکین کنیم.
وی گفت: سازمان و مسئوالن محیط زیست باید 
به همراه مسئوالن استانی در میدان عمل حاضر 
شوند، زیرا بحث حق الناس مطرح است و ساالنه 
بیش از چند هزار نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از 
گر اقدامی صورت نگیرد،  دســت می دهند، البته ا
ما بــه عنــوان نمایندگان مــردم مجبور هســتیم با 
شــکایت در قوه قضائیــه و از ســوی مراجع قضائی 

وارد عمل شویم.

شــهرداری  حضــور  از  گلپایــگان  شــهردار 
گلپایگان در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشــگری و صنایــع وابســته جهــت معرفی 
فرصت های ســرمایه گذاری و پتانسیل های 

توریستی گلپایگان خبر داد.
برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  شــکرزاده  پیمــان 
پانزدهمین نمایشــگاه گردشــگری و صنایع 
وابســته تهــران بــا شــعار »گردشــگری بــرای 
گیر« از نهــم تــا دوازدهم بهمــن ماه  رشــد فرا
سال جاری، اظهار کرد: شهرداری گلپایگان 
همگام با سایر شهرهای کشور در نمایشگاه 
گردشــگری  حضــور یافتــه و جذابیت هــای 
گلپایــگان »شــهر ملــی منبــت« را معرفــی 

می کند.
وی افــزود: در ایــن غرفــه از طریــق پخش کلیپ 
و تیــزر و کتــب تخصصــی معرفی شــهر، کتابچه 
فرصت های سرمایه گذاری گلپایگان، بروشور و 
ارتباط چهره به چهره، ظرفیت های گردشگری، 
تاریخی، طبیعی و سرمایه گذاری این شهر معرفی 

می شود.

کید بر  شهردار گلپایگان گفت: این برنامه با تا
محوریت سرمایه گذاری و توسعه گردشگری 
شهر با تولید محتوا و تهیه پک های تخصصی 
بــرای ارائــه بــه مخاطبــان و حاضریــن در 

نمایشگاه، تدارک دیده شده است.
شــکرزاده، ضمــن دعــوت از ســرمایه گذاران 
دیــدن  و  نمایشــگاه  از  بازدیــد  بــرای 
افــزود:  گلپایــگان،  شــهر  ظرفیت هــای 
شــهرداری گلپایگان در سالن شــماره ۳۵ در 
مجموعــه شــهرداری های اســتان اصفهــان 
ظرفیت هــا، پتانســیل ها و توانمندی هــای 
خود در حوزه ســرمایه گذاری و گردشگری به 

نمایش می گذارد.

بهره برداری از ایستگاه آتش نشانی در منطقه ۱۴

رئیس کمیسیون هوشمندسازی شورای شهر اصفهان:
مازوت سوزی در اصفهان حق الناس است

گلپایگان  حضور شهرداری 
گردشگری در نمایشگاه بین المللی 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: ساالنه 8۰۰ هزار قطعه و 1۵ هزار تن گوشت 
بوقلمــون در اســتان اصفهان تولید می شــود. 
مهــرداد مرادمند در آئیــن افتتــاح واحد نمونه 
پــرورش بوقلمون گوشــتی در تیــران و کــرون با 
بیان اســتان اصفهان رتبه اول تولید بوقلمون 
کشــور را دارد، اظهــار داشــت: ســاالنه 8۰۰ هــزار 
قطعه و 1۵ هزار تن گوشــت بوقلمون در استان 
اصفهان تولید می شود. وی با بیان اینکه مردم 
نیز استفاده از بوقلمون را با توجه به مزایایی که 
نســبت به گوشــت قرمز دارد، در سبد مصرفی 
خود قرار داده اند، ابراز داشــت: قیمت گوشت 
بوقلمون نیز مناســب اســت و مصرف آن برای 
همه اقشار ممکن است. رئیس سازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه تولید 
غذای سالم و اشتغال زایی از مزایای راه اندازی 
کز پرورش بوقلمون اســت، اضافه کرد: ارائه  مرا
تســهیالت نیز برای این واحدها در دســتور کار 
است.وی با بیان اینکه در استان اصفهان تولید 
جوجه بوقلمــون را داریم، گفت: ایــن فرایند در 
قالب زنجیره و هم شرکت تعاونی تولید بوقلمون 

در استان در حال انجام است.
همچنین محمد حجتی، مدیر مزرعه پرورش 
بوقلمــون در تیــران و کــرون در این آئیــن اظهار 
ک در گله های  داشــت: عدم یکنواختــی خــورا
بوقلمــون را در این مرکز بــه حداقل رســاندیم و 

توزیع مناسب هوا را نیز اجرایی کردیم.
وی بــا بیان اینکه مســئوالن همــکاری خوبی 
را برای بهره بــرداری از ایــن پروژه داشــتند، ابراز 
داشت: سعی کردیم برای اجرای این پروژه همه 

استانداردهای الزم را رعایت کنیم.

21 طرح زیربنایی شــرکت برق بــا هزینه حدود 
هزار و 1۳۰ میلیارد تومان آماده بهره بــرداری در 
دهه فجر شــده اســت. مدیر عامل شرکت برق 
منطقــه ای اصفهــان، احــداث پســت 2۳۰ بــه 
۶۳ کیلوولــت ســمیرم و احــداث پســت ۶۳ به 
2۰ کیلوولت GIS شــهدا را از جمله این طرح ها 
برشمرد و گفت: مهمترین اهداف این طرح ها، 
توســعه زیرســاخت و افزایش پایداری شــبکه، 
فراهم کردن امکان مانور بار مشترکان و جلوگیری 
از خاموشــی های ناخواســته، تامیــن ولتــاژ 
اســتاندارد و کاهش تلفات انــرژی و بار خطوط 
و ایستگاه های ۶۳ کیلو ولت در منطقه و کاهش 
بار سایر ایستگاه ها است. رسول موسی رضایی 
درباره طرح های آماده کلنگ زنی این شرکت هم 
گفت: احداث پست ۴۰۰ به ۶۳ کیلوولت نجف 
آباد، توسعه قطر پست 2۳۰ کیلوولت اردستان، 
توســعه ۴ بــی 2۳۰ کیلوولت نیــروگاه کاشــان و 
احداث پســت 2۳۰ بــه۶۳ کیلوولــت، احداث 
پســت ۶۳ به 2۰ کیلوولــت علویجــه از جمله 11 
طرحی است که ۴9۳ میلیارد تومان اعتبار برای 

اجرای این طرح ها پیش بینی شده است.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری نجف 
آباد گفت: مدیریت شــهری نجف آباد همچون 
ســال های گذشــته در نمایشــگاه بیــن المللی 
گردشگری و صنایع وابسته تهران حاضر خواهد 
شد. مصطفی حیدری اظهار کرد: پانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته 
تهران از 9 تــا 12 بهمن 1۴۰۰ با شــعار گردشــگری 
گیر در محل دائمی نمایشگاه های  برای رشد فرا
بین المللــی تهــران دایــر می گردد کــه مجموعه 
شــهری نجف آباد در ســالن ۳8B، غرفه شماره 
19 بــه معرفــی نجــف آبــاد “بــاغ شــهر صفــوی” 
خواهد پرداخت. وی افزود: در این غرفه از طریق 
رســانه های تصویری )کلیــپ و تیــزر و..(، منابع 
مکتوب )کتب تخصصی معرفی شهر، کتابچه، 
بروشــور، کاتالوگ و..(، و ارتباط چهــره به چهره، 
پرزنت حضوری و کانترهای مجزا، ظرفیت های 
گردشگری، تاریخی، طبیعی و مذهبی شهر نجف 
آباد معرفی می گردد. وی ادامه داد: تهیه پک های 
تخصصی آشنایی با پتانسیل های گردشگری، 
تاریخی و زیرســاخت های این حوزه در ســطوح 
مختلف جهت ارائه به مخاطبین ، رونمایی از لوح 
“شهر خالق کتاب خوان” و کتاب های تخصصی 
حوزه گردشــگری شــهر و تبیین برند “باغ شــهر 
صفوی”، ارتباط زنده و خبررسانی از وقایع غرفه 
نجف آباد از اقدامات پیش بینی شده برای این 

چند روز نمایشگاه خواهد بود.

خبر خبر

استان

خبر

مدیــر منطقــه 11 شــهرداری اصفهــان گفــت: 
خیابــان شــهدای غربــی همزمــان با دهــه فجر 
انقــالب اســالمی در این منطقــه افتتــاح و مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
به گزارش ایمنا، احداث خیابان های جدید یکی 
از رویکردهای مهم برای توسعه و رونق بخشیدن 
به محالت و مناطق شهری اســت که بر ارتقای 

ک شهروندان نیز تأثیر مستقیم دارد. ارزش امال
خبر تازه اینکــه در یکــی از محالت کم برخــوردار 
اصفهان، خیابان جدیدی احداث شده است.

 11 منطقــه  مدیــر  محمدحســینی،  حســن 
شــهرداری اصفهــان بــا اعالم ایــن خبــر گفــت: 
خیابان شــهدای غربی هــم مــرز با منطقــه 11 و 

خمینی شــهر و به جــوی آباد ختم می شــود که 
می تواند رونق قابل توجهــی را به این محدوده 

ببخشد.
وی تصریــح کرد: ایــن خیابــان دارای یک هــزار 
متر طــول و 2۵ متر عــرض اســت و دو الین رفت 
و برگشــت دارد کــه هــر کــدام هشــت متــر و نیم 

عرض دارد.
مدیر منطقه 11 شــهرداری اصفهان بــازه زمانی 
احداث این خیابان را حدود 9 ماه ارزیابی و اظهار 
کرد: روند آزادسازی این خیابان حدود شش ماه 
و مراحل ساخت و احداث آن نیز حدود سه ماه 
زمان بــرد. وی هزینه احداث خیابان شــهدای 
غربی را بالغ بر 9 میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان اعالم 
کرد و ادامه داد: حدود شــش میلیارد تومان آن 

صرف آزادسازی خیابان شده است.
محمدحســینی از آمادگی بــرای بهره بــرداری از 
خیابــان شــهدای غربــی همزمــان با دهــه فجر 
انقالب اســالمی خبر داد و گفت: این خیابان در 
حال حاضر، در مرحله روکش آســفالت اســت و 

تا روزهای آینده آماده بهره برداری خواهد بود.

خیابان شهدای غربی همزمان با دهه فجر 
به بهره برداری می رسد

شــهردار اصفهــان بــا بیان اینکــه کیفیــت زندگــی در 
محالت خوراســگان ارتقــا می یابــد، گفــت: احداث 
کمربنــدی شــرق اصفهــان در ســال 1۴۰1 از جملــه 

پروژه های شاخص منطقه خوراسگان در سال آینده است.
علی قاسم زاده با اشاره به سامانه 1۳7 شهرداری برای ارتباط شهروندان 
با شهرداری و بیان مسائل خود جهت رفع آنها توسط شهرداری، افزود: 
چنانچه هریک از شهروندان تقاضا، انتقاد و پیشنهادی مرتبط با شهر 

و محله خود داشته باشند، می توانند با این سامانه ارتباط برقرار کنند.
شــهردار اصفهان تصریح کــرد: در ســامانه 1۳7 شــهرداری، راه ارتباطی 
مستقیمی طراحی شده است تا چنانچه شهروندی حرفی برای گفتن 
به شهردار شــهر خود داشته باشــد، با این ســامانه تماس گرفته و بیان 
کند، در این راستا پیام شهروند مستقیم در کارتابل قرار می گیرد و بنده 

مشاهده خواهم کرد.
وی خاطر نشان کرد: شهرداری چندین وظیفه بر عهده دارد که نگهداری 
و نگهداشت شهر مهمترین آنها است، نظافت و حفظ و توسعه فضای سبز 
شهر نیز از دیگر رسالت های شهرداری محسوب می شود که در این راستا 
شهروندان در صورت مشاهده هر گونه کاستی، می توانند از طریق تماس 

با سامانه 1۳7 اطالع دهند.
کید بر اینکه قطعا مدیران شــهری علی رغم بازدیدهای  قاســم زاده با تأ
میدانی به اندازه شهروندان بر نقطه نقطه شهر اشراف کامل ندارند، اظهار 
کرد: بهترین ناظر بر عملکرد شــهرداری و خدمات شــهری، شهروندان 
هستند که باید در صورت مشاهده تخلف و کوتاهی موارد را اطالع دهند.
وی تصریح کرد: توسعه عمرانی شهر دومین وظیفه شهرداری است، البته 

در ارتباط با منطقه خوراسگان اقداماتی پیش بینی شده، از جمله اینکه 
کمربند شرق اصفهان در این منطقه سال آینده احداث خواهد شد.

شــهردار اصفهان با بیان اینکه با ایجاد کمربندی شرقی هفت خیابان 
در این منطقه آزادسازی خواهد شد، گفت: تکمیل خیابان سردار باقری 
از دیگر اقدامات این منطقه در سال آینده است، همچنین در حوزه عمران 
وارد محالت خوراسگان شده و سعی می کنیم سطح کیفیت زندگی مردم 

را به معنای واقعی ارتقا دهیم.
وی خاطرنشان کرد: رسالت سوم شهرداری توسعه سرانه فرهنگی و کمک 
به این موضوع است، این منطقه از لحاظ فرهنگی و وجود فرهنگسرا، 
حسینیه و مساجد غنی است و فرهیختگان فرهنگی و علمای خوبی 
دارد، لذا تنها وظیفه ما در این عرصه، کمک حال شهروندان بودن است، 
در این زمینه هر کاری بتوانیم انجام خواهیم داد. قاسم زاده تصریح کرد: 
وظیفه بعدی، تقویت و توسعه حمل و نقل شهری در این منطقه است 
که امیدواریم به همراه اعضای شورای شهر بتوانیم خدمت صادقانه ای 
در این عرصه داشته باشیم و با احداث رینگ چهارم شهری به بحث حمل 

و نقل و ترافیک منطقه خوراسگان کمک شایانی کنیم.

شــهردار باغبهــادران گفــت: شــهرداری بــا حضــور در 
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران ضمن 
تالش برای جلب اعتماد سرمایه گذاران اقدام به معرفی 
توانمندی ها، محصــوالت کشــاورزی، تولیدات هنــری و صنایع دســتی و 

پروژه های شهرداری به سرمایه گذاران خواهد کرد.
حجت اهلل امینی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از راه های پیشــرفت و 
توانمندی شهرها، استفاده از ظرفیت های مادی و معنوی، تقویت مشارکت 
مردمی و حضور سرمایه گذاران در بخش های مختلف اعم از معنوی، فرهنگی، 
کالبدی و زیرساختی در شهر است و این مهم تنها با برنامه ریزی، حرکت در 
مسیر افزایش اعتماد شهروندان و جذب سرمایه گذار بخش خصوصی میسر 

خواهد بود. وی باغبهادران را سرزمین زیبایی ها دانست و افزود: این شهر ساحلی ظرفیت های بسیار مطلوبی 
در حوزه های مختلف از جمله گردشگری طبیعی و شهری دارد که اعتالی این امور نیازمند توجه ویژه است، 
از این رو شورای اسالمی شهر و شهرداری سعی در حرکت به سوی جذب سرمایه گذار جهت ایجاد زیرساخت های 
جذب گردشگر هدفمند داشته است که این شهرداری در حال برنامه ریزی بوده، تا با جذب سرمایه گذاران بخش 
خصوصی و هموارسازی مسیر سرمایه گذاری شاهد ایجاد درآمد پایدار شهری باشیم. شهردار باغبهادران توسعه 
پایدار شهرهای ایران را وابسته به توسعه صنعت گردشگری دانست و تصریح کرد: شهرت گردشگری باغبهادران، 
جاذبه های طبیعی، جاری بودن دائمی زاینده رود، وجود آثار تاریخی و گردشگری، فراهم بودن بستر حضور 
گردشگران و تردد بخش قابل توجهی از مسافران محور شمال به جنوب از شهرستان لنجان مواردی است که 

می تواند زمینه ساز تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی به این شهر ساحلی باشد.
وی با بیان اینکه معرفی ظرفیت های گردشگری، موجب توسعه این صنعت و جذب سرمایه گذاران می شود، 

ادامه داد: تالش مدیریت شهری در راستای معرفی ظرفیت های گردشگری 
شهر ســاحلی باغبهادران به تمام نقاط کشــور بوده چرا که معتقد هستیم 
با تبلیغات هنرمندانــه می توان گردشــگری و جذب ســرمایه گذاران بخش 

خصوصی را در باغبهادران توسعه بخشید.
امینی معرفی باغبهادران به عنوان یکی از ظرفیت های گردشگری کشور را 
از یکی مهمترین محورهای حضور در نمایشگاه بین المللی تهران دانست و 
اضافه کرد: شهرداری باغبهادران با حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری تهران ضمن معرفی توانمندی ها، محصوالت کشاورزی و تولیدات 
هنــری و صنایــع دســتی، پروژه هــای شــهرداری را بــه روش هــای مختلــف 
دیجیتال، تهیه بروشــور، کتابچــه و نمایش تصاویر و نقشــه به مســئوالن، 
ســرمایه گذاران و بازدیدکنندگان این نمایشــگاه ارائه خواهد کرد. وی اعتمادســازی و تشــویق را الزمه جذب 
سرمایه گذاران دانست و اظهار کرد: با توجه به ظرفیت های زیادی که شهر باغبهادران برای سرمایه گذاری در 
بخش گردشگری دارد، مدیریت شهری از افرادی که تمایل به سرمایه گذاری در این شهر داشته باشند، استقبال 
خواهد کرد و قطعا حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران می تواند زمینه ساز آن باشد که 

گاه شوند. سرمایه گذاران با اعتماد به شهرداری از شرایط ویژه ای که برای آنان پیش بینی خواهد شد آ
شهردار باغبهادران خاطرنشان کرد: امروزه رقابت شدیدی بین مناطق مختلف جهت سرمایه گذاری وجود 
دارد بنابراین از مهمترین وظایف مدیران و برنامه ریزان شهری فراهم کردن شرایط جذب سرمایه گذاران است و 
امیدواریم با تالش های بی وقفه و امکان سنجی مناسب صورت گرفته، مستندسازی فرآیند سرمایه گذاری و در 
نظر گرفتن مشوق های واقعی و عملی بتوانیم در راستای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی موفق عمل کرده 

و مسیر توسعه باغبهادران را هموار کنیم.

عضو هیئت علمی گروه ریه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: استفاده از سوخت های 
آلوده در کالنشهرهای ایران یکی از تهدیدکننده های کلی دستگاه تنفسی بدن در فصل 
سرما با پدیده وارونگی هوا است و باعث ایجاد سرفه های شدید شده و کسانی که دچار 

بیماری آسم هستند شدت بیماری آنها بیشتر از قبل می شود.
اسداهلل اسدیان در خصوص تأثیر مازوت در شدت آالیندگی هوا و تهدید دستگاه تنفسی بدن انسان، اظهار 
کرد: متأسفانه استفاده از سوخت های آلوده در کالنشهرهای ایران یکی از تهدیدکننده های کلی دستگاه 
تنفسی بدن است و به خصوص در فصل سرما که پدیده وارونگی و دود مه اتفاق افتاده و این شرایط بر غلظت 
آالینده های هوا اضافه می کند باعث بروز بیماری های متعدد کوتاه مدت و سرطان ها در بلندمدت می شود.

          اثرات مازوت در سالمندان و کودکان
وی اضافه کرد: اســتفاده از ســوخت هایی مثل مازوت درجات آالیندگی هوا را افزایــش می دهد که اثرات 
فوری آن در بین کودکان، سالمندان و بیماران قلبی بسیار واضح تر است؛ در بین افراد سالم نیز درجاتی از 
عالئم تنفسی مانند برونشیت حاد را ایجاد می کند همچنین غلظت آالیندگی هوا عوارض کوتاه مدتی مثل 

کید کرد:  سرفه و خلط گلو را نیز ایجاد می کند. عضو هیئت علمی گروه ریه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تا
در اپیدمی کرونا و در شرایط سخت ابتال به سویه و جهش های کرونا نیز قرار داریم؛ بسیاری از شهروندانی که 
دچار عالئم تنفسی می شوند بر این باور هستند که به »امیکرون« جهش جدید کرونا مبتال شده اند، اما باید 
بدانند در شرایط فعلی آالیندگی هوا می تواند اثرات منفی را در دستگاه تنفسی آنها ایجاد کند که بعد از مدتی 
به صورت برونشیت حاد بروز پیدا کند. اسدیان تصریح کرد: استفاده از مازوت در کالنشهرها باعث می شود 
شدت بیماری کسانی که دچار آسم هستند افزایش یابد. با افزایش آالیندگی افرادی که دچار بیماری های 
کسیژن رسانی با تشدید بیماری خود مواجه می شوند که همه این موارد  قلبی هستند به دلیل اختالل در ا

جزو عوارض کوتاه مدت آلودگی هوا است.
          آالیندگی هوا عوارض درازمدت نیز دارد

عضو هیئت علمی گروه ریه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: آالیندگی هوا عوارض درازمدت نیز 
داشته و ایجاد برونشیت مزمن و بروز انواع سرطان های دستگاه تنفسی و درگیری سیستم های دیگر بدن را نیز 
به همراه دارد؛ یکی از آالینده های مضر در بروز سرطان ها از جمله سرطان ریه در درازمدت سوخت مازوت است.

شهردار اصفهان خبر داد: 

کمربندی شرق در سال ۱۴۰۱  احداث 

شهردار باغبهادران:

اعتمادسازی، مهمترین عامل جذب سرمایه گذاران است

ح کرد: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطر

تشدید بیماری آسم به واسطه آالیندگی ناشی از مازوت

خبر

خبر

خبر

تولید ساالنه ۱۵ هزار تن
 گوشت بوقلمون در اصفهان 

افتتاح طر حهای برق 
در دهه فجر 

مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری نجف آباد خبر داد:

حضور نجف آباد 
در پانزدهمین نمایشگاه 

گردشگری  بین المللی 
و صنایع وابسته
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جامعه4 ۳۰ ژانویه    2۰22
قبوض رایگان برای مدارس، 

قانونی که هست اما نیست 
با وجود اینکه طبق قانون مدارسی 
که طبق الگو آب، برق و گاز مصرف 
می کننــد بایــد از پرداخــت بهــای 

قبوض معاف باشند اما این قانون اجرا نمی شود. 
 بــر اســاس قانــون بودجــه 1۴۰۰-1۳99 مــدارس و 
واحد های آموزشی معاف از پرداخت قبوض آب، برق 
و گاز به شــرط رعایت الگوی مصرف هســتند؛ اما گویا 
عالوه بر مشکالت ناشی از الگوی مصرف تعیین شده در 
سال 1۳97 نسبت به وضع کنونی مدارس، واحد های 
آموزشی که به سختی الگوی مصرف را رعایت کردند، از 

پرداخت بهای آب، برق و گاز معاف نشده اند.
در الگوی مصرف اعالمی در سال 1۳97 عواملی همانند 
سرایدار مدرســه، جمعیت دانش آموزی هر منطقه و 
رعایت نشدن اصول نظام مهندســی و مصرف انرژی 
در مدارس قدیمی در نظر گرفته نشده است و همین 
ســبب می شــود که به گفته برخی از مدیران مدارس 
اصفهان رعایت الگوی مصرف بســیار ســخت و حتی 

غیرممکن باشد.
در ایــن بین بــا توجه بــه همــه گیــری بیمــاری کرونا و 
کثری مدارس در دو سال گذشته،  مجازی بودن حدا
برخی مدارس به سختی موفق به رعایت الگوی مصرف 

شدند، اما برایشان اخطار قطع صادر شده است.
          رعایت الگوی مصرفی اعامی ممکن نیست

عقیل قربانی مدیر مدرسه شهید اول اصفهان در گفتگو 
با خبرنگار ما گفت: با توجه به نامناسب بودن میزان 
الگوی مصرف و در نظر نگرفتن سهم سرایداری مدرسه 
که مصرف کننده آب، برق و گاز هســتند، نمی توانیم 
براســاس الگــوی مصــرف اعالمی ســال 1۳97 عمــل 
کنیم تا قبوض برای ما رایگان شود؛ زیرا الگوی مصرف 
شرکت های خدماتی و تعداد دانش آموزان نسبت به 

قبل تغییر یافته است.
او گفت: در حال حاضر با توجه به ترکیبی بودن مدرسه 
گر هر دانش  و حضور حدود ۴۰۰ دانش آموز در دو نوبت، ا
آموز فقط یک لیــوان آب بخورد، میزان مصــرف آب در 

مدرسه از الگو باالتر می رود.
ایــن مدیــر مدرســه معتقــد اســت: روشــن بودن 
ســامانه های اداری، بــرق راهــرو و نمازخانــه بــرای 
فعالیت های آموزشی، استفاده از فناوری های نوین 
در کالس هــای درس همانند دیتاشــو، رایانه، بلندگو 
و تخته های هوشمند ســبب افزایش مصارف انرژی، 
رایــگان نشــدن قبــوض و حتــی دریافت اخطــار قطع 

می شود.
          در الگوی مصرف دو نوبته بودن مدارس در نظر 

گرفته شده؟
محمدرضا ضیایی مدیر مدرسه شهید کاظمی نوبت 
2 اصفهان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: رعایت الگوی 

مصــرف اعالمی برای مدارس دونوبته بســیار ســخت 
اســت؛ زیرا عالوه بر اینکه از صبح زود تا دیر وقت فعال 
هستند، در نوبت دوم به سبب تاریکی هوا، باال رفتن 
عملکرد کنتور برق و سرما با افزایش میزان مصرف آب، 

برق و گاز مواجه می شویم.
او می گوید: با وجود اینکه بر اساس اقلیم الگوی مصرف 
را درنظر گرفتند؛ اما باید به جمعیــت دانش آموزی هر 
منطقه، فرهنــگ و آداب و رســوم نیز توجه شــود؛ زیرا 
تمام مدارس شرایط یکسان ندارند و قطعا مدارسی با 
جمعیت حدود هزار و صد دانش آموز همانند مدرسه 
ما، نسبت به مدارس با کم جمعیت تر میزان مصرف 

انرژی متفاوتی دارند.
بــه گفته ایــن مدیــر مدرســه هرچنــد بــا وجــود تمــام 
مشــکالت و البته شــرایط فعلی بیماری کرونــا الگوی 
مصرف را رعایت کردیم؛ اما همچنان قبض صادر شده 

را باید پرداخت کنیم.
ضیایی می گوید: به عنوان مثال مصرف یک ماهه آب ما 
2۰ متر مکعب بوده است که طبق سقف الگوی مصرف 
یعنی 12۰ متــر مکعب، بایــد از پرداخــت آب بها معاف 
می شدیم؛ اما اعالم شــد در صورت نپرداختن قبض، 

آب را قطع می کنند.
          اجباری بودن پرداخت قبوض حتی برای 

مدارس رعایت کننده الگوی مصرف
کبر میرمعنا مدیر مدرسه زاهدی نوبت 2 اصفهان، هم  ا
در گفتگو با خبرنگار ما گفت: با توجه به دو نوبتی بودن 

مدرســه، حضور ۵۰۰ دانش آمــوز در هر نوبــت و رعایت 
جدی الگوی مصرف در شرایط بیماری کرونا و آنالین 
کثری کالس ها؛ اما مرتب مجبور به پرداخت  بودن حدا
قبوض اداره برق، گاز و آب هستیم و حتی یک مرتبه از 

اداره برق برای قطع برق به مدرسه آمده بودند.
او گفت: به طور کلی با توجه به قدیمی بودن مدرســه 
و رعایــت نکــردن اصــول نظام مهندســی هماننــد 
دوجداره نبودن پنجره ها و قدیمی بودن سامانه های 
گرمایشی، رعایت کامل الگوی مصرف در حامل های 

انرژی امکان پذیر نیست.
          رعایت الگوی مصرف شرط اساسی معافیت از 

پرداخت قبوض
مهدی هوازاده رئیس اداره بودجه و تأمین منابع مالی 
اداره کل آموزش پرورش اســتان اصفهــان در گفتگو با 
خبرنگار ما گفت: بــا توجه به اینکه در یک ســال و نیم 
گذشــته مدارس به صورت حضوری دایر نبود؛ بیشتر 
واحد های آموزشی الگوی مصرف متناسب با الگوی 
مصرف عمل کردند؛ اما هماهنگی بیشتری نیاز هست؛ 
گر یک واحد آموزشی برای ۶ کالس یا 2۰۰ نفر دایر شده  ا
باشد در حال حاضر همان واحد آموزشی ۴۰۰ دانش آموز 
دارد کــه به همین نســبت آب، برق و گاز بیشــتری نیز 

مصرف می شود.
یکی از بند های قانون بودجه سال 1۳97 در خصوص 
معافیت واحد های آموزشی دولتی از پرداخت قبوض 

آب، برق و گاز به شرط رعایت الگوی مصرف بود.

او در ایــن خصــوص می گویــد: در ایــن بنــد به اشــتباه 
معافیت کامل واحد های آموزشــی تصور شــده است 
در صورتــی که ایــن معافیــت به شــرط رعایــت الگوی 

مصرف است.
رئیس اداره بودجه و تأمین منابع مالی اداره کل آموزش 
پرورش اســتان اصفهان گفت: شــیوه نامــه وزارت به 
ادارات ابالغ و ادارات هم به مدارس و واحد های آموزشی 
دولتی ارســال کردند؛ از مدیــران واحد های آموزشــی 
خواستاریم که در زمینه استفاده از مصرف آب، برق و گاز 
در بین دانش آموزان و خانواده ها فرهنگ سازی کنند، 
زیرا منابع انــرژی محدود اســت و صرفه جویی کمک 

شایانی به تأمین منابع مالی می کند.
          اصاح الگوی مصرف راهگشای مشکات

مطلبی کارشــناس پشــتیبانی و امور رفاهی آموزش و 
پرورش استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: 
الگو های مصرفی تعریف شده وزارت نیرو، وزارت نفت 
و وزارت آموزش و پرورش عمال در مدارس قابلیت اجرا 

نداشت.
او می گویــد: بهتــر اســت که ایــن الگو اصــالح شــود و با 
باالتررفتن ظرفیت هایی که در نظر گرفته شده این روند 

منطقی تر و به واقعیت نزدیک تر شود.
حرف از قانون و مصوبه ای است که اجرا نشده است؛ 
الگوی مصرفی اعالمی با مشــکالت بســیار یک طرف 
ماجرا و معاف نشــدن مــدارس رعایت کننــده الگوی 

مصرف از پرداخت قبض آب، برق و گاز طرف دیگر!

خبر

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: از ابتدای 
کنون در سه مرحله 19۰۰ سری جهیزیه  سال جاری تا
بین زوج های جوان نیازمند توزیع شد و با هم افزایی 
کز نیکوکاری، ۴۰۰ سری دیگر شامل پنج قلم کاالی  و کمک خیران و مرا

اساسی به نوعروسان تحت حمایت اهدا شد.
مجید باجالن با بیان اینکه یکــی از مأموریت های اصلی کمیتــه امداد 
در کنار ســایر فعالیت ها، تأمین لــوازم ضروری زندگی بــرای مددجویان 
تحت حمایــت به ویــژه زوج هــای جوان اســت، اظهــار کرد: بــا توجه به 
سیاست حمایت از تولیدکنندگان داخلی و بهره مندی از بهترین کیفیت 
کنون 18 هزار سری جهیزیه  محصوالت، پنج قلم کاالی اساسی تهیه و تا
با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان در سراسر کشور توزیع شده است و تا 

اواسط اسفندماه 12 هزار سری دیگر نیز به نوعروسان اهدا خواهد شد.
کید بر اینکه استان  معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی )ره( با تا
اصفهان در امر خدمت رسانی با تالشی مخلصانه در حال حرکت است، 

ادامه داد: در ایجــاد هم افزایی و مردمی کردن خدمــات به مددجویان، 
که تراز کمیته امداد را با ارائه  اصفهان رتبه اول کشور را کسب کرده و ازآنجا
خدمات به نیازمندان می سنجند، از همت مدیران و همکاران این استان 
که توانسته اند از پتانسیل خیران در روند خدمت رسانی به خوبی بهره مند 

شوند، قدردانی می کنیم.
در ادامه این مراسم کریم زارع، مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان اظهار 
کنون در سه مرحله 19۰۰ سری جهیزیه بین  کرد: از ابتدای سال جاری تا
زوج های جوان نیازمند توزیع شده است و با هم افزایی و کمک خیران 
کز نیکوکاری، در این مراسم ۴۰۰ ســری دیگر شامل پنج قلم کاالی  و مرا

اساسی به نوعروسان تحت حمایت اهدا می شود.
وی با بیان اینکه درحال حاضر هزار و ۶۵۵ خانواده دیگر، چشم انتظار یاری 
نیکوکاران برای تأمین کمک هزینه ازدواج هستند، اظهار کرد: حمایت 
خیــران و نیک اندیشــان از این تعــداد، می تواند زمینه ســاز آغــاز زندگی 

مشترک برای یک هزار و 2۴۴ نوعروس و ۴11 داماد باشد.
گفتنی اســت؛ در ایــن مراســم، عــالوه بــر اهــدای ۴۰۰ ســری جهیزیه به 
مددجویان تحت پوشــش، با حضور معاون اداری مالــی و مدیران کل 
خدمات مددکاری و فناوری اطالعات کمیته امداد امام خمینی )ره( از 

سامانه »امداد هوشمند« در استان اصفهان نیز رونمایی شد.

خبر

رئیس گروه شهر دوستدار کودک معاونت شهرسازی 
و معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه در شهر 
دوســتدار کودک باید بــه تمام موضوعــات مرتبط 
با کودکان توجه شــود، گفــت: احــداث پارک های 
موضوعی، مهارت محور و بازی های فکری در آنها 
زمینه ساز شرایط خوبی برای خالقیت کودکان شهر 

اصفهان است.
اسما نکویی با اشــاره به برنامه هایی که امسال به 
عنوان گرامیداشــت کودک برگزار شــد، اظهار کرد: 
از جمله ایــن برنامه هــا می تــوان بــه اجــرا و برگزاری 
برنامه های محتوامحور برای حقوق اولیه کودکان، 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان، برگزاری برنامه ها 
و جشــن ها در جشــنواره فیلم کــودک و نوجــوان و 
رویدادهای جمعه در محله هایی که دسترسی آنها 
به مرکز شهر کمتر است )البته این رویدادها در سطح 

پارک ها برگزار شده( اشاره کرد.
وی ادامــه داد: ویژه برنامــه "رد پــای کــودک" کــه 
به منظور حضــور کــودکان بــا خانواده هایشــان در 
محیطی شــاد به نمایش گذاشــته شــد و طــی آن 
حدود سه هزار و ۵۰۰ کودک محله های کم برخوردار 
در شــهربازی رویاها حضــور یافتنــد، از جمله دیگر 

اقداماتی است که در خصوص کودکان انجام شد.
رئیس گروه شهر دوستدار کودک معاونت شهرسازی 
و معماری شــهرداری اصفهان با اشــاره به احداث 
پارک های محتوایی و آموزشی برای کودکان، افزود: 
سعی کردیم در پارک ها عالوه بر جنبه نشاط و شادی 
مجموعه ای که جنبه محتوایــی و آموزشــی دارد، 
نیز اضافه شــود، زیرا یکــی از مباحثی که در ســطح 

کشور دنبال می شود پارک های موضوعی بر اساس 
محتواهای متفاوت برای کودکان است.

وی ادامــه داد: طراحــی احــداث و راه انــدازی پارک 
مهارت انجام شــده اســت و در مرحلــه عمرانی قرار 
دارد، همچنین طراحی پارک قرآنی نیز انجام شده 
اســت و به دنبال مکان مناســب برای احــداث آن 
هستیم. نکویی با بیان اینکه بازی های جدیدی 
بــرای کــودکان طراحی شــده اســت، خاطرنشــان 
کرد: در منطقــه 12 پارک ویــژه معلــوالن را داریم که 
کودکان معلول و کم توان راحت تر بتوانند از وسایل 
بازی اســتفاده کنند، در این راســتا عالوه بر تحرک 
آنها موضوع آموزش این کودکان نیز مورد توجه قرار 
داشته و در این خصوص 1۵ نوع بازی جدید طراحی 

شده است.
نکویی تصریح کــرد: امیدواریم با ایجــاد پارک های 
موضوعی، مهارت محور و بازی های فکری تعبیه 
شده در این پارک ها، بتوانیم شرایط خوبی را برای 
کودکان در شــهر اصفهــان فراهم کنیم، همچنین 
در تالش هستیم تا شهر زیبای اصفهان از هر جهت 

به عنوان یک شهر دوستدار کودک پیشرو باشد.

عضو هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان 
کید بــر لــزوم تقویــت توانمنــدی بانــوان در  بــا تا
محله هــای شــهر، گفــت: مدیریــت شــهری از 
حرکت های ایجــاد شــده در راســتای تقویــت 
ظرفیت هــای بانــوان حمایــت می کنــد، در این 
راستا الگوسازی از اقدامات موفق آنها در محله ها 

را در دستور کار داریم.
فرزانه کالهدوزان، عضو هیأت رئیســه شــورای 
اسالمی شهر اصفهان در آئین نکوداشت بانوان 
فرهیخته و توانمند منطقه دو شهرداری اصفهان 
در قالــب ویژه برنامه »یاس مطهــر« که با حضور 
رئیــس دانشــگاه پیــام نــور اســتان اصفهــان در 
فرهنگســرای اســوه برگــزار شــد، ضمــن تبییــن 
رویکرد مدیریت شهری در ششمین دوره فعالیت 
شورا، اظهار کرد: توجه به بانوان در عرصه های 
مختلف اجتماعــی و اقتصــادی و بهره مندی از 
ظرفیت و توانمندی آنها در محله های مناطق 
1۵ گانه شهرداری در دستور کار مدیریت شهری 

قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: در عصــری زندگی می کنیم که 
لزوم الگوگیری دختران از زنان و مادران فرهیخته 
در محله هــا احســاس می شــود و ایــن راهبــرد 
بســیار راهگشــا خواهد بود زیرا مادران و بانوان 
در محله هــا روایتگران بســیار خوبی از مســائل 

اجتماعی و اقتصادی هستند.
عضو هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان 
بــا بیان اینکــه مدیریــت شــهری بــرای نشــاط 
اجتماعی بانوان در محله ها برنامه های ویژه ای 
پیش بینی کرده اســت، افزود: رویکرد مدیریت 
شهری اصفهان توجه ویژه به بانوان در محله ها 
است، لذا در صدد هستیم رویدادها و روایت ها 
از محله ها شــکل بگیرد که در این راســتا بانوان 
می تواننــد در جامعــه نقش هــای کلیدی ایفــا 
کنند و در حل مسائل منطقه و محله مشارکت 

تأثیرگذار باشند.

کید بر تالش برای فراهم ساختن شرایط  وی با تا
فعالیــت بانــوان در محله هــا، گفــت: مدیریــت 
شــهری از حرکت های ایجــاد شــده در راســتای 
تقویــت ظرفیت هــای بانوان حمایــت می کند، 
در این راســتا الگوســازی از اقدامــات موفق آنها 
در محله ها را در دســتور کار داریم و برای تسری 
دادن اقدامات ســازنده بانوان به دیگر محله ها 

تالش می کنیم.
کالهــدوزان اضافــه کرد: شــهرداری هــر منطقه 
بایــد از بانــوان توانمنــد و فعــال در عرصه هــای 
اجتماعــی و اقتصــادی حمایــت کــرده و نقــش 
تســهیلگری ایفا کند تا عــالوه بــر رشــد و ارتقای 
محله ها، شــاهد شــهری پویا و بالنــده با حضور 

بانوان موفق باشیم.
          استفاده از توانمندی بانوان در محله ها

محمد صیرفی نژاد، مدیر منطقه 2 شــهرداری 
اصفهان نیز ضمن قدردانی از تالش بانوان شاغل 
در شهرداری، با تشریح انتخاب بانوان فرهیخته 
و توانمنــد در محله هــای منطقــه، اظهــار کرد: 
در این راســتا طی فراخوانی از معتمدان محل، 
رؤســای دانشــگاه ها و مســئوالن پایگاه هــای 
بسیج درخواســت شــد اســامی بانوان فعال در 
عرصه های مربوطــه را اعــالم کننــد و در ادامه با 
دریافــت اســامی و انجــام بررســی های نهایــی، 
بانــوان برتــر و شایســته در محله هــای مختلف 

منطقه انتخاب شدند.
بــا بیان اینکــه منطقــه دو، منطقــه ای  وی 
شهیدپرور و انقالبی است، تصریح کرد: مادران 
شهدا یکی از انتخاب های اصلح در بین بانوان 
که فرزندانشان  توانمند و فرهیخته بودند؛ چرا

جان خود را در راه اسالم و انقالب فدا کردند.
مدیــر منطقــه دو شــهرداری اصفهــان افــزود: 
شــهروندان هــر محله ایــن منطقــه بیــش از 1۰۰ 
شهید تقدیم اســالم و انقالب اســالمی کرده اند 
که این موضوع نشان از والیت مداری مردم این 

محله است.
کید بر لــزوم بهــره وری از ظرفیت بانوان  وی با تا
گون در منطقه تصریح کرد:  در عرصه های گونا
در صدد هستیم از توانمندی بانوان در محله ها 
اســتفاده کنیــم، زیــرا حضــور بانــوان و دختران 
در بخش هــای مختلــف اجتماعــی، فرهنگی، 
ورزشی و اقتصادی می تواند به افزایش بسترهای 

پیشرفت در تمام ابعاد کمک کند.

رئیس پلیس فتا اســتان اصفهــان گفــت: در 9 ماه 
امسال کالهبرداری های اینترنتی نسبت به مدت 
زمــان مشــابه ســال قبــل افزایــش 1۳2 درصــدی 
داشته است.  سید مصطفی مرتضوی گفت: عمده 
کالهبرداری های اینترنتــی در اســتان مربــوط بــه 
صفحه هــای جعلــی فــروش کاال در شــبکه های 
مجازی و برنامه های تبلیغاتی مثل دیوار و شیپور 
اســت که مردم بدون بررســی و کنترل هویت پول 
را بــه حســاب فروشــندگان جعلــی واریــز می کنند 
و هیــچ کاالیــی دریافــت نمی کننــد. او می گویــد 
افزایــش  کالهبرداری های اینترنتــی  گرچــه  ا
1۳2 درصــدی داشــته اســت، امــا کشــف جــرم 
کالهبرداری های اینترنتــی هــم در اســتان بــه 98 
درصد رسیده است. فروشگاه های اینترنتی نیازمند 
دریافت مجوز های الزم جهت فعالیت خود هستند 
که این مشخصه مجوز فعالیت، به واسطه دریافت 
enamad در ســایت مشــخص می شــود و بنابراین 

کاربران عزیز بایستی مراقب باشند تا در دام مجرمان 
سایبری از طریق درگاه های جعلی پرداخت و سرقت 
اطالعــات کارت بانکــی نیفتند. رییــس پلیس فتا 
اســتان اصفهان می گوید عملیات های فراوانی در 
خصوص دستگیری و توقیف جرم انجام می دهیم، 
اما به علت اینکه در کشــور مــا ســاماندهی و اعتبار 
سنجی در اینترنت استاندارد نیست روند افزایش 
گاه سازی مردم  کالهبرداری اینترنتی ادامه دارد و آ

مهم ترین اصل در کاهش کالهبرداری ها است.

پارک های مهارت محور در اصفهان راه اندازی می شود

کید کرد: عضو هیأت رئیسه شورای شهر تا

لزوم تقویت توانمندی بانوان در محله های اصفهان

خبر

کالهبرداری های اینترنتی در اصفهان  افزایش 

خبر

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت اردستان 
گفت: یکــی از دالیل اصلی نزدیک شــدن گرگ 
به حاشیه مناطق مسکونی شهری و روستایی، 

دفع نامناسب زباله  و الشه ها است. 
حســین شــواخی گفت: در یک ســال گذشته 
دو مــورد گزارش مکتوب حملــه گــرگ، در اداره 
حفاظت محیط زیست ثبت شده است، ولی 
گزارش های تلفنی و شفاهی بسیاری از دامداران 

در سطح شهرستان داشته ایم.
در قوانین اداره محیط زیست هیچ گونه پرداخت 
خســارت کامــل بــه مالباختــگان حملــه گرگ 

وجود ندارد.
بــه گفتــه او بــا توجــه بــه بازدیــد همــکاران از 
محل های حمله گرگ، بیش از 9۰ درصد موارد 
دامداران مقصر هستند، زیرا این افراد هیچ گونه 
موارد حفاظتی و ایمنی را برای محل دامداری 
خود در نظــر نگرفته اند و ایــن بی تفاوتی باعث 

خسارت های احتمالی شده است.
اداره محیط زیست بخشی از خسارت هایی را که 
توسط حیات وحش به دامداران و یا کشاورزان 
وارد می شــود، پرداخت می کند، امــا آن ها باید 

سرمایه های خود را بیمه حوادث کنند.
 با بیان اینکه شرایط فصل زمستان در ارتفاعات 
و مناطــق کوهســتانی متفــاوت و گرگ هــا و 
دیگــر حیوانــات وحشــی مجبــور می شــوند به 
مناطق پایین تر و حاشــیه شــهری و روستایی 
مهاجرت کنند، رئیــس اداره حفاظت محیط 
زیست اردستان گفت: شاید یکی از دالیل اصلی 
نزدیک شدن گرگ به حاشیه مناطق مسکونی 
شــهری و روســتایی، دفع نامناســب الشــه ها 
توسط مرغداری ها و دامداری ها، دفع نامناسب 
زباله های انســانی و... است، چرا که جمعیت 
ســگ های بــدون صاحــب نیــز افزایــش یافته 
است. انتظار می رود مرغداری ها، دامداری ها 
و حتی شهروندان در راســتای کاهش این نوع 
حــواث، به ایــن اقدامات بیــش از بیــش توجه 

داشته باشند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت اردستان 
با اشــاره به اینکه در فصول ســرد به دلیل کمتر 
شــدن غذا، احتمــال نزدیک شــدن حیوانات 
وحشــی مانند گرگ به روستا ها و سایر مناطق 
مسکونی وجود دارد، گفت: گرگ به طور معمول 
بــه محــل زندگــی انســان ها و مناطــق شــهری 
نزدیک نمی شود، مگر در صورتی که هار شده یا 

به شدت گرسنه باشد.

معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی 
اســتان اصفهان از راه انــدازی پویش کمک به 
سیل زدگان سه استان ایالم، کرمان و سیستان 

و بلوچستان خبر داد.
 امیــد رحمانیــان گفــت: بارندگــی ۳۴۰ میلــی 
متــری اخیر کــه منجــر به جاری شــدن ســیل 
کنان 17 شهرســتان،  در خوزســتان شــد ســا
۳۰9 روســتا، و 1۳ هزار خانوار را درگیر مشکالت 
ناشی از جاری شدن ســیل و دسترنج سال ها 
تــالش کشــاورزان و دامــداران را در زیــر آب 
نابود کرد، در همین راســتا بهزیســتی اســتان 
اصفهــان بــرای کمک رســانی بــه مددجویان 
تحت پوشــش خــود در شــهر ها و روســتا های 
سیل زده پویشی راه اندازی کرده است.شماره 
 کارت مجــازی ۶۳۶7-9۵7۰-82۰9-2۳8۳ 
به نــام ســازمان بهزیســتی اســتان اصفهــان و 
کددستوری #1*2۰۰2*۶۶۵۵* آماده دریافت 
نیکــوکاران در سراســر  نقــدی  کمک هــای 
اســتان اســت، ادارات بهزیســتی شهرستان و 
مجتمع های ما نیز آماده جمع آوری کمک های 
غیرنقدی هم استانی های نیکوکار خواهد بود.

رحمانیان پویش های مردمی کــه پیش از این 
در راســتای اســتفاده از ســرمایه اجتماعــی 
اســتان راه اندازی شــده بود را موفق دانست و 
گفت: نیکوکاران اصفهان از سطح شهرستانی 
یــا اســتانی فراتــر رفتــه و دیــدگاه ملــی بــرای 
کمک رســانی دارند، در بخش مشــارکت های 
مردمی نیز تالش کردیم با اعتمادسازی خیران، 
فعالیت هــای نیکوکارانــه آن هــا را بــه مناطــق 

محروم کشور گسترش دهیم.
رحمانیــان می گویــد پویــش کمــک به ســیل 
زدگان تــا 1۵ روز آینــده ادامــه داردو خیــران 
همانگونــه کــه همــواره بــه کمــک نیازمندان 
شــتافته اند و اطمینــان داریــم که در راســتای 
کمک به هموطنــان ســیل زده در این پویش، 
هم کمک های خوبی جمع آوری و به اســتان 
سیستان و بلوچستان، ایالم و کرمان فرستاده 

می شود.
به گفته معاون مشارکت های مردمی سازمان 
بهزیستی استان اصفهان با توجه به اینکه امروزه 
وابســتگی افراد به فضــای مجازی بســیار زیاد 
است امیدواریم با تبلیغ در این فضا کمک های 
مناسبی بدین منظور جمع آوری شود تا بخشی 

از خسارت های سیل زدگان جبران شود.

گرگ ها 
در کمین مناطق مسکونی 

آغاز پویش کمک اصفهانی ها 
به سیل زدگان ۳ استان کشور

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:

۴۰۰ نوعروس با حمایت خیران راهی خانه بخت شدند

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری کاشان از سقوط و مصدومیت یک کارگر 19 
ساله به داخل چاله آسانسور یک ساختمان نیمه کاره 
در خیابان امیرکبیر کاشــان خبر داد.  روح اهلل فدایی 
اظهــار کــرد: ســاعت 8:۳۵ صبح ســقوط یــک کارگر 
ساختمانی از ارتفاع 12 متری به داخل چاله آسانسور 
یک ساختمان نیمه کاره در خیابان امیرکبیر کاشان به 
آتش نشانی گزارش شد. وی افزود: مأموران تیم های 
امداد و نجات ایستگاه شماره شش آتش نشانی کاشان 
به محــل حادثه اعزام شــدند. ســخنگوی ســازمان 

آتش نشــانی و خدمات ایمنــی شــهرداری کاشــان 
تصریح کرد: بالفاصله نیروهای امدادی به محل اعزام 
شدند و با تجهیزات نجات نسبت به انتقال این کارگر 
افغانستانی 19 ساله که آسیب جدی به او وارد شده 
بود، اقدام کردند. وی در توصیه به کارفرمایان و کارگران 
اظهار کرد: از کارفرما، مهندسان و مالکان ساختمان ها 
درخواست می کنیم تا اصول ایمنی در ساخت و سازها 
از جمله محصور کردن فضاهای خطرساز را رعایت و 
شرایط ایمنی را در تمام مراحل کار فراهم نموده تا دیگر 

شاهد چنین حوادثی نباشیم.

مدیر روابط عمومی اداره کل بیمه ســالمت استان 
اصفهان گفت: پزشکان می توانند برای تجویز نسخه 
الکترونیک از تلفن همراه خود کمک بگیرند و نیاز به 
سیستم کامپیوتری نیست.  امید مال وردی گفت: 
فراهم نبودن امکاناتی همچون سیستم کامپیوتری 
مانع تجویز نسخه الکترونیک نمی شود، زیرا پزشکان 
می توانند با اســتفاده از تلفن همراه خــود و ورود به 
لینکی که در اختیارشان گذاشته شده است، نسخه 

بیمار را وارد سامانه کنند.
او گفت: تأمین امکانات ســخت افــزاری برای ثبت 
الکترونیک نسخه ها بر عهده بیمه ها نیست و بیمه ها 

عهده دار تأمین زیرساخت های نرم افزاری هستند.
حــدود دو مــاه از اجــرای طــرح الکترونیــک شــدن 
نســخه ها می گــذرد و در ایــن مــدت شــهروندان و 
بیماران با معضالت و معطلی های فراوانــی رو به رو 

شده اند.
به گفته او مشکالت سیستم های ثبت الکترونیک 
نسخه همیشگی نیست و نسبت به گذشته بسیاری 

از ایرادات برطرف شده است.
امکانــات دیگر این طــرح مانند امضــای دیجیتال 
پزشک و پرونده الکترونیک ســالمت باید از جانب 

وزارت بهداشت و علوم پزشکی پیگیری شود.

خبرخبر
سخنگوی آتش نشانی کاشان خبر داد:

کارگر ساختمانی  سقوط 
کاشان  از ارتفاع ۱۲ متری در 

امکان تجویز نسخه الکترونیک 
با تلفن همراه توسط پزشک 
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5 ۳۰ ژانویه    2۰22 رفهنگ
اصفهان را بگردیم 

صائبیه؛ چهل ستون دوم اصفهان
بلنــد  شــاعران  از  یکــی  صائــب 
آوازه ایرانی در قــرن یازدهم هجری 
قمری بــود کــه آرامــگاه او در محله 
قدیمی لنبان اصفهان یکی از زیباترین سازه های معاصر 

به سبک معماری صفوی است.
اصفهان با بناهای شگفت انگیز خود، همواره یکی از 
تحســین برانگیزترین نشــانه ها در دوره های تاریخی 
مختلف به شمار می رود. از اصفهان به عنوان پایتخت 
فرهنگی کشور یاد می شود اما نصف جهان ما، نقطه 
ضعفی نیــز در صنعــت گردشــگری خــود دارد؛ همه، 
اصفهان را تنها با میدان نقش جهان، سی وســه پل و 

پل خواجوی آن می شناسند!
آنچه بهانه ای شــد تا بار دیگر به اصفهان نگاهی فراتر 
از تکــرار بیندازیم، شــناخت اندک مردم ایــران و حتی 
اصفهانی هــا از آثــار جــذاب و دیدنی این شــهر اســت. 
مکان هایی که شــاید مردم، آن ها را دیده باشــند، اما 
از کنارشان به راحتی گذر کرده اند. به این ترتیب بر آن 
شــدیم تا هر هفته به مکان هایــی در اصفهان نگاهی 
بیندازیــم که شــاید شــهرتی مانند ســایر آثار نداشــته 
نباشند، اما هرکدام شــاهکاری از هنر و فرهنگ ایرانی 

به شمار می روند.
          غزل سرایی موالنا صائب

میــرزا محمدعلــی، متخلــص بــه صائــب تبریــزی و 
معروف به میرزا صائب، از غزل سرایان بزرگ و برجسته 
قرن یازدهــم هجــری قمری بــود. خانــواده صائــب از 
خانواده هایی بودند که به دستور شاه عباس اول مجبور 

به ترک تبریز و سکونت در اصفهان شدند.
صائب از همان ابتدای نوجوانی خود به تحصیل علم و 
سفر به سرزمین های مختلف مشغول شد. سپس به 
اصفهان بازگشــت و آن چنان در دربار شاه عباس دوم 
زبانزد همگان شد که به او لقب ملک الشــعرا را دادند. 
صائب ازجمله شــاعرانی اســت که تعداد اشعارش به 
بیش از ۶۰ تا 12۰ هزار بیت می رسد و به آن ها کثیرالشعر 

می گویند. صائب را شاعر تک بیت ها نیز می نامند.
او پیش از دیگران »اسلوب معادله« که یکی از زیباترین 
آرایه های ادبی در زبان پارســی اســت را در اشــعار خود 
استفاده کرد. آثار صائب به جز چند هزار بیت قصیده 
و مثنوی کوتاهی بــه نام قندهارنامــه، به صورت غزل 
است. او غزل هایی را به زبان ترکی آذربایجانی نیز دارد و 
دیوان او به صورت مکرر در ایران و هندوستان به چاپ 

رسیده است.
این شاعر برجسته پس از 7۰ ســال زندگی در اصفهان 
ک  درگذشت و در باغ شخصی خود به نام تکیه، به خا

سپرده شد.
          تاریخچه آرامگاه صائب

کشف آرامگاه صائب داستان جالبی دارد. گفته می شود 
گاهی نداشته  تا سال 1۳17 کسی از مزار صائب تبریزی آ
است و این مزار توسط جالل الدین همایی در حالی در 
باغ مسجد لنبان کشف می شــود که درب آن همواره 
قفل بوده است. قبل از کشف راز وجود آرامگاه صائب، 

باغ لنبان توسط یکی از تاجران عمده فروش میوه از اداره 
اوقاف اصفهــان اجاره شــده بود و حتی پس از کشــف 

آرامگاه، اجازه بازدید از قبر و باغ را به دیگران نمی داد.
در سال 1۳17 مرحوم استاد جالل همایی این مکان را 
حفاری کرد و سنگ قبر صائب را پیدا کرد. در سال 1۳28 
گاه  احمد گلچین معانی در سفر به اصفهان از جریان آ
شد و پس از بازگشت به تهران با ایجاد هیاهو در جوامع 
علمی، ادبی و سیاسی، جریانی را به راه انداخت که منجر 
شد وزیر فرهنگ وقت، جهت بازسازی آرامگاه دستوری 
صادر کند. عبــاس بهشــتیان، از دوســتداران میراث 
فرهنگی در اصفهان نیز نامه ای به روزنامه چهل ستون 
اصفهان می نویسد و خواستار رسیدگی به این وضعیت 
می شود. او از اداره اوقاف می خواهد تا باغ را اجاره ندهد 
و در پایان نیز از استاندار آن زمان اصفهان بازسازی این 

باغ را درخواست می کند.
به این ترتیب با تأیید درخواســت عباس بهشــتیان، 
دستور ساخت آرامگاه صائب از سوی وزارت فرهنگ 
صادر شــد، اما بنــا به دالیــل نامعلوم این کار 1۴ ســال 
طول کشــید! تا اینکه در ســال 1۳۴2 ســاخت آرامگاه 
آغاز شد و در سال 1۳۴۶ به اتمام رسید. استاد حسین 
معارفی اصفهانی، نقشــه بنا را طراحی کرد و به تهران 
فرستاد. نقشه با نظر مهندس محسن فروغی، فرزند 
ذکاء الملک، تکمیل شد و پس از چهار سال ساختمان 

آرامگاه در سال 1۳۴۶ به پایان رسید.
برای این بنای باشکوه، حدود هفتصد هزار تومان هزینه 
شد که یک هشتم آن را اصفهانی های عالقه مند اهدا 
کردند و بقیه را انجمن ملی پرداخت. مقرر شده بود که 
افتتاح آرامگاه مقارن با تشکیل کنگره باستان شناسی 
در اردیبهشــت 1۳۴7 انجــام گیــرد، ولی معلوم نشــد 
چرا و بــه چــه دلیل ایــن کار تا نیمــه مهرمــاه 1۳۴7 به 

تعویق افتاد.
          معماری آرامگاه صائب

این آرامگاه که امروز در قلب خیابانی با نام صائب و در 
باغ تکیه قرار دارد، از بناهای تاریخی اصفهان است و در 
گوشه و کنار آن می توان اشعار این شاعر برجسته را دید.
معماری آرامگاه از معماری دوران صفویه الهام گرفته 
شده اســت. ایوان بلندی با ابعاد دارد و ده پله سنگی 
سراســری دارا اســت. روی سرســتون ها، قوس هــای 
جناغی قرار دارد و زیر سقف آن آیینه کاری شده است. 
ســنگ مزار صائب از یک ســنگ مرمر یکپارچه یزدی 
است که سنگ مزار قدیمی در وسط آن جاسازی شده 
است. سنگ اصلی مزار که دو نیم شده است کتیبه ای 
از یک مطلع و یک غزل از صائب به خط محمد صالح، 

خوشنویس عصر صفوی، دارد.
بــاغ لنبــان و ســاختمان آرامــگاه صائــب در درون آن 
را می تــوان یکــی از تحســین برانگیزترین ســازه های 
معاصــر بــه ســبک معمــاری قدیمی ایرانی دانســت. 
ساختمان آرامگاه که الهام گرفته از معماری صفویان 
است شــباهت بســیار زیادی به عمارت چهل ستون 

اصفهان دارد.
از بدو ورود به آرامگاه، حوض وسط حیاط با آب نمایش 
و ستون های بلند ساختمان، تصویر چهل ستونی دیگر 
را پیش رویمان زنده می کند. مقرنس کاری های سقف 
آرامگاه، گچ بری های سرستون ها، اشعار بی نظیر این 
شاعر بلندآوازه، آینه کاری های سقف و مجسمه صائب 
در وسط باغ، تنها بخشی از زیبایی های آرامگاه او است.

سنگ مزار صائب
ســنگ مزار صائب کتیبه ای ســنگی، یــادگار از دوران 
صفویه است. یکی زیباترین غزل های او با خط خوش 
و ظرافت منحصربه فرد محمــد صالح، خطــاط دربار 

صفویان بر روی سنگ مزار صائب نوشته شده است:
محو، کی از صفحه دل ها شود آثار من

من همان ذوقم که می یابند از گفتار من
سنگ آرامگاه دو قطعه است؛ قطعه زیرین سنگی است 
بزرگ و مرمرین و تازه ســاز و نونگار به ســخنی از صائب 
و قطعه رویی، ســنگی ســیاه برنبشــته به ســال 1۰87 

هجری قمری است.
          روز بزرگداشت صائب تبریزی و ایجاد صائبیه

با اینکه آرامگاه و باغ آن در بهمن 1۳۵۵ در فهرست آثار 
ملی به ثبت رسیده و در ســال 1۳81 توسط شهرداری 
اصفهان بازسازی شده اســت، هنوز هم آثار تخریب و 

وندالیسم در آن دیده می شد.
از سال 1۳9۳، دهم تیرماه به مناسبت روز بزرگداشت 
صائب تبریزی نامگذاری شده است. به دلیل این که 
تاریخ دقیق والدت و وفات این شاعر بلند آوازه در کشور 
مشخص نبود؛ لذا بر اساس محاسبه با حروف ابجد، 
عدد 1۰۳ برای نام این شــاعر ترســیم شــد و قــرار بر این 
شد تا در صدوسومین روز سال، روز بزرگداشت صائب 
نامگذاری شود. طرحی که بر اساس آن روز دهم تیرماه 
را به عنوان روز بزرگداشت صائب تبریزی در نظر گرفته 
شــد، این اســت که وقتی کلمه "صائــب" را بــه حروف 
ابجد حســاب کنیم عدد 1۰۳ به دســت می آید. با این 
توضیح کــه »ئ«، »ی« حســاب می شــود و ســپس از 
ابتدای سال شمسی یعنی فروردین، 1۰۳ روز بشماریم 
و صدوسومین روز سال را به نام وی در نظر بگیریم که 

همان 1۰ تیرماه شمسی می شود.
از ســال 1۳9۵ با همت شــهرداری اصفهان، به منظور 
ارتقــای کیفی ایــن مــکان ارزشــمند تاریخــی، طــرح 
شکل گیری "صائبیه" در دستور کار شهرداری قرار گرفت 

و اینک آرامگاه صائب با نام صائبیه شناخته می شود.

شــهردار ســده لنجــان برنامه هــای شــهرداری این 
شهر را برای بزرگداشــت ایام اهلل دهه فجر سال 1۴۰۰ 

اعالم کرد.
حمید شهبازی ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن چهل و سومین 

ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی اظهار داشــت: این جشن ملی است 
و از این رو همه ما باید در راســتای بسترســازی برای حضور و مشارکت 

همه گروه ها و قشرهای جامعه در جشن پیروزی انقالب تالش کنیم.
وی با بیان اینکــه کارکنان شــهرداری ســده لنجان نیز به ســهم خود 

برای گرامی داشــت ایام اهلل دهه فجر برنامه هایی را در دســتور کار قرار 
داده اند، ابراز داشت: همزمانی این ایام با دهه میالد حضرت زهرا )س( 
و حضرت علی )ع( اتفاق مبارکی اســت که باید بهره برداری الزم را از آن 

داشته باشید.
شهردار سده لنجان نورافشانی ویژه در شب 22 بهمن ساعت 9 شب 
را از جمله برنامه های فرح بخش شهرداری سده لنجان برای این ایام 
اعالم کرد و گفت: همچنین در این ایام با استفاده از 2۰ المان فضاسازی 

شهری را در دستور کار داریم.
کید کرد: تبلیغات شهری ویژه 22 بهمن در سطح شهر و اجرای  وی تا
ویژه برنامه های فرهنگی ویژه 22 بهمن و … از دیگر برنامه های این ایام 
کید بر اینکه ارائه تخفیف برای عوارض ساخت و ساز  است و شهبازی با تا
نیز از دیگر اقدامات در دستور کار شــهرداری سده لنجان برای ایام اهلل 
دهه فجر در سال 1۴۰۰ است، افزود: این امر می تواند به رونق ساخت و 

ساز در شهر کمک کند.
وی ادامه داد: همچنین ویژه برنامه های فرهنگی نیز برای بانوان شهر 

سده لنجان در ایام دهه فجر را برگزار خواهیم کرد.

برنامه های شهرداری سده لنجان برای دهه فجر ۱۴۰۰ اعالم شد

گردشگری

نمایش

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اصفهان 
گفت: همزمان با آغاز دهه فجر ۴۵9 برنامه کتاب و 

کتابخوانی در استان برگزار می شود. 
کویی گفت: در ایام دهه فجر ۴۵9 برنامه  امیر هال
در 21۰ کتابخانه استان اصفهان برگزار می شود. 
برخی از  این برنامه ها شامل انتشــار پادکست در 
فضای مجــازی، دیــدار بــا نویســندگان، معرفی 
کتاب های انقالبی، نمایشنامه خوانی و نشست 

کتاب هستند.
او گفــت: به  طــور مثــال در شاهین شــهر، اجرای 
قصه گویی، در  نایین جلسه مطالعاتی و نشست 
کتابخوانی و در خمینی شهر و شهرضا نیز نمایشگاه 

کتاب دایر خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اصفهان 
می گوید: قرار است به مناسبت ایام فجر ۳ کتابخانه 
در استان اصفهان، افتتاح شود که مراحل ساخت 
و تکمیل این کتابخانه ها 9۵ درصد رشد فیزیکی 

داشته   است.

دو اثر هنری هنرمند آران و بیدگلی در نمایشــگاه 
گروهی »افســون هنــر« نگارخانه بهروز تهــران به 
نمایــش درآمــد. رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اسالمی شهرســتان آران و بیــدگل گفــت: دو اثــر 
هنری محمدرضا شــیروانی زاده، هنرمند آران و 
بیدگلی در رشــته های نقاشــی و نقاشــی خط در 
نمایشگاه گروهی »افسون هنر« نگارخانه بهروز 

تهران به نمایش عموم گذاشته شد.
کریلیک این هنرمند  سعید ضابطی گفت: دو اثر ا
کسپرســیو و  با عنوان »غیغاج)اریب(« با ســبک ا
در اندازه ۶۰ در 8۰ ســانتی متر و دیگری با ســبک 
آبســتره در انــدازه ۵۰ در 7۰ ســانتی متــر در ایــن 
نمایشــگاه گروهی در معرض دیــد عالقه مندان 

قرار گرفت.
وی افــزود: در ایــن نمایشــگاه، بیــش از ۳۰ اثــر از 

هنرمندان مطرح کشور به نمایش در آمده است.
محمدرضا شیروانی زاده از هنرمندان دانشجوی 
کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر تهران و فارغ 
التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برق است 
کنون، سه نمایشگاه انفرادی برگزار کرده و در  که تا
بیش از ۴۰ نمایشگاه گروهی نقاشی در کشورهای 

مختلف شرکت داشته است.

مرحلــه دوم مرمــت ســردر قلعــه نــوروز علی خــان 
روستای حسن آبادآبریزه بخش مرکزی شهرستان 

تیران وکرون آغاز شد.
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره  رئیــس 
صنایع دستی شهرستان تیران وکرون گفت: سردر 
تاریخی قلعه نوروز علی خان روســتای حســن آباد 
آبریزه با بیــش از 1۵۰۰ ریال و با همــکاری دهیاری و 

بخشداری مرکزی ومرمتگران اداره میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی شهرســتان مرمــت و 
بازسازی می شود. محسن مظاهری افزود: در این 
مرحله طبقــات باالیی این قلعه که در ســال های 
گذشــته به دلیــل متروکــه بــودن دچــار تخریــب و 

فرسایش شده بود، مرمت می شود.
وی گفت: سال گذشته، گذر زیر این سردر تاریخی 
به دلیل خطر تخریب با پیگیری های این اداره رفع 

خطر و مرمت شد.
مظاهــری افزود: بــا اتمــام مرحلــه دوم مرمتی این 
بعــدی  مرحله هــای  در  تاریخــی،  بنــای 
تمامی بخش های ایــن قلعه تاریخی با مســاحتی 
بیــش از ۵هــزار مترمربــع بــا همــکاری دهیــاری و 

بخشداری مرکزی مرمت و استحکام بخشی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اصفهان گفت: 
چهار هزار نفــر از اهالــی فرهنگ و هنر اســتان عضو 

صندوق اعتباری فرهنگ و هنر شده اند.
حجت االســالم رمضانعلی معتمــدی در دیــدار با 
هنرمنــدان و فرهیختــگان اصفهان، ایــن اســتان 
اصفهان را از رتبه نخست در عضویت اهالی فرهنگ 
و هنر در صندوق اعتباری دانست و افزود: حدود ۳ 
هزار نفر ازاین هنرمندان هنــر کارت خود را دریافت 

کرده اند.
وی با اشــاره به ظرفیت هــای حوزه فرهنــگ و هنر 
اســتان گفــت: ۶۰ نفــر از اعضــای صنــدوق هنــر، از 
هنرمندان درجه یک هســتند که افراد زیادی هم 

تحت آموزش دارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با اشاره به 
خدمات بیمه ای صنــدوق اعتباری هنــر گفت: 2 
هزار و ۳۰۰ نفر بیمه شده اند که بیش از نیمی از آن ها 

از خدمات بیمه تکمیلی بهره مند شده اند.

عالقه منــدان بــرای ارســال آثــار بــه جشــنواره یک 
قدم برای تاالب بین المللی گاوخونی به مناسبت 
گرامیداشــت روز جهانــی تاالب هــا تــا 11 بهمــن 
فرصــت دارنــد. بنابــر اعــالم دبیرخانــه، مســابقه 
دست ســازه های دانش آمــوزی بــا موضــوع: "اثــر 
متقابل تاالب بر معیشت و سالمت جامعه محلی" 
در سه گروه سنی 7-1۰ سال و 11-1۴ سال و 18-1۵ 
ســال، شــعر ســرایی در وصــف تــاالب بین المللــی 

گاوخونی در سه گروه سنی 7-1۰ سال و 11-1۴ سال 
و 1۵-18 سال و عکس با تلفن همراه از جاذبه های 
طبیعی، گردشــگری، پرندگان تــاالب بین المللی 
گاوخونــی و اطــراف آن محور هــای رده دانــش 
آموزی این جشنواره اســت. عکس های قدیمی از 
تاالب و همزیستی جامعه محلی با تاالب، شعر ها 
و سروده های قدیمی با موضوع تاالب بین المللی 
گاوخونی و خاطرات، افسانه ها و اسطوره های تاالبی 

محور های رده سنی آزاد اعالم شده است.
عالقه مندان آثار به خود را از طریق واتساپ به شماره 

۰91۶2۶۶29۴9 ارسال کنند.
شرکت کنندگان آثار حجمی خود را به کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان شهر ورزنه تحویل دهند.

دبیرخانه برگزاری جشــنواره محل سرمحیط بانی 
و مدیریت تاالب بین المللی گاوخونی شــهر ورزنه 

است.

کتابخوانی در دهه فجر  برگزاری ۴۵۹ برنامه 

ثار هنری یک آران و بیدگلی در نگارخانه تهران  نمایش آ

آغاز مرحله دوم مرمت سردر قلعه نوروز علی خان 
کرون  تیران و 

عضویت چهار هزار هنرمند اصفهانی 
در صندوق هنر 

مهلت ارسال مقاله به جشنواره یک قدم 
گاوخونی  برای تاالب بین المللی 

خبر

هنر

جشنواره

میراث تاریخی

خبر

رمــان »و تــوی دروازه« نوشــته عبــاس 
سعیدی توسط انتشــارات کتاب جمکران 

به چاپ هشتم رسید.
رمان نوجوان و طنز »و توی دروازه« نوشته 
عباس سعیدی به تازگی توســط انتشارات 
کتــاب جمکــران بــه چــاپ هشــتم رســیده 

است.
در عرصه های قدرت طلبی و تجاوز، جنگ 
همیشه مخرب و ویرانگر بوده است. در هر 
جنگی که اتفاق می افتد قربانیان زیادی از 
کودکان، سالمندان و بیماران درگیر جنگ 
می شوند، تعداد زیادی بی خانمان شده و 
تحت تأثیر اثرات مخرب جنگ قرار می گیرند 
و این آســیب ها تا ســال ها همراه آنهــا باقی 

می ماند.
هشــت ســال جنــگ تحمیلــی بخشــی از 
تاریخ کشــورمان ایران اســت که گرچه این 
روی تلــخ را دارد امــا روی دیگــر آن هشــت 
سال ایثار و ایســتادگی و مقاومت رزمندگان 
و مــردم غیور ایران اســت کــه از جــان و مال 
ک ایــن مرزوبوم مایه  خود برای دفــاع از خا
گذشــتند. پس نوشــتن و گفتــن از آن برای 
کودکان و نوجوانان، هم برای دانستن تاریخ 
کشورشــان و هــم بــرای آشــنایی و آمادگــی 
بــا چنیــن شــرایطی الزم و ضروری اســت. و 
شاید زبان طنز بهترین زبان برای انتقال این 

مفهوم باشد.
»و تــوی دروازه« رمــان نوجــوان بــه قلــم 
»عبــاس ســعیدی« دربــاره برشــی از دفــاع 
مقــدس بــا زبــان طنــز اســت. داســتانی 
صمیمــی و خواندنــی از ماجراهای پســری 
عزیزدردانه که به جبهه می رود در نخستین 
روزهــای حضــورش در جبهه در روســتایی 
از خوزســتان در محاصــره عراقی هــا گرفتــار 
می شــود و چیزهایــی می بینــد کــه حتــی 
خیالــش را هــم از ذهنــش عبــور نمــی داده 

است.
از همان لحظه های اول ورود شخصیت اول 
به جبهه، جنــگ روی اصلی خود را نشــان 
می دهد. جنگی نابرابر بین اهالی یک روستا 
با سربازان مســلح بعثی. »و توی دروازه« پر 
از هیجان و تلخی، خیانت، گلوله و تعقیب 
و گریــز اســت. ترکیــب تلخــی صحنه هــای 
ک جنگ با روایت شــیرین تجربه ای  دردنا
جدید از داستان های دفاع مقدس را پیش 

روی مخاطب قرار می دهد.
چــاپ هشــتم این کتاب بــا 18۰ صفحــه و 

قیمت ۳۵ هزار تومان عرضه شده است.

فهرســت نامزدهــای چهــل و هفتمیــن 
دوره جوایــز ســینمایی ســزار، موســوم بــه 
اســکار ســینمای فرانســه بــا حضــور فیلــم 
»متــری شــیش ونیم« در شــاخه بهتریــن 
کادمی فنــون  فیلــم خارجــی اعــالم شــد. آ
و هنرهــای ســینمایی فرانســه فهرســت 
نامزدهــای جوایز ســاالنه ســزار را اعالم کرد 
و فیلم »متری شیش ونیم« ساخته سعید 
روســتایی در شــاخه بهترین فیلم خارجی 
)غیرفرانســوی زبان( ایــن رویــداد معتبــر، 
نامــزد دریافــت جایزه شــد. »متری شــیش 
ونیم«در کنار فیلم های »کوپه شماره ۶« ساخته 
»یوهو کاسمانن«، »ماشین منو بران« ساخته 
گوچی«،»اوالین گاو« از »کلــی  »ریوســوکه هاما
رایــکارد«، »بدتریــن آدم دنیــا« بــه کارگردانــی 
»یوآخیم تریه«،»مادران موازی« ساخته »پدرو 
آمــادوار«و »پــدر« از »فلورین زلر« بــرای دریافت 
جایزه بهترین فیلم خارجی جوایز ســزار 2۰22 

رقابت می کند.
»متــری شــیش ونیم«به کارگردانی ســعید 
روستایی از تاریخ 21 جوالی 2۰21 در فرانسه 
کران شــد و با اســتقبال خــوب منتقدان و  ا
مخاطبان فرانسوی به فروش 1.۳ میلیون 

دالری در این کشور دست یافت.
مراسم اعطای جوایز چهل و هفتمین دوره 
جوایز سینمایی ســزار روز 2۵ فوریه )ششم 

اسفند( در پاریس برگزار می شود.
ســینمای ایران پیش از این یک بار در سال 
2۰12 بــا فیلــم »جدایی« موفق بــه دریافت 
جایــزه ســزار بهتریــن فیلــم خارجــی شــده 
اســت. همچنیــن داریــوش خنجــی بــرای 
گمشــده«  کــودکان  فیلمبــرداری »شــهر 
کو«در  ســاخته »ژان-پیر ژونــه«و »مــارک را
ســال 199۶ و فیلم برداری »عشق« ساخته 
نامــزد   2۰1۳ ســال  »میشــل هانکه«در 

کسب این جایزه شد.
فیلم »گذشته« ساخته اصغر فرهادی نیز در 
سال 2۰1۴ در دو شاخه بهترین کارگردانی و 

فیلم نامه، نامزد جایزه سزار بوده است.

توسط انتشارات جمکران؛

کتاب »و توی دروازه« 
به چاپ هشتم رسید

»متری شیش ونیم« نامزد
 اسکار سینمای فرانسه شد

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰7۵1۰ مورخ 1۴۰۰/۰۶/11 هیات دو خانم فاطمه گالب دار به شناسنامه 
شماره ۴9۰7 کدملی 128727۵۶8۰ صادره اصفهان فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت ۶۳/۵۰ مترمربع از پالک شماره ۶7 فرعی از 1۴91۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد 
و امالک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالکیت رسمی اسماعیل دهقانی موضوع سند 
انتقال 197۳۶، ۵2/11/9 دفترخانه 82 اصفهان واگذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه 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: 
1۴۰۰/11/1۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/11/2۵ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – 12۶8۵78 / م الف

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: محمداسماعیل بهرامی فرزند غالم حسین نشانی محل اقامت مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: وجیهه اله  ملک  محمدی فرزند اسداله نشانی محل اقامت بوئین میاندشت روستای قائم 
آباد خیابان فردوسی محکوم به به موجب رای شماره 1۰ تاریخ 92/1/19 حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان 
بوئین و میاندشت که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: انتقال سند رسمی مالکیت مربوط به دو 
سوم شعیر مشاع از 9۶ شعیر ششدانگ اراضی مزروعی قریه هزار جریب تحت پالک 212/1 واقع در بخش 1۳ 

ثبت اصفهان به نام محکوم له و همچنین پرداخت مبلغ 129/۰۰۰ ریال بعنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له و 
نیز پرداخت مبلغ یکصد و شصت و یک هزار و چهارصد و پنجاه ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
ضمنا اجرای اجراییه منوط به رعایت تبصره 2 ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. ماده ۳۴ قانون اجرای 
احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. اداره ثبت اسناد و امالک بوئین میاندشت – 12۶8۴۶2 / 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 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰1227۳ مورخ 1۴۰۰/۰9/17 هیات سه خانم مهرانگیز زال چهل خانه به 
شناسنامه شماره 11۵۰۰۴7887 کدملی 11۵۰۰۴7887 صادره از فریدن فرزند محمدعلی بصورت ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 87/88 مترمربع از پالک شماره 1۵178 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت 
اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال 8۴729 مورخه 98/۰2/۰2 
دفتر 187 اصفهان تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به 
مدت دو ماه 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: 1۴۰۰/11/1۰، تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1۴۰۰/11/2۵ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 12۶8۶۴۵ / م الف

آگهی

کتاب

سینما



سال پنجم - شماره 1۳۴۰

یکشنبه  1۰  بهمن 1۴۰۰ - 27 جمادی الثانی 1۴۴۳

ورزش6 ۳۰ ژانویه    2۰22
یک کارشناس فوتبال:

سپاهان عجوالنه بازی می کند
یک کارشناس فوتبال معتقد است: 
ســپاهان خیلی عجوالنــه فوتبال 
بازی می کنــد و این تنهــا مربوط به 
امسال نیســت و تاحدودی در این تیم نهادینه شده 
است، در واقع فوتبال باحوصله را بلد نیستند و به فکر 

حمله مداوم هستند.
قاسم رحیمی در گفت وگو با ایسنا در خصوص نوسانات 
و نتایج ضعیــف ســپاهان در هفته های اخیــر، اظهار 
کرد: سپاهان یک تیم ساختارمند اســت و به هر حال 
بد بازی نمی کند، اما بعضی مواقع تیم در گردآبی گیر 
می کند. گل سوم تیم مس رفسنجان که در اوج حمالت 
سپاهان به ثمر رسید، گلی بود که شاید هر ده سال یک 
بار تکرار شود و به زیبایی در محلی از دروازه  سپاهان قرار 
کنشی  گرفت که حتی دروازه بان هم نمی دانست چه وا

نشان دهد.
وی افــزود: نکتــه  حائــز اهمیت ایــن اســت کــه یــک 
تیم خوب و ســاختارمند همیشــه نبایــد در گــردآب و 
بدشانسی بیفتد، بلکه باید خیلی خوب بتواند بحران 

را مدیریت کند.
این مدرس فوتبال ادامه داد: باشگاه سپاهان مدیریت 
قوی و امکانات خیلی خوبی دارد، همچنین باشگاهی 
است که در امر گرفتن مجوز حرفه ای موفق بوده، اما فکر 
می کنم محرم نویدکیا باید از تیم های پایه شروع می کرد، 
با اینکه یک بازیکن با تجربه است، ولی سابقه و تجربه  
مربی گری ندارد و همچنین شرایط بحرانی را هیچ وقت 
تجربه نکرده است. به همین خاطر سپردن تمام امور 
مربی گری بــه چنین فــردی تصمیم خیلــی حرفه ای 
نبود، بنابراین من برخی از این مشکالت را ناشی از کادر 
مربی گری ســپاهان می دانم که به هر حال نمی تواند 

درایت الزم را در شرایط بحرانی داشته باشد.  
وی خاطرنشان کرد: نکته  دیگر نحوه  بازی تیم است؛ 
سپاهان خیلی عجوالنه فوتبال بازی می کند و این تنها 
مربوط به امسال نیست و تاحدودی در این تیم نهادینه 
شده است، در واقع فوتبال باحوصله را بلد نیستند و به 
گر تیمی بتواند سریع تر  فکر حمله مداوم هستند، اما ا
حمله کنــد و مهره هــای کارایی داشــته باشــد، قطعا 
می تواند به سپاهان ضربه بزند و دقیقا مقابل تیم هایی 
باختند که هرچند تیم ضعیف بوده ولی تنها با یک مهره  

خوب توانسته بازی را به سود خود تمام کند.
رحیمی در خصوص بازی شهریار مغانلو گفت: سپاهان 

خط هافبک خــود را خــوب تغذیــه می کنــد، مهاجم 
اصلی آنها، شهریار مغانلو مقداری تحت فشار قرار گرفته 
و به هر حال بازیکنی اســت که در فصل گذشــته برای 
پرســپولیس به خوبی گل زنی کرده، اما نتوانســته در 
سپاهان انتظار مربیان را برآورده کند. سپاهان بحران 
گل زنی دارد، وجود این شرایط معتقدم سپاهان خوب 
بازی و پاسکاری می کند، اما خیلی سریع می خواهند 
خود را به دروازه  حریف برسانند و این مشکالت زیادی 
را ایجــاد می کند که بایــد مقداری در شــیوه  بــازی تیم 

تغییراتی ایجاد شود.  
این کارشناس فوتبال کشورمان در خصوص بازیکنان 
و سیســتم بازی و تأثیر این دو بر نتایج اخیر ســپاهان 
بیان کرد: این نتایج بیشتر به سیستم بازی سپاهان 
کــه ســپاهان بازیکنان اصلــی و حتی  برمی گــردد، چرا
کیفیتی دارد، اما بحث این  بازیکنان نیمکت نشین با
است که یک مربی با هنر خود می تواند خوب تشخیص 
دهد که چه موقعی، چــه روزی، در چه بــازی  و در چه 
که حتی بهترین  پستی، بازیکن مناســب اســت، چرا
بازیکنان نیز روزی ممکن اســت روزشــان نباشــد و در 

شرایط آرمانی خود قرار نداشته باشند. 
گــر مربــی در ایــن روز از بازیکن خود  وی تصریح کــرد: ا
استفاده کند، به بازیکن و به تیم لطمه زده است و اینجا 
مربی باید بتواند این شــرایط را با درک باالیــی که دارد 

ارزیابی کند. مقصــودم از این صحبت ها این نیســت 
که نویدکیا همچین درکی ندارد، اتفاقا معتقدم وی در 
لیگ های حرفه ای جهان مانند بوندسلیگا بازی کرده 
است و قطعا با مربی های بزرگ سر و کار داشته که از هر 
کدام دانشی به دست آورده که قطعا باعث شده نویدکیا 
از خیلی از مربی های داخلی ما اطالعات بیشتری داشته 
باشــد، ولی برخی از موقعیت ها و شــرایط هستند که 
شخص باید خودش تجربه کند و چون اسم سرمربی 
دارد گاها ممکن است دستیاران پیشنهاد خود را بیان 

کنند، ولی سرمربی مخالفت کند.
وی افزود: به طور مثال دستیار اول پیشنهاد تعویض 
بازیکن را می دهد، اما سرمربی معتقد است نیازی به 
تعویض نیست. در آخر فکر می کنم اغلب سپاهان در 
که بازیکنان این تیم هر  سیستم بازی ضعف دارد، چرا
کدام به تنهایی می توانند یک مهره  خوب در تیم های 
کشور باشند، ولی انسجام و استفاده نکردن به موقع 
از ظرفیــت بازیکنــان باعث مشــکل در تیم ســپاهان 

شده است.
رحیمی درمــورد وضعیــت ســپاهان و بازی هــای 
گر تیمی در مسابقات  باشگاه های آسیا، بیان کرد: قطعا ا
داخلی خود تحت فشار باشــد، در مسابقات آسیایی 
نیز این فشار تأثیرگذار خواهد بود. سپاهان باید بحران 
خود را مدیریت کند که در این زمینه به تنوع تمرینی و 

همچنین بحث رونشناسی نیاز دارد، چرا که نتایج اخیر 
سپاهان قطعا بازیکنان را تحت فشار گذاشته و یک فرد 
ماهر در این زمینه که بتواند آنها را از فشار رها کند، بسیار 

مفید واقع خواهد شد.  
ایــن کارشــناس فوتبــال اضافــه کــرد: بــه زبان ســاده 
می گویم، سپاهان حریفان را کامال دست کم می گیرد 
و به همین خاطــر عطش زیــادی بــرای گل زدن دارد، 
ســرعت زیادی به بازی می دهد و فشــار زیادی به تیم 
حریف وارد می کند، بنابراین ممکن اســت درگیر یک 
گهانی شوند و این باعث مشکالت زیادی  ضد حمله  نا

خواهد  شد.  
رحیمی بــا اشــاره به جریانــات پشــت پرده هــا، گفت: 
حمایت هایی که از برخی تیم ها می شود کامال مشهود 
اســت، به طور مثــال در تیم اســتقالل تهــران، مدافع 
میانی این تیم به ویــژه در ضربات کرنر بســیار مرتکب 
خطــای پنالتــی می شــود، امــا داوران نســبت به ایــن 

موضوع معموال بی توجه هستند. 
در واقع به صورت عمــدی یا غیرعمدی، درگیر چنین 
مســائلی شــده ایم و شــاهد حمایت هایــی از برخــی 
تیم ها هســتیم و حتی شایع اســت که چندین سال 
نوبت پرسپولیس بوده و امسال نوبت استقالل است 
و تمام ایــن مــوارد زمانــی که به گــوش ســایر بازیکنان 

می رسد، درگیر مشکالت روانی می شوند.
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سه بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در آستانه 
جدایی قــرار دارند. به گــزارش فارس، ســه بازیکن 
تیم فوتبال ذوب آهن در آســتانه خــروج از این تیم 
قرار دارند و باید دید چه اتفاقی برای ان ها در ادامه 
لیگ بیست و یکم خواهد افتاد. مرتضی خراسانی، 
رضا رحیمی و شهاب گردان سه بازیکنی هستند که 
گردان مهدی  ممکن است در نیم فصل دوم بین شا

تارتار حضور نداشته باشند. البته نام شهاب گردان 
در لیســت معاوضــه باشــگاه قــرار دارد و ذوب آهن 
قصد دارد این بازیکن را با بازیکن دیگری از باشگاه 
مقصد معاوضه کند. همچنین میالد جهانی نیز با 
پیشنهادی ازباشگاه فوالد مواجه شده اما باشگاه 
کنون هیچ  ذوب آهن مخالف جدایی او اســت و تا
چراغ ســبزی برای خروج جهانــی از جمع گاندوها 
روشن نشده است.ضمن اینکه حسن بیت سعید 
وینگر صنعت نفت آبادان نیز در لیست مدنظر تارتار 
قــرار دارد. تیــم فوتبــال ذوب آهن اصفهــان پس از 
چندروز اســتراحت، تمرینات خود را از ســر گرفت. 
گردان مهدی تارتــار بــرای بــازی دوســتانه روز  شــا
دوشــنبه هجدهم بهمن، به تهران سفر خواهند 
کرد. کاروان ذوب آهن پس از این بازی ممکن است 
تا روز بازی مقابل استقالل در هفته هفدهم لیگ 

برتر، در پایتخت بمانند.

رســانه پرتغالــی بــه اخبــار انتقــال طارمی بــه 
کنش نشان داد. آرسنال وا

رســانه اســپورت مول مدعی شــد که باشــگاه 
آرسنال برای جانشینی پیر امریک اوبامیانگ 
تصمیــم دارد تــا مهــدی طارمــی را در پنجــره 

زمستانی به خدمت گیرد.
این خبــر در رســانه های کشــورمان مثل یک 
بمب ترکید و باعث شد تا به سوال خبرنگاران 

در ورزشــگاه آزادی پــس از پیــروزی تیــم ملــی 
کشورمان مقابل تیم ملی عراق بدل شود.

طارمی بعــد از صعود تیم ملی بــه جام جهانی 
در پاســخ بــه ســوال خبرنــگاران پیرامون این 
کنشــی نشــان نداد و مدعی شد که  شــایعه وا
بهتر اســت در مورد چگونگی صعــود تیم ملی 

صحبت کنیم تا مسائل شخصی.
نشــریه رکورد پرتغال در ایــن خصوص مطلبی 
نوشــت و بــا عنــوان  »طارمی خبــر آرســنال را 
دروغیــن خوانــد« از غیر واقعــی بــودن انتقال 

او از پورتو به لیگ برتر انگلیس صحبت کرد.
روزنامه مشــهور پرتغالی نوشــت که طارمی در 
رابطه با عالقه مندی آرسنال، به جذب ویاین 
خبــر را غیــر واقعــی خواند و ایــن موضــوع را رد 

کرد.

بــا مثبت شــدن تســت کرونــای علیرضــا بیرانوند، 
محمدرضا اخباری توسط اسکوچیچ به تیم ملی 

دعوت شد.
به گزارش ایسنا، در اولین تست کرونای گرفته شده از 
تیم ملی ایران، نمونه آزمایش علیرضا بیرانوند مثبت 
شــد و این بازیکن نمی تواند تیــم ملــی را در دیدار با 

امارات همراهی کند.
کادر فنی تیم ملی برای پر کردن جای خالی بیرانوند، 
کتور برای حضور  از محمدرضا اخباری، دروازه بان ترا

در اردوی این تیم دعوت کردند.
ایران و امارات دوازدهم بهمن در ورزشگاه آزادی به 

مصاف هم می روند.

 ســومین دوره مســابقات آزاد ســالح های بادی در 
رشــته تفنگ 1۰ متر بادی مردان در ســالن 8۰ خط 

مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.
به گزارش ایرنا، ایــن دوره از رقابت ها در گروه ســنی 
جوانان و نوجوانان و گروه بزرگساالن در حالی برگزار 
شد که بیش از ۵۰ ورزشکار از سراسر کشور در مجموعه 

ورزشی آزادی تهران با هم به رقابت پرداختند.
در نهایــت در بخــش بزرگســاالن آقایــان »مهیــار 
صداقت« از تهران، »هادی غره باقی« از قم و »مهدی 
احمدی« از تهران به ترتیب عناوین نخست تا سوم را 

از آن خود کردند.
همچنیــن در بخــش جوانــان و نوجوانــان نیــز 

»محمدامین رهسپار« از خوزستان، »علی رضایی« 
از اصفهان و »علیرضا دانشور« از قم موفق شدند به 
ترتیب مقام های اول تا سوم این دوره از رقابت ها را 

به دست آورند.

زمان ســفر تیم ملی امارات برای رسیدن به تهران 
مشخص شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان در انتخابی جام جهانی 
در هفته هشــتم در روز سه شنبه 12 بهمن میزبان 
امارات خواهد بود.سایت الکوره اعالم کرد که تیم 
ملی امارات امروز یکشــنبه به تهران می آید تا برای 

بازی مقابل تیم ملی کشورمان خود را آماده کند.
تمرینات تیم ملی امارات در ورزشگاه الوصل ادامه 
پیدا خواهد کــرد و این تیم یک جلســه تمرینی در 
آزادی نیز برگــزار خواهــد کرد.این رســانه اعالم کرد 
که هیچ تغییــر بزرگــی در ترکیب امــارات بــرای بازی 
مقابل ایران رخ نخواهد داد و فن مارویک با همان 

چیدمان قبلی مقابل ایران حاضر خواهد شد.
تیم ملی امــارات مقابل ســوریه به برتــری 2 بر صفر 
رســید تا شــانس خود را بــرای رســیدن بــه پلی آف 

انتخابی جام جهانی زنده نگه دارد.

ستاره فوتبال کشورمان مدعی شد که تا پای جان 
برای این تیم بازی خواهد کرد.

ســایت چمپیونات روسیه نوشــت: ســردار آزمون 
مدعی اســت که نمی داند باشــگاه زنیــت در قبال 
انتقال او به بایرلورکوزن چه تصمیمی در ذهن دارد.

آزمون گفت: من کار اشتباهی نکردم. آنها گفتند 
ک کــردم ولی من واقعــا نمی دانم که  من چت را پا
مدیریت باشــگاه چــه می خواهــد. کار اشــتباهی 
نکــرده ام و با ایــن حال مشــکلی هم نیســت. من 
برای زنیت ۳ ماه دیگر هم تا پای جان بازی خواهم 
کرد. چه در تیم اول یا چه در تیم دوم که مرا به آنجا 

بفرستند.
پیش از این رسانه های روســی گزارش داده بودند 
که زنیــت قصــد دارد آزمــون را بــه دلیل خــروج غیر 
مجاز از محل باشگاه برای امضای قرارداد با باشگاه 

بایرلورکوزن مجازات کند.

ستاره کشورمان شنبه گذشته با باشگاه لورکوزن 
به توافق رســید تــا از فصل آینــده به مدت ۵ ســال 

برای این تیم بازی کند.
او در این فصل 21 بــار برای زنیت به میــدان رفته و 
توانســته آمار 1۰ گل و ۴ پاس گل به نمایش گذارد. 
او از زمســتان 2۰19 )دی 97( بــه زنیــت پیوســت و 
توانســت نمایشــی درخشــان در این تیــم به ثبت 

رساند.

سه بازیکن ذوب آهن در آستانه جدایی
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کنش رسانه پرتغالی به خبر انتقال طارمی به آرسنال وا

کرونا مبتال شد بیرانوند به 

نفرات برتر مسابقات آزاد تفنگ مردان معرفی شدند

زمان سفر تیم ملی امارات به ایران مشخص شد

آزمون: برای زنیت تا پای جان بازی می کنم
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باســتانی کاران اســتان اصفهــان بــرای حضور 
در رقابت های کشــوری در مسابقات قهرمانی 
استان باهم به رقابت پرداختند.  رئیس هیئت 
ورزش زورخانــه ای و پهلوانی اســتان اصفهان 
در این رقابت ها که با هدف شناسایی برترین ها 
جهــت حضــور در مســابقات کشــوری برگــزار 
شد، گفت: با توجه به شیوع کرونا برگزاری این 
مســابقات حدود ۳ سال متوقف شــده بود و با 
همت ورزشــکاران و پیشکســوتان از ســرگرفته 
شد. جالل زهرایی افزود: در این رقابت ها بیش 
از 1۶۰ ورزشــکار از سراسر کشــور در ۵ رشته میل 
گیری سنگین، ســنگ، کباده، چرخ چمنی و 
چرخ تیــز در ۳ وزن منفــی 8۰، مثبت 8۰ تــا 9۰ و 
مثبت 9۰ به رقابت پرداختند. وی، اصفهان را در 
سال های اخیر همواره به عنوان پایتخت ورزش 
زورخانه ای و پهلوانی کشور معرفی کرد و گفت: 
در تالش هستیم با برگزاری مسابقات مختلف 
در سطوح باال ضمن کشف استعدادها، نخبه 
و قهرمان پــروری را در این رشــته ملی، مذهبی 
بیشتر کنیم تا همچنان این جایگاه برای استان 
حفظ و تثبیت شود. رقابت های کشوری ورزش 
زورخانه ای و پهلوانی قرار است از 12 تا 1۵ بهمن 

امسال به میزبانی شهر آبادان برگزار شود.

مسابقات قهرمانی اســتان به میزبانی هیئت 
موتورسواری شهرستان مبارکه در شهر دیزیچه 

برگزار شد.
مهدی عبدیان مسئول برگزاری این مسابقات 
در مبارکه گفت: در این مسابقات ۴۵ موتورسوار 
در چهــار کالس 2۵۰، ۴۵۰، پیشکســوتان و 
8۵ سی سی در شــهر دیزیچه مبارکه به رقابت 
پرداختند و در پایان 12 موتورسوار برتر انتخاب 

شده به مسابقات کشوری راه پیدا کردند.

مائده هاشمی در رقابت های ووشو دانشجویان 
کشور صاحب نشان برنز این مسابقات شد.

همچنین از این ووشــو کار برای اعزام به اردوی 
تیم ملی دانشجویان برای حضور در رقابت های 

جهانی دعوت شده است.

پیشکســوت کشــتی ایران کــه نایــب قهرمــان 
جهان را در کارنامه دارد و همدوره جهان پهلوان 
تختی بود، در ســن 8۶ ســالگی درگذشــت. به 
گــزارش  ایرنا، »محمدعلــی فرخیــان« قهرمان 
و پیشکســوت شــیرازی کشــتی ایران و دارنده 
مدال هــای نقــره جهــان و نقــره بازی هــای 
آسیایی در رشته کشتی آزاد، در سن 8۶ سالگی 
درگذشت. فرخیان در مسابقات جهانی 19۶۵ 
منچســتر در وزن ۵7 کیلوگرم موفق به کســب 
مدال نقره جهان شــد و در بازی های آســیایی 
19۶۶ تایلنــد بــه مــدال نقــره وزن ۵7 کیلوگــرم 
کشتی آزاد رســید. فرخیان ســابقه حضور در 2 
المپیک  19۵2 هلسینکی فنالند و 19۵۶ ملبورن 
استرالیا را داشت که موفق به کسب مدال نشد.

چهارمین روز از مرحله برگشت رقابت های لیگ 
برتــر والیبال نشســته مــردان با برتــری نماینده 
اصفهــان همــراه شــد. بــر اســاس اعــالم روابــط 
عمومی فدراســیون ورزش هــای جانبــازان و 
معلوالن، در مرحله برگشت رقابت های لیگ برتر 
والیبال نشسته مردان،  تیم ذوب آهن اصفهان 
۳ بر صفر برابر شهرداری ارومیه به برتری دست 
یافت. خبر دیگر از بســکتبال این باشگاه اینکه 
تیم ذوب آهن اصفهان در ادامه دیدار های خود 
در مرحله دوم لیگ برتر بسکتبال مقابل صنایع 
هرمزگان پیروز شد. تیم های صنایع هرمزگان و 
ذوب آهن اصفهــان در ادامه دیدار هــای خود از 
مرحله دوم لیگ برتر بسکتبال و از گروه چهارم این 
مسابقات، به مصاف هم رفتند که در این دیدار، 
نماینده اصفهان با نتیجه 92 بر 81 برنده شــد. 
دیدار تیم های نفت آبادان و سپاهان اصفهان 
که قرار بود پیش از این مسابقه برگزار شود، به دلیل 

موارد کرونایی در تیم آبادانی لغو شد.

پایان رقابت های استانی
 ورزش زورخانه ای 

در اصفهان

برگزاری مسابقات موتورسواری
 در شهر دیزیچه

افتخار آفرینی 
بانوی ووشوکار اصفهانی

 در رقابت های 
کشور دانشجویان 

پیشکسوت کشتی 
و هم دوره تختی درگذشت

پیروزی ذوب آهن 
در بسکتبال و والیبال نشسته

تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان با فتح تورنمنت 
کافا ضمن خلق یک قهرمانی دیگر، بــرای رقیبان 

جدی خود خط و نشان کشید.
تورنمنت فوتسال 2۰22 کافا که در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد 
پس از انجام 12 دیدار بین تیم های ملی ایران، تاجیکستان، ازبکستان 
و قرقیزستان، پس از برتری 9 بر صفر تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان، 

با قهرمانی مقتدرانه دختران ایران به پایان خط رسید.
شرح بازی و گل ها:

*     نخســتین گل تیم ملــی فوتســال بانــوان کشــورمان را نســترن 
مقیمی به ثمر رساند؛ او پس از یک و دو با سارا شــیربیگی پاس او را به 

نخستین گل بازی تبدیل کرد.
محوطه جریمه دروازه تاجیکستان را باز کند.*     در ادامه نوبت به ســارا شــیربیگی رســید که با یک شــوت از پشــت 

*     گل سوم ایران را فرشته کریمی روی پاس مهسا علی مددی به ثمر 
رساند.

*     چند دقیقه بعد شلیک از راه دور دیدنی فرشته کریمی به کنج دروازه 
تاجیک ها رسید.

*     گل پنجم را نثا احدی با شوت پای چپ محکم و دور از دسترس وارد 
دروازه تاجیکستان کرد.

*     در ادامه چهار گل دیگر توسط سارا شیربیگی، مهسا علی مددی، 
سحر پاپی و فرشته کریمی ایران را به یک پیروزی قاطع 9 بر صفر مقابل 

میزبان رساند و در نهایت
تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان که پس از دو سال در یک تورنمنت 
حاضر شــده بود، جام قهرمانی کافا را از آن خود کرد و نشان داد هنوز 

همان دی ان ای قهرمانی را در خود دارد.

ایران 9 _ تاجیکستان صفر

گلباران تاجیک ها گذاری ملکه های ایران با  تاج  

خبر

مربــی تیــم ملــی واترپلــو گفــت: دو اردوی برون 
مرزی در یونان و مجارستان خواهیم داشت.

به گزارش مهر، با اعالم رئیس فدراســیون شنا، 
شیرجه و واترپلو، »الکســاندر چیریچ« ســرمربی تیم ملی واترپلو 
تــا زمــان شــروع اردوهای ایــران در یــک تیــم باشــگاهی فعالیت 

خواهد کرد.
وحید رضایــی درباره برنامه هــای ملی پوشــان در غیاب چیریچ 
اظهار کرد: طوری برنامه ریزی کرده ایم که ارتباطمان با چیریچ 

قطع نمی شود. 
سرمربی تیم ملی برای چهار ماه از ایران دور است و ابتدای تیرماه 
سال آینده در کشــور حاضر و تیم را برای بازی های آسیایی مهیا 

خواهیم کرد. 

وی افــزود: اردوهــای تیــم ملــی از چهارشــنبه تعطیل و 
بازیکنــان در اختیار باشــگاه ها قرار دارند تــا در مرحله 

دوم مسابقات لیگ واترپلو، حاضر شوند. 
گر استعداد  در این مدت بازیکنان را رصد خواهم کرد. ا

و بازیکنــی کــه توانایــی حضــور در اردوهــای تیــم ملــی را 
داشته باشد، وی را به اردو دعوت خواهیم کرد.

کیــد کرد: ملی پوشــان  مربی تیــم ملــی واترپلو تا
نیز زیر نظر هستند و پس از پایان لیگ بالفاصله 

اردوهــا را شــروع خواهیــم کــرد. دو اردوی بــرون 
مرزی را در نظر گرفته ایم. 

اولیــن اردو در یونــان و اردوی دوم در مجارســتان برپــا 
خواهــد شــد. اردوی یونــان اوایــل خــرداد و اردوی 

مجارســتان اواســط تیرماه انجام خواهد شــد. در هر دو اردو نیز 
چیریچ حضور خواهد داشت.

مربی تیم ملی واترپلو گفت: با توجه به تعویق مسابقات قهرمانی 
جهان به احتمال بسیار مسابقات انتخابی قهرمانی جهان 
نیــز بــه تعویــق خواهــد افتــاد و ممکــن اســت بازی هــای 
ک انتخابــی قهرمانــی جهــان قــرار بگیــرد و  آســیایی مــال
همیــن موضوع اهمیــت مســابقات آســیایی را مضاعف 

خواهد کرد.
رضایی در پایان خاطرنشان کرد: تالشمان این است که 
در اردوهای برون مرزی یک تورنمنت با حضور باشگاه ها 
برای انجام دیدار دوستانه برپا کنیم تا بازیکنان به شکل 

رسمی در یک حالت رقابتی قرار گیرند.

مربی تیم ملی واترپلو:

اردوی برون مرزی در یونان و مجارستان خواهیم داشت

خبر

گا را با شکست به تهران  تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان در بیستمین هفته لیگ برتر در خانه را
فرستاد. رقابت های لیگ برتر فوتسال ایران به بیستمین هفته خودش رسید و در روز دوم این 
گا تهران موفق شد به یک پیروزی  هفته، گیتی پسند اصفهان صدرنشین لیگ در مصاف با را

مطمئن و با اختالف برسد و فاصله اش را با سایر تیم ها در صدر جدول رده بندی حفظ کند.
در این دیدار گیتی پسند که به دنبال زیاد کردن اختالفش با تیم های پایین تر از خودش بود. گیتی پسند که 1۵ 
پیروزی در 19 هفته گذشته در کارنامه اش ثبت کرده بود به دنبال کسب شانزدهمین پیروزی اش بود.گیتی پسند 
در نیمه نخست موفق شد با چهار گل که سعید احمدعباسی )2 بار(، فرهاد توکلی و میثم خیام به ثمر رساندند با 

گا را میثم نوری پاسخ داد. پیروزی به رختکن برود. در نیمه دوم یکی از گل های خورده را
اما بازی با همین نتیجه و بدون اضافه شدن گل های گیتی پسند به اتمام رسید تا گیتی پسند در جایگاه صدر 

کان مدعی کسب عنوان قهرمانی باشد. جدول قاطعانه بماند و در جدال با سایر رقبا کما
گیتی پسند با کسب این پیروزی خوب خانگی، بعد از شکست در مقابل کراپ، حاال دومین هفته متوالی با برد در 
ماراتن حساس لیگ جایگاه خودش را در صدر جدول حفظ کرد. کهکشانی های اصفهان ۴9 امتیازی شدند و 

هفته آینده هم باید 1۵ بهمن ماه در اهواز به مصاف تیم انتهای جدولی ملی حفاری برود.
گا با این شکست 1۵ امتیازی  گا تهران هم پس از شکست در دور رفت مقابل گیتی پسند رفت و برگشتی شد؛ را را

ماند و در جایگاه دوازدهم جدول قرار گرفت؛ نماینده شهر ری 1۵ بهمن ماه باید در مقابل فردوس قم بایستد.

          نمی شود به جایگاه جدولی تیم ها نگاه کرد
سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند گفت: بازی خیلی خوبی بود، نمی شود خیلی به جایگاه جدولی تیم ها نگاه کرد 
و همه بازی ها سخت است اما روز خوبی داشتیم. محمد کشاورز اظهار داشت: بازی خیلی خوبی بود، نمی شود 
خیلی به جایگاه جدولی تیم ها نگاه کرد و همه بازی ها سخت است اما روز خوبی داشتیم، توانستیم در نیمه اول 
با ۴ گل پیروز شده و به خواسته خودمان برسیم. وی ادامه داد: در نیمه دوم سعی کردیم بازی را کنترل کنیم، در 

هر 2 بخش موفق بودیم، هم توانستیم گل بزنیم و هم در نیمه دوم بازی را کنترل کردیم.
کشاورز خاطرنشان کرد: روز خوبی برای ما بود، فکر می کنم با یک بازی خوب و منطقی توانستیم ۳ امتیاز بازی را 
گرفتیم. سرمربی گیتی پسند در مورد کسب قهرمانی گفت: بازی به بازی برنامه ریزی می کنیم، همه تمرکزمان روی 

بازی بعدی مقابل حفاری است که بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم، گیتی پسند ۶ فینال پیش رو دارد.
          با تیم دست و پا شکسته مقابل گیتی پسند بازی کردیم

گا اظهار داشت: بازی خوب و جانداری بود، ۳ بازیکن مصدوم و یک بازیکن  مهدی گل پور سرمربی تیم فوتسال را
محروم داشتیم و با تیم دست و پا شکسته آمدیم اما مقابل تیمی بازی کردیم که مدعی قهرمانی است و چند 
بازیکن ملی پوش دارد. وی تصریح کرد: از تیمم راضی هستم، بازیکنان جانانه بازی کردند و به آن ها خسته نباشید 
می گویم؛ در مورد داوری نباید صحبت کرد، داوری خوب بود. گل پور یادآور شد: قطعا در لیگ برتر می مانیم به 

دنبال رتبه تک رقمی هستیم وبرای بازی بعدی مقابل فردوس قم تمرین خواهیم کرد.

گا تهران یک گیتی پسند ۴ _ را

کهکشانی ها ادامه دارد رالی جذاب لیگ با صدرنشینی 

خبر



سال پنجم - شماره 1۳۴۰

یکشنبه  1۰  بهمن 1۴۰۰ - 27 جمادی الثانی 1۴۴۳

7 ۳۰ ژانویه    2۰22 سالمت

آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک مهردشت

1( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۵۳2 مورخه 1۴۰۰/۰9/1۵ هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مریم 
عباسی دره بیدی فرزند حسن بشماره شناسنامه 1۳12  داران و شماره ملی 11۵9۴1۶8۰1 
در ششدانگ یکباب خانه ششدانگ پالک ۳9 فرعی واقع در علویجه 1 اصلی بخش 1۵ ثبت 
اصفهان به مساحت 12۴/12 مترمربع انتقالی از مالک رسمی خانم خدیجه کریمی محرز 

گردیده است.
2( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۶1۶ مورخه1۴۰۰/1۰/2۳ هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای 
سیدمحسن رفیعی پور علویجه  فرزند سیدعلی بشماره شناسنامه 2۶92 اصفهان و شماره ملی 
128۴9۶7۴۵1 در ششدانگ یکدرب باغ ششدانگ پالک 2۶9۴ فرعی  واقع در علویجه 1 
اصلی بخش 1۵ ثبت اصفهان به مساحت 1719/۵۳ مترمربع انتقالی از مالک رسمی خانم 

فاطمه نواب صفوی محرز گردیده است.
۳( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۵98 مورخه 1۴۰۰/1۰/1۵ هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای علی 
پورجم علویجه  فرزند جعفر بشماره شناسنامه 117 نجف آباد و شماره ملی 1۰91982211 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی قسمتی از پالک ۳۳2۳ فرعی واقع در علویجه 1 
اصلی بخش 1۵ ثبت اصفهان به مساحت ۳2/99  مترمربع انتقالی از مالک رسمی آقای جعفر 

پورجم محرز گردیده است.
۴( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۵99 مورخه 1۴۰۰/1۰/1۵ هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای جمشید 
پورجم  فرزند جعفر بشماره شناسنامه 2۰ نجف آباد و شماره ملی 1۰91897۵81 در ششدانگ 
یکباب خانه قسمتی از پالک ۳۳2۳ فرعی  واقع در علویجه 1 اصلی بخش 1۵ ثبت اصفهان به 
مساحت ۳8۵/9۶ مترمربع انتقالی از مالک رسمی آقای حسین پورجم و آقای جعفر پورجم و 

خانم فاطمه کریمی محرز گردیده است.
۵( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۵89 مورخه 1۴۰۰/1۰/1۴ هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای حمیدرضا 
میرزائی  فرزند ستار  بشماره شناسنامه 17۶۴ اصفهان و شماره ملی 128718۵29۰ در 
ششدانگ یکباب مغازه قسمتی از پالک ۴8۴9 فرعی واقع  در علویجه 1 اصلی بخش 1۵ 
ثبت اصفهان به مساحت ۳2/۶2 مترمربع انتقالی از مالک رسمی آقای ستار میرزائی محرز 

گردیده است.
۶( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۵9۰ مورخه 1۴۰۰/1۰/1۴ هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای علیرضا 
میرزائی فرزند ستار بشماره شناسنامه 117۳ اصفهان و شماره ملی 1287۰۵798۵ در 
ششدانگ یکباب مغازه قسمتی از۴8۴9  فرعی واقع در علویجه 1 اصلی بخش 1۵ ثبت اصفهان 

به مساحت ۶9/7۴ مترمربع انتقالی از مالک رسمی آقای ستار میرزائی محرز گردیده است.
7( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۵۶8 مورخه 1۴۰۰/1۰/۰8 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای محمد شفیعی 
علویجه فرزند زین العابدین بشماره شناسنامه 112 نجف آباد و شماره ملی 1۰92۰۰9۵7۴ در 
ششدانگ یکباب خانه قسمتی از ششدانگ پالک ۵۴1 فرعی  واقع در علویجه 1 اصلی بخش 
1۵ ثبت اصفهان به مساحت 1۴۳/۵7 مترمربع انتقالی از مالک رسمی آقای ابوالقاسم شفیعی 

محرز گردیده است.
8( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۵۶9 مورخه 1۴۰۰/1۰/۰8 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای 
محمود شفیعی علویجه  فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 191 نجف آباد و شماره ملی 
1۰91911۴۰1 در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی قسمتی از  پالک ۳281 فرعی 
واقع در علویجه 1 اصلی بخش 1۵ ثبت اصفهان به مساحت 2۴۰/9۰ مترمربع انتقالی از مالک 

رسمی ام کلثوم اکبری محرز گردیده است.
9( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۴۵۰ مورخه 1۴۰۰/۰9/۰۶ هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 

فاطمه علیمردانی  فرزند قربانعلی  بشماره شناسنامه و شماره ملی 127۰۵899۵۴ اصفهان 
در ششدانگ یکبابخانه قسمتی از پالک ۵۰8 فرعی  واقع درعلویجه 1 اصلی بخش 1۵ ثبت 
اصفهان به مساحت 1۴9/۴۴ مترمربع انتقالی از مالک رسمی خانم فاطمه ابراهیمی و آقای 

علی زمانی  محرز گردیده است.
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
برحسب ماده ۳ قانون مذکور، آرایی که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
مفروزی متقاضی صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 1۵ روز منتشر می شود تا شخص یا 
اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و ادامه 
عملیات ثبتی منوط به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1۴۰۰/11/1۰، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: دوشنبه 1۴۰۰/11/2۵- سرپرست  اداره ثبت اسناد و امالک مهردشت نصراله 

علینقیان - 12۶92۴8/م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
آرای شماره ۴82۶ و ۴82۵ مورخه 1۴۰۰/۰9/2۳ آقای محمد خدادادی نجف آبادی فرزند 
محمدمهدی نسبت به سه دانگ مشاع و خانم مریم معینی نجف آبادی فرزند مانده علی نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 18۰/2۵ مترمربع قسمتی از پالک شماره 
1۰1۴ اصلی واقع در قطعه 7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی 
می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/11/1۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/11/2۵ - 
حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسی - 12۶8۵81/  م الف

آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا 
سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود تا شخص یا 
اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 
به دادگاه نخواهد بود. رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰12۴۴۵ مورخ 1۴۰۰/1۰/۰8 
اصغر شیرزاد جزی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 91 صادره از شاهین شهر بشماره ملی 
۵11۰۴8۶۶۰۳ در چهار دانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک 
2-1-2-۴-1 فرعی از اصلی 1۰۳۴2-1۰289-1۰۳۵۵-1۰28۰-1۰29۰-1۰2۶۳ 
واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت 1۶7/87 مترمربع. خریداری طی سند رسمی. 
رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰12۴۴۶ مورخ 1۴۰۰/1۰/۰8 زهرا عمو فرزند ابوالقاسم 

بشماره شناسنامه 28۵ صادره از اصفهان بشماره ملی 12879۶۵۳2۶ در دو دانگ یکباب خانه 
احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک 2-1-2-۴-1 فرعی از اصلی 1۰29۰-1۰2۶۳-
1۰28۰-1۰۳۴2-1۰۳۵۵-1۰289 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت 1۶7/87 
مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/2۵، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/11/1۰ – رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی 

وصفی – 12۵8۴۰۶ / م الف

آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 
بود. رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰12۴۳2 مورخ 1۴۰۰/1۰/۰8 سیدحیدر شاه زیدی 
فرزند سیدباقر بشماره شناسنامه ۴۰ صادره از نجف بشماره ملی ۴72۳۶۶7۵۶۳ در ششدانگ 
قسمتی از یک باب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک 11۵18 واقع در بخش 
۵ ثبت اصفهان به مساحت ۰/1۰ مترمربع. خریداری مع الواسطه  بصورت عادی از مالک 
رسمی حسن و حسینعلی تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/2۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1۴۰۰/11/1۰ – رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی – 

12۵8۳78 / 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 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰118۰۶ مورخ 1۴۰۰/۰9/۰8 آقای علیرضا جبروتیان 
نیسیانی به شناسنامه شماره ۳۵71 کدملی 1292۴28۴۶۵ صادره اصفهان فرزند حمیدرضا 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 188/۴1 مترمربع از پالک شماره ۳1 فرعی 
از 1۴87۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت 
رسمی متقاضی موضوع سند انتقال 12۰21۴، 1۴۰۰/۰2/2۶ دفتر 9، لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه 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: 1۴۰۰/1۰/2۵، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/11/1۰ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – 12۵9۵۰8 / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۶891، تاریخ: 1۴۰۰/1۰/21، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳9۰/۰9/2۰ با 
حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰1۵۶۵ مربوط به تقاضای آقای/خانم حسن هادی پور 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 دفتر ۵7۳ صفحه 18۶ دفتر ۴۰8 صفحه ۳۳۶ و 18۰ و 177 و 2۳2 و 
18۳ 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 حسن هادی 
پور به شناسنامه شماره 11۳۰۵228۵7 کدملی 11۳۰۵228۵7 صادره فرزند اردشیر نسبت 
به ششدانگ یکباب زمین به مساحت ۵89/۴۳ مترمربع پالک شماره ۵98 فرعی از اصلی 
111 واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. شماال به طول ۳/98 متر و ۴/8۳ و 8/۴9 متر مرزیست به گل انداز، شرقا به طول ۴۰/2۶ 
متر پی به زمین مجاور 111/1212، جنوبا به طول 12/۴۰ متر پی به 11/۵9۶ و 111/۵9۵، 
غربا به طول ۳/9۰ متر و 12/۶۰ و 17/28 و 2/۵7 و 2/۴8 مرزیست به پالک 111/۵9۴ حقوق 
ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 1۳ 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: 1۴۰۰/1۰/2۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/11/1۰ - رییس اداره 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 12۵8۳72 / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۰۶۰11۰۶2، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/11/۰۶، اصغر 
معمارزاده ورنوسفادرانی فرزند حسین به کدملی 11۴۰19۶8۶۳ به استناد یک برگ استشهادیه 
محلی که هویت وامضا شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 
شماره 119۴1 فرعی از 17۰ اصلی واقع در خمینی شهر بخش 1۴ ثبت اصفهان که در دفتر 
امالک ۶۵۵ صفحه ۳7۴ به نام زهرا عابدینی فرزند ولی اله سند صادر و تسلیم گردیده است. و 
طبق سند معامله 99۴8۴ مورخ 27 اسفند 1۳9۳ دفتر ۴۶ خمینی شهر به اصغر معمار زاده 
ورنوسفادرانی فرزند حسین انتقال گردیده و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است. چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 12۰ 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – 12۶81۶7 / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: 112۳۳، مورخ: 1۴۰۰/11/۰7، آقای محمد خاکسار نوش آبادی به پیوست دو برگ 
استشهایه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت 
عرصه و اعیان یکبابخانه به شماره ۳7۳۳ فرعی مفروز و مجزی شده از ۴۰ اصلی واقع در بخش ۴ 
حوزه ثبتی آران و بیدگل که ذیل شماره ۵721 صفحه ۴۰۰ دفتر ۳۴ به نام ایشان ثبت و به شماره 
سریال ۴۳2۶7۵ د/9۳ صادر و تسلیم گردیده، دراثر جابجایی مفقود و اینک درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نموده لذا طبق تبصره یک ماده 12۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد 
گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود 
المثنی سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. رییس ثبت اسناد و امالک آران 

و بیدگل حامد فکریان آرانی – 12۶8۶۵۰ / م الف

آگهی

1۰ علت ورم انگشتان دست که شاید نمی دانستید 
در ایــن خبر بــه بررســی علت های 
احتمالــی ورم انگشــت دســت و 
گزینه های درمانی آنها پرداخته ایم. 
گر حس می کنید انگشتان شما نسبت به قبل چاق تر  ا
شده و انگشتری که تا دیروز به دست داشتید برایتان 
تنگ اســت، ممکن اســت دچار ورم انگشــت دست 
خود شده باشید که جلوه زیبای انگشتان باریک شما 

را خراب کرده است.
1- احتباس مایع

تورم زمانی اتفاق می افتد که مایعات بدن در بافت ها 
یــا مفاصل جمع شــوند. گاهــی اوقات ممکن اســت 
انگشت کوچک یا سبابه شما پف کرده باشد. یا ممکن 
است در کشــیدن و درآوردن انگشــترها یا حلقه خود 
مشکل داشته باشید. یک وعده غذایی نمکی یا شور 
می تواند یکی از مقصران اصلی این اتفاق باشد. در این 
حالت، معموال دلیلی برای نگرانی نیست. اما مواقع 
دیگــر، انگشــتان و دســت های متورم شــما می تواند 
نشانه بروز یک مشکل برای سالمتی شما باشد که به 

توجه و رسیدگی جدی تان نیاز دارد.
2- ورزش و گرما

کســیژن برای  قلــب، ریه هــا و ماهیچه های شــما به ا
ســوخت رســانی بــه تمرینــات نیــاز دارنــد. بنابراین، 
خون بیشتری به این اندام ها می رود و کمتر به سمت 
دستان شما جریان می یابد. رگ های خونی کوچک 
کنش نشان داده، منبسط شده و باعث  به این تغییر وا
تورم انگشتان شما می شود. مشابه این عارضه زمانی 
اتفاق می افتد که بدن شما در هوای گرم داغ می شود. 
برای خنک شدن، رگ های خونی پوست شما متورم 
کنش  می شوند تا گرما از سطح خارج شود. این یک وا

کامال طبیعی است.
۳- جراحت و آسیب جسمی

ممکن اســت رباط انگشــتتان پاره یا رگ به رگ شده 
باشــد. یــا بــا آســیب بــه تانــدون، دررفتگــی یــا حتــی 
گر آسیب  شکستگی استخوان رو به رو شده باشید. ا
خیلی بد نیست، احتماال یخ، استراحت و داروهای 
ضــد درد بدون نســخه ای کــه می توانیــد از داروخانه 
گر نمی توانید انگشــت خــود را  بگیریــد کافی اســت. ا
صاف کنید، تب یا درد شدید دارید، حتما به پزشک 

مراجعه کنید.
۴- برخی عفونت ها

سه موردی که می توانند باعث تورم انگشتان شوند 
عبارت اند از:

هرپتیک ویتلو )عقربک هرپسی(: نوعی عفونت تبخال 

که باعث ایجاد تاول های کوچک، متورم و خونی روی 
انگشتان می شود.

پارونیشــیا )عقربک(: عفونــت در پایه ناخن ناشــی از 
کتری یا قارچ با

ک پر از چــرک در نوک  فلون )کژدمک(: عفونــت دردنا
انگشت

گر عفونت انگشتان به موقع درمان نشود، می تواند یا  ا
سایر قسمت های بدن گسترش یابد.

۵- آرتروز
آرتریت روماتوئید )RA( پوشش مفاصل را تحت تأثیر 
قرار می دهد و باعث تورم، درد و سفتی می شود. عالئم 
اغلب ابتدا در مفاصل دست ظاهر می شــود. آرتریت 

روماتوئید معموال هر دو دست را درگیر می کند
آرتریت پســوریاتیک می تواند افرادی را که به بیماری 
پوستی به نام پسوریازیس مبتال هستند، مبتال کند. 
اغلب باعث تورم سوسیس مانند در انگشتان دست 
و پا می شود. هر دو نوع آرتریت جدی هستند و بدون 
درمان می توانند باعث آسیب مفاصل و سایر مشکالت 

بدن شوند.
۶- نقرس

نقرس یا »بیماری مردان ثروتمند« عمدتا برای مبتال 
شدن به افرادی به کار می رود که می توانستند گوشت، 
غذاهای دریایی و الکل زیادی بخرند. امروزه، نقرس 
می تواند افــراد با هر ســطح درآمدی را تحــت تاثیر قرار 
دهد. باعــث درد و تورم شــدید، معموال در شســت پا 

می شــود. امــا شــما می توانیــد آن را در هر مفصلــی، از 
جمله انگشتان خود، حس کنید. تورم زمانی اتفاق 
می افتد کــه اســید اوریک بیــش از حد در خون شــما 
کریســتال هایی را در مفصل ایجــاد می کنــد. داروهــا 
می توانند به کاهش درد و جلوگیری از حمالت بیشتر 

کمک کنند.
7- دارو

برخــی از مقصــران رایــج ورم انگشــتان را می توانــد 
داروهایی مانند داروهای زیر دانست:

قرص هــای مســکن بــدون نســخه ماننــد آســپرین، 
 ایبوپروفن و ناپروکسن

استروئیدها
داروهای خاص برای دیابت یا فشار خون باال

داروهای ضد درد اعصاب مانند گاباپنتین و پره گابالین
درمان های هورمونی با استروژن یا تستوسترون

پف کردن انگشتان ناشی از دارو معموال یک بیماری 
گر نگران ورم انگشتان هستید، با  جدی نیست. اما ا

پزشک خود صحبت کنید.
8- سندرم تونل کارپال

تونل کارپال یک عصب فشرده در قسمتی از مچ دست 
شما است. برخی افراد می گویند که انگشتانشان بی 
گر خیلی در ظاهر مشخص  حس و متورم شده و حتی ا
نباشــد. در این حالت، ممکن اســت احســاس درد، 
سوزن ســوزن شــدن یا بی حسی نیز داشــته باشید. 
انجام بیش از حد حرکات یکسان دست می تواند باعث 

سندرم تونل کارپال شود. این عارضه قابل درمان است 
و معموال آسیب دائمی ایجاد نمی کند.

9- انگشت ماشه ای
شاید انگشت ماشه ای علت ورم انگشتان دست شما 
باشد. این حالت زمانی است که انگشت شما مانند یک 
ماشه هنگام خم کردن یا صاف کردن آن صدا می دهد. 
ممکن است انگشت شما پف هم کرده باشد. انگشت 
ماشه ای زمانی اتفاق می افتد که در اطراف تاندون تورم 
وجود دارد. این تورم گاهی اوقات پس از عمل جراحی 
برای سندرم تونل کارپال رخ می دهد. تورم انگشتان 
در اثر انگشت ماشه ای در افراد مبتال به آرتروز روماتوئید 
یا دیابت شایع تر است. انگشت ماشه ای ممکن است 
گر بدتر شود، ممکن است  به خودی خود بهتر شود. اما ا
در حالت دوال یل خم شده گیر کند. در صورت نیاز به 

درمان، از پزشک خود کمک بخواهید.
1۰- بیماری کلیوی

کلیه های شما از شر مواد زائد و مایعات اضافی بدن شما 
خالص می شوند. یکی از اولین نشانه هایی که نشان 
می دهد مشکلی وجود دارد، پف کردن انگشتان دست 
گر دیابت یا فشار خون باال  و پاها و اطراف چشم است. ا
دارید، احتمال ابتال به بیماری کلیوی بیشتر است. با 
کنترل این مشکالت، از کلیه های خود محافظت کرده 
گر کلیه های  یا از بدتر شدن بیماری جلوگیری کنید. ا
شــما به اندازه کافی خوب کار نمی کننــد، به پیوند یا 

دیالیز نیاز خواهید داشت.

دانستنیها
گاهیم، اما تعداد کمی از  همه ما از اهمیت خواب آ
ما حتی هرازگاهی خواب کافی داریم، چه برســد 

به این که همیشه این طور باشد. 
          خلق وخویتان را بهتر می کند

بگذارید با واضح ترین دلیل شــروع کنیم. وقتی 
خوب استراحت می کنید، در طول روز احساس 
بهتری دارید. خوب خوابیدن به شما احساس 
آرامش می دهد و به همین دلیــل در طول روز به 
طور کلی احساس بهتر و انرژی بیشــتری دارید. 
پس این کار را با کمی زودتر خوابیدن شروع کنید.

          سیستم ایمنی شما را تقویت می کند
وقتی بدنتان میزان خوابــی را که بــه آن احتیاج 
دارد دریافت می کند، سلول های ایمنی می توانند 
استراحت کنند تا بتوانند در برابر هر آلودگی یا هر 
ویروس و هجمه دیگری مقاومت کنند. بنا بر نظر 
کارشناسان خواب مناسب می تواند حتی عملکرد 

کسن ها را موثرتر کند. این حرف کامال منطقی  وا
که خواب زمــان اســتراحت و تنظیم  اســت، چرا

مجدد بدن است.
          به تمرکز و سازندگی شما کمک می کند

خواب مولفــه حیاتی بــرای جنبه های مختلف 
کارکرد مغز است. به خصوص برای دانش آموزان 
کافــی باعــث  و دانشــجویان داشــتن خــواب 
بهبود درک مطالب، تمرکز، بهــره وری و عملکرد 
کافی  می شود. قاعدتا تمام این موارد با خواب نا
شــکل منفــی خواهــد داشــت. یــک مطالعــه 
نشان می دهد کســانی که خواب کافی ندارند، 
اشتباهاتشان در کار ۳۶ درصد بیشتر از کسانی 
است که خواب کافی داشته اند. تحقیق دیگری 
نشان داده است کمبود خواب می تواند درست 
مثل مسمومیت با الکل بر جنبه هایی از عملکرد 

مغز تأثیر بگذارد.

انتخاب رژیــم غذایی ســالم می تواند به شــما در 
داشتن و حفظ فشار خون مناسب کمک کند.

رژیم غذایی می توانــد تاثیر زیادی بر فشــار خون 
شما داشــته باشــد، فشــار خون در واقع فشاری 

است که به دیواره رگ های خونی وارد می شود.
فشار خون باال یا پرفشاری خون بین۴7 درصد 
افــراد بزرگســال شــایع اســت. فشــار خــون بــاال 
می توانــد به مــرور زمان باعــث بروز مشــکالتی در 

سالمتی از جمله بیماری قلبی و سکته شود.
به ویژه غذا های شور می توانند باعث فشار خون 
باال شوند. وقتی نمک می خورید، بدن مایعات 
بیشتری را جذب می کند و حجم و فشار خون شما 
را افزایش می دهد. غذا های شــیرین و غذا های 
حاوی چربی های اشباع شده نیز می توانند فشار 
خون را افزایش دهند. از سوی دیگر، داشتن یک 
رژیم غذایی سالم برای قلب می تواند به شما در 

داشتن و حفظ فشار خون مناسب کمک کند.
توصیه انجمن قلب آمریکا )AHA( به عنوان یک 
گر فشــار خون باال دارید، این است  منبع موثق ا
که مقادیر زیادی از میوه ها، سبزیجات، پروتئین 
بدون چربی و غالت کامل را در رژیم غذایی خود 

قرار دهیــد. در عین حــال، AHA توصیه می کند 
مصــرف غذا هایــی ماننــد: گوشــت قرمــز، نمک 
)ســدیم(، غذا هــا و نوشــیدنی هایی کــه حــاوی 
قند های افزودنی هستند و می توانند فشار خون 
شما را باال ببرند محدود کنید. یکی از برنامه های 
غذایی ســالم برای قلــب رژیم DASH اســت که 
منبــع معتبــر AHAT بــرای کمــک بــه مدیریت 
فشار خون آن را توصیه می کند. DASH مخفف 
“رویکرد های غذایی برای توقف فشار خون باال” 
است و از منبع معتبر در ســال 199۰ معرفی شده 
است. هدف این رژیم گنجاندن ۴7۰۰ میلی گرم 
از منابع مطمئن پتاســیمی در روز و در عین حال 
کاهش میزان سدیم در رژیم غذایی است که نهایتا 
به کاهش فشــار خون کمک می کند. مطالعات 
نشان می دهد که این رژیم غذایی سبب کاهش 
فشــار خــون در افــراد مبتــال به فشــار خون بــاال و 

همچنین در افراد بدون این بیماری می شود.
این رژیم شامل مصرف مواد غذایی زیر می شود:

میوه هایی مانند سیب، موز و توت فرنگی
سبزیجاتی مانند بروکلی، لوبیا سبز و هویج

آجیل، مانند بادام و گردو    و...

کافی داشته باشید  ۳ دلیل برای این که باید خواب 

فشار خون مناسب با رژیم غذایی سالم 

خواب

فشار خون

سرفه های خشک شبانه یا سرفه های شدید 
همراه با خس خس سینه در بچه ها باعث نگرانی 
والدین می شــود، در ایــن شــرایط از روش های 
طبیعــی و ســریع درمان ســرفه کــودکان غافل 

نشوید.
          بخور اولین توصیه برای درمان 

سرفه های خشک 
نفس کشیدن در فضا هایی که بخار وجود دارد 
سرفه را تسکین می دهد به همین منظور داخل 
حمــام برویــد در را ببندید آب گــرم را بــاز کنید، 
نزدیک دوش بایستید و 1۰ دقیقه نفس بکشید.

          رطوبت برای درمان سرفه الزم است
از  از علل ایــن ســرفه ها مثــل خیلــی  یکــی 
بیماری هــای دیگــر می توانــد خشــکی باشــد 
پس یکــی از عوامــل مهم درمــان رفــع آن تلقی 
می شود، کودکان کوچک با شیر مادر و بزرگتر ها 
با آب ولرم، سوپ، آب نارگیل به راحتی می توانند 
مجرای تنفسی خود را مرطوب کنند. مصرف 
غ، انواع  غذا هــای آبکی و گــرم مانند ســوپ مــر
آش و سوپ های ساده همواره در طول بیماری 
ســرماخوردگی، ســینه درد و ســرفه ازجملــه 

تجویز های پزشکان بوده است.
          هوای خنک، ولی نه سرد 

ک و تنفس را بهبود  هوای خنک خلط سینه را پا
می بخشد برای درمان خانگی آن 1۰ تا 2۰ دقیقه 
سوار خودرو شوید و شیشه ها را پایین دهید تا 
هوای خنک و تازه وارد ماشین شود، این هوای 
در حال حرکت که باید خنک باشــد و نه ســرد، 
می تواند سرفه های خشک را التیام بخشد؛ راه 
دیگر برای احساس این خنکی بخور سرد است.

          استراحت
اســتراحت یکی از بخش هــای مهــم درمان به 
شــمار می رود، اما بهتر است در حالت مناسب 
بخوابید تا آسان تر نفس بکشید، در این شرایط 
باید سر کودکان را باالتر بگذارید تاسرفه کاهش 
یابــد. دقیــق باشــید و توجــه کنید کــه هنگام 
خوابیدن کــودک و نــوزاد در وضعیتی که شــما 

فراهم کرده اید به خوبی تنفس می کنند.
          فضای آرام 

گر کودکتان دچار این بیماری اســت با آرامش  ا
دادن به او و مشغول کردن حواسش به بازی و 

کتاب، استرس وی را پایین آورید.

کودکان

درمان خانگی سرفه کودکان 
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آشنایی با نحوه حذف پیام و همگام سازی نسخه 
واتساپ گوشی و لپ تاپ، می تواند به استفاده بهتر 

کاربران از این شبکه اجتماعی کمک کند. 
با بیش از 2 میلیارد کاربر در سراسر جهان، واتساپ 

یکی از پرکاربردترین برنامه های پیام رسانی است.
ک کــردن یک پیام پــس از ارســال، یکی  توانایی پا
از دســتاورد های واتســاپ اســت. برخــالف ســایر 
سرویس های پیام رسان مثل iMessage، با حذف 
کس WhatsApp، آن پیام برای همه  متنی از چت با
از بین می رود. این ویژگی مخصوصا در صورت ارسال 
اشتباهی پیام یا محتوای نامناسب آن بسیار کمک 
کننده است. پس از باز کردن واتساپ و با ضربه زدن 
روی پیام موردنظــر گزینه حذف بــرای همه ظاهر 
شــده و در ادامه عبارت "این پیام حذف شد" برای 
کاربران نمایش داده می شود. با استفاده از ویژگی 
دیگر واتســاپ هر پیامــی در چت پــس از هفــت روز 
ناپدید می شود. برای انجام این کار به چت خاص 
بروید < روی نام شخص در باالی چت کلیک کنید 
< روی »ناپدید شدن« و سپس گزینه »روشن« ضربه 
بزنید. همچنین کاربــران می توانند یــک تصویر یا 
ویدیوی ناپدید شده را برای افراد دلخواهشان ارسال 
کنند. این ویژگی هنگام ارســال اطالعات حساس 

مانند جزئیات بانکی مفید است.

بــرای انجام ایــن کار، با رفتن بــه چت خــاص روی 
عالمت "+" در کنار فیلــد ورودی پیام ضربه بزنید. 
در مرحله بعــد، »دوربین« را بــرای گرفتن عکس یا 
»کتابخانه عکس و ویدیو« را برای انتخاب یک عکس 
انتخاب کنید. پس از انتخاب عکس، روی نماد "1" 
در کنار فلش آبی ارسال و سپس روی خود فلش آبی 
 WhatsApp رنگ ضربه بزنید. می توان از پیام رسان
عالوه بر تلفن همراه بر روی تبلت یا لپ تاپ/رومیزی 

نیز استفاده کرد. 
با اجرای برنامه در مرورگر، همه اطالعات واتســاپ 
گوشــی با لپ تاپ همگام می شــود. برای ایــن کار، 
برنامه دســکتاپ واتســاپ را دانلود کرده و ســپس 
واتساپ را روی گوشی خود باز کنید. در ادامه مراحل 
Settings > WhatsApp Web/Desktop < اســکن 

کد QR در مرورگر یا برنامه Desktop را انجام دهید.

یک لبــاس غواصــی تولیــد شــده کــه در حالــی که 
ضخامت اندکــی دارد در مقابل گازگرفتگی کوســه 
مقــاوم اســت. در ســال 2۰19 میــالدی محققــان 
دانشــگاه فیالندرز اســترالیا مشــغول توســعه یک 
ماده سبک بودند که در آینده به تولید لباس های 
غواصی مقام در برابر گازگرفتگی کوسه منجر می شد. 
کنون ایــن لبــاس تولید و عرضه شــده اســت. این  ا
ماده که قبال آزمایش شده از نانوالیاف پلی اتیلن با 
وزن مولکولی بســیار باال ســاخته و طوری طراحی 
شده تا با نئوپرین )الستیک مصنوعی مقاوم در برابر 
گرما و روغن و نور(معمول به کار گرفته شود. نه تنها 
ادعا می شود این ماده در برابر بریدگی، سوراخ شدن 
و خراش و ساییدگی مقاوم اســت که از سوی دیگر 
نســبت قدرت به وزن آن ۵۰ درصد باالتر از کوالر و 8 
تا 1۵ بار قدرتمندتر از فوالد اســت. کوالر نام تجاری 

فیبر مصنوعی بسیار محکم و سبکی اســت که در 
ســاختن روپوش ضدگلوله و بدنه قایق و هواپیما 
کنون در محصوالتی  به کار می رود. از این ماده هم ا
مانند سپرهای بالستیک استفاده می شود. لباس 
غواضی مذکور Shark Stop نام گرفته و توسط شرکتی 
به همین نام تولید می شود که زیرمجموعه دانشگاه 
فیالندرز است. برای تولید لباس مذکور ورقه های این 
ماده روی هر دو طرف نئوپرین زیســتی، در نواحی 
کلیدی بدن که جدی ترین گاز گرفتگی کوســه در 
آنها اتفاق می افتــد )مانند اطراف شــریان فمورال( 
به کار می رود. پارچه حاصل چندان ســنگین تر از 
لباس های غواصی تولید شده از نئو پرین نیست و 
همزمان انعطاف پذیری باالیــی دارد. لباس های 
غواصی مذکور در مدل های مخصوص موج سواری 
و غواصی با ضخامت 2تا7 میلیمتر عرضه می شوند.

کارتان می آید  که احتماال به  ۳ ترفند در واتساپ 

کوسه تولید شد لباس غواصی ضد 

فناوری

قطار های مغناطیسی پرسرعت معلق 
استفاده از جدیدترین فنآوری 
در طراحی و ساخت قطار های 
ســریع الســیر به نــام فنــآوری 
قطار های مغناطیســی، ســرعت این غول های 
آهنی را تا حد بسیار زیادی افزایش داده است.

گی های قطار های مغناطیسی           ویژ
با اینکــه از نظــر ســرعت نمی تــوان قطار هــای 
کــرد، امــا  مغناطیســی را بــا هواپیمــا مقایســه 
بــه دلیــل محــل قرارگیری ایســتگاه های این 
قطارهــا، از نظــر ســرعت در ســفر همچنان این 
کنــار هواپیمــا  قطار هــا گزینه هــای خوبــی در 
بــه حســاب می آینــد. بــرای مســافرت از طریق 
هواپیمــا بایــد زمانــی را صــرف ورود و بررســی 
بــار و موارد مشــابه تجربــه کنیــد، اما در ســفر با 
قطار چنیــن مــواردی را تجربــه نخواهیــد کرد. 
از طرفی ایســتگاه های قطار در داخل شــهر قرار 
ج  دارند و برخالف فرودگاه ها که در اطراف و خار
شهر ها قرار دارند نیازی نیست مسافت طوالنی 

را صرف استفاده از قطار کنید.
          طرز کار قطار های مغناطیسی

قطار هــای  کار  نحــوه  در  حاضــر  حــال  در 
مغناطیســی از دو فنآوری اســتفاده می شــود. 
 )EMS( مــورد اول تعلیــق الکترومغناطیســی
 )EDS( و نــوع دوم آن تعلیــق الکترودینامیــک

است.
از  الکترومغناطیــس  تعلیــق  سیســتم  در   
آهنربا هــای الکتریکــی در بدنــه قطار اســتفاده 
می شــود. ســامانه های کنترل الکترونیکی نیز 
وظیفه حفظ فاصله بین قطار و ریل را برعهده 
دارنــد. در اســتفاده از ایــن فنــآوری نیــازی بــه 
خ وجــود ندارد. اســتفاده از این  اســتفاده از چر
فنــآوری در قطار هــا توســط آلمانی هــا ابــداع 

شده است.
امــا در سیســتم های تعلیــق الکترودینامیــک 
از آهــن ربا هــای دائمی بســیار قــوی در ریل هــا 
اســتفاده می شــود. میــدان مغناطیســی که بر 
اثر اســتفاده از ایــن آهن ربا هــا به وجــود می آید 
باعث ایجاد نیــروی دافعه می شــود. وزن قطار 
به همراه مسافرین و در نظر گرفتن یک میدان 
مغناطیســی قدرتمند برای معلق نگه داشتن 

چنیــن وزنــی یکــی از مهمتریــن مســائل در 
استفاده از قطار های مغناطیسی است.

قطار هایی کــه از این فنــآوری بهــره می برند در 
خ دارند،  سرعت های کم نیاز به استفاده از چر
امــا در مجمــوع بــا توجــه بــه تمــام ضعف هــا و 
گی ها، این فنآوری نسبت به فنآوری تعلیق  ویژ
الکترومغناطیســی منطقی تر به نظر می رســد. 
فنآوری تعلیق الکترودینامیک ســاخت کشــور 

ژاپن است.
          مقایسه قطار های معمولی با قطار های 

مغناطیسی
در قطار هــای مغناطیســی بــر خــالف آنچــه در 
قطار هــای معمولــی و ســنتی رواج دارد هیــچ 
کی میان قطار و سطح ریل وجود ندارد.  اصطکا
در واقع با استفاده از فنآوری قطار مغناطیسی 
قطار بــا فاصله ای کــم از ریل بر روی هــوا معلق 
است و حرکت می کند؛ بنابراین سطح برخورد و 
ک این قطار ها فقط با هواست. با توجه  اصطکا
به این موارد از طرفی ســرعت آن ها بســیار زیاد 
خواهد بود و از طرفی مصرف سوخت آن ها نیز 

به شکل عجیبی کاهش می یابد.
طبــق آزمایشــات صــورت گرفته ایــن قطار هــا 
موفق شده اند تا سرعت ۶۵۰ کیلومتر بر ساعت 
نیز پیشــروی کنند. پیش بینی ها می گویند که 
کثر ســرعت این قطار ها به هزار کیلومتر در  حدا

ساعت نیز خواهد رسید.
یکــی دیگــر از مزایــای قطار هــای مغناطیســی 
کم ایــن  بســیار  تعمیــر  و  نگهــداری  هزینــه 
کنــار  در  را  مســئله  گر ایــن  ا قطارهاســت. 
موضوعاتی همچون ســرعت مناسب و مصرف 
بهینــه ســوخت قــرار دهیــم متوجه می شــویم 
که قطار مغناطیســی بــه واقع گزینــه جایگزین 

خوبی برای قطار های کنونی است.
          معایب قطار های مغناطیسی

تا به حال در مورد مزایای استفاده از قطار های 
مغناطیسی گفتیم. بد نیست کمی هم در مورد 

معایب استفاده از این قطار ها توضیح دهیم.
قطار هــای  منفــی  گی هــای  ویژ از  یکــی   •
کــه از آن تولیــد  مغناطیســی صدایــی اســت 
ک  می شــود. با وجود اینکه ایــن قطار ها اصطکا

بــه خصوصــی ندارنــد گزینــه ای پرســر و صــدا تر 
نســبت به قطار هایی هســتند کــه بــر روی ریل 
حرکــت می کننــد. بــا وجود اینکــه در قطار هــای 
کی بین دو فوالد بر قرار می شود این  ریلی اصطکا

مسئله نکته ای جالب و تعجب برانگیز است.
• با اینکــه هزینه ایجــاد زیرســاخت و قطار های 
مغناطیســی تفــاوت چندانــی بــا قطار هــای 
توســعه  هزینه هــای  امــا  نــدارد،  معمولــی 
ج هــای ســنگینی بــه بــار خواهــد آورد.  آن خر
البته ایــن هزینه ها با توجه بــه صرفه اقتصادی 

که فراهم می آورد توجیه اقتصادی دارد.
• همچنین در اســتفاده از ســامانه های تعلیق 
وجــود  مشــکالت اندکی  الکترومغناطیســی 
دارد. میدان مغناطیسی قدرتمندی که ایجاد 
می شود ممکن است منجر به ایجاد مشکالتی 
همچون آسیب رسیدن به کارت های اعتباری 
مغناطیسی و یا هارددیسک ها شود. همچنین 
افرادی که از دستگاه های مصنوعی ضربان ساز 
استفاده می کنند نیز در استفاده از این قطار ها 

با مشکالتی رو به رو خواهند شد.

فناوری

دکوراسیون

استفاده از فرشی مناسب باعث ایجاد فضایی 
گرم و دکوراسیونی آرامش بخش می شود. از این 
رو بهتر است شما در هنگام انتخاب مدل فرش 

حساسیت و دقت الزم را به خرج دهید.
کتریال           فرش آنتی با

کتریــال، کــه به آن هــا فرش  فرش هــای آنتی با
نانو هم می گوینــد، برای حل مشــکل آلودگی و 
لکه های فرش به وجــود آمده اند. این فرش ها 
کتری  که با فناوری نانو ساخته می شوند، ضد با
هستند و از جذب میکروب و حتی رطوبت و بو 
در فرش جلوگیری می کنند. برای همین از لحاظ 
بهداشتی، وضعیت بهتری نسبت به فرش های 

ماشینی دارند.
          فرش ترک

یکــی از انواع فــرش در چیدمــان و دکوراســیون 
کلی ایــن  منــزل فــرش تــرک اســت.به طــور 
فرش، با اســتفاده از ۳ نوع الیاف طبیعی بافته 
می شــود. این الیــاف شــامل کتــان، ابریشــم و 
پشم هستند. از این ۳ الیاف به صورت تکی یا به 
صورت ترکیبی برای فرش استفاده می شود. این 
الیاف، یکــی از عوامل موثــر روی تعیین قیمت 
فرش ترک هستند. فرش های ابریشم، قیمت 
خیلی باالتری در مقایسه با فرش های پشمی و 

کتانی دارند. 
          گلیم فرش

این نوع فرش از تار و پود تشــکیل شــده است و 
معموال با استفاده از پشم حیوانات اهلی روی دار 
قالی بافته می شود. گرچه از لحاظ تاریخی گلیم 
دســتباف، نوع رایج این محصول بوده است، 
اما امروزه در بازار می توانید گلیم ماشینی هم به 
راحتی پیدا کنید. گلیم فرش هــا در مدل های 
مختلف ساده باف، نقش برجسته، شاهسونی 
و غیره اســت کــه بهترین مــدل آن گلیــم فرش 

شاهسونی است.
          فرش کهنه نما یا وینتیج

یکی از انواع فرش در چیدمان و دکوراسیون منزل  
فرش کهنه نما یا وینتیج است. فرش هایی که 
ظاهری کهنه داشته و شبیه به فرش های بسیار 

قدیمی باشند گفته می شود.

که هر  ۵ مدل فرش شیک 
خانه ای باید داشته باشد

کلــه جــوش از غذاهــای پــر خاصیــت و 
اصیل ایرانی است که در مدت زمان خیلی 
کمی طبــخ می شــود و بهترین گزینــه برای 

کودکان و بانوان است.
کله جوش یکی از غذاهای ســنتی و قدیمی ایرانی اســت که 
با مواد غذایی متنوعی تهیه می شــود. این غذای خوشمزه 
یکی از ساده ترین غذاها در گذشته محسوب می شده است، 
البته این غذا امروزه به صورت مجلسی تر با موادی مانند مغز 
گردو تهیه می شود. با ماهمراه باشید تا طرز تهیه کله جوش 

را یاد بگیریم.

          مواد الزم
• کشک ۴۰۰ گرم

• گردو 1۰۰ گرم
• پیاز 1 عدد متوسط

• نعنا خشک 1 قاشق غذاخوری
• نمک و فلفل سیاه به مقدار کافی

• زردچوبه و روغن به مقدار کافی
          طرز تهیه کله جوش

          مرحله اول
ابتدا گردوها را پودر کنید )زیادی پودر نشود و کمی دانه های 

ریز آن به اندازه یک عدس زیر دندان حس شود( و کنار بگذارید. 
پیاز را پوست بگیرید و بشویید و روی تخته آشپزخانه نگینی 

خرد کنید. قابلمه ای را روی حرارت مالیم قرار دهید.
          مرحله دوم

ســپس کمی روغن داخل آن بریزید و اجازه دهید تا کمی داغ 
شود و پیازها را داخل قابلمه بریزید و تفت دهید تا سبک و نرم 
شوند. نمک، فلفل و زردچوبه را روی پیازها بریزید و تفت دهید 

و بعد نعنا خشک و گردوهای خردشده را اضافه کنید.
          مرحله سوم

حاال همه مــواد را زیر و رو کنید و کمی تفت دهید تــا گردوها از 
حالت خامی بیرون بیایند. متناسب با غلظت کشک آب به 
گر کشک بسیار غلیظ بود نیاز است که آب  غذا اضافه کنید، ا

بیشتری اضافه کنید.
          مرحله چهارم

در آخر 1 لیوان آب جوش روی مواد بریزید و در قابلمه را بگذارید 
گر غلظت کشک زیاد  تا به مدت 1۰ دقیقه بجوشد و بعد مجددا ا
بود آن را با کمی آب رقیق کنید. بعد از ۳ دقیقه کله جوش شما 

آماده شده است.
          مرحله پنجم

می توانیــد همان ابتــدا که پیــاز را داخــل قابلمه تفــت دادید 
کمی سیر رنده شده و 1 قاشــق آرد نیز اضافه کنید، ولی دستور 
اصلی همین چیزی است که در باال اشاره کردیم. کله جوش 
را داخل کاسه ای بریزید و با گردو و نعنا روی آن را تزئین و نوش 

جان کنید.

کله جوش به روش سنتی طرز تهیه 

دستپخت

شهرداری نیک آباد

کارشــناس  شــهرداری نیــک آبــاد قصــد دارد بــه اســتناد بنــد ۳ صورتجلســه شــماره 7 منضــم بــه نامــه شــماره 88 مــورخ 1۴۰۰/۰9/۰2 شــورای اسالمی شــهر و ارزیابــی قیمــت 

کهــای مســکونی شــهرک غدیــر تحــت اختیــار خــود را ازطریــق مزایــده عمومــی و بــا جزییــات منــدرج در اســناد مزایــده، بــا  رسمی دادگســتری، نســبت بــه فــروش تعــدادی از پا

گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت setadiran.ir و بــا شــماره مزایــده )شــماره سیســتمی( 2۰۰۰۰۵۰2۴۶۰۰۰۰۰1 بــه صــورت الکترونیکــی بــه فــروش برســاند. بهــره 

تاریخ انتشار: 1۴۰۰/11/11 و 1۴۰۰/11/18، مهلت دریافت اسناد مزایده: 1۴۰۰/12/۰۳ تا ساعت 1۴/۳۰

تاریخ بازدید: 1۴۰۰/12/۰۳، مهلت ارسال پیشنهاد: 1۴۰۰/12/۰۳ تا ساعت 1۴/۳۰، تاریخ بازگشایی: 1۴۰۰/12/۰۴ و تاریخ اعام به برنده: 1۴۰۰/12/۰8

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده )درصــورت وجــود هزینــه  1( برگــزاری مزایــده صرفــا ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت می باشــد و 

گــران محتــرم ازایــن طریــق امــکان پذیــر می باشــد. مربوطــه(، پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده )ودیعــه(، ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــالع از وضعیــت برنــده بــودن مزایــده 

ک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد. 2( کلیه اطالعات امال

۳( عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: ۴19۳۴، ۰۳1

12۶9۴78 / م الفاطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/پروفایل/مزایده گر موجود است.

گهی مزایده عمومی  آ
ک و مستغالت شماره 2۰۰۰۰۵۰2۴۶۰۰۰۰۰1 مورخ 1۴۰۰/11/۰۴ فروش امال
ت اول

نوب

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

1( شــرکت آب  فاضــالب اســتان اصفهــان درنظــردارد مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای، بــه شــرح جــدول زیــر را از طریــق 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نماید. 

کتها ازطریق  گران و بازگشایی پا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه   )2
درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس: www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت 
گواهی امضای الکترونیکی  گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت  مناقصه 

را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریخ انتشــار مناقصــه در ســامانه: تاریــخ 9/ 1۴۰۰/11  می باشــد.

۳(  اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارایه 
کتهای الف: پا

۳-1( آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، تلفن: 8-۳۶۶8۰۰۳۰-۰۳1،  اتاق )292( 

۴( اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
۴-1( مرکز تماس: ۰21-۴19۳۴

۴-2( دفتر ثبت نام: 889۶97۳7 و 8۵19۳7۶8
۵( اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبــت نام/پروفایل 

/ تامیــن کننده/مناقصــه گر موجود اســت.
نام روزنامه: سیمای شهر
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/11/1۰

نوبت اول 
گهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای آ

شماره سامانه تدارکات مبلغ ضمانتنامه )ریال(شماره مرجعموضوعردیف
الکترونیکی دولت

2۶8877.۰۰۰.۰۰۰2۰۰۰۰۰1۴۳۴۰۰۰۰۵8 - ۴ - ۴۰۰خرید ۵1 دستگاه الکترو پمپ1

تاریخروزساعتعنوان

1۴۰۰/11/1۳چهار شنبه1۳:۰۰مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1۴۰۰/11/2۳شنبه1۳:۰۰مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

کتها گشائی پا 1۴۰۰/11/2۴یکشنبه8:۰۰زمان باز


