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شرکت فوالد مبارکه در نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی، موفق شد تا برای چهارمین بار تندیس زرین 
جایزه ملی تعالی ســازمانی را از آن خود کند. نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی با موضوع "تعالی و 
نوآوری پایدار سازمانی" در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی کشور برگزار شد و سازمان های سرآمد 
در بخش های ساخت و تولید، خدمات، آموزش و عمومی پس از ارزیابی توسط کارشناسان انتخاب گردیدند 
که شرکت فوالد مبارکه توانست در بخش تولید موفق به تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی کشور شود. 
در این مراسم که با معرفی سازمان های برتر و اهدای جوایز این سازمان ها برگزار شد، تعدادی از مقامات، مدیران 
شرکت ها و صاحب نظران این حوزه به سخنرانی پرداختند. محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت 
فوالد مبارکه با اشاره به موفقیت این سازمان در کسب چهارمین تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی، 

نگرش سیستمی و توسعه قابلیت های سازمانی را رمز موفقیت فوالد مبارکه...

در نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی؛

فوالد مبارکه برای چهارمین بار موفق به دریافت 
تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی شد

رئیس اتحادیه خواروبار 
و آجیل فروش اصفهان:

نرخ دستوری، 
برنج داخلی را ارزان نکرد

مسئول کمیته فلزات اتاق بازرگانی اصفهان 
عنوان کرد؛

رونق اقتصاد اصفهان 
با توسعه صادرات طال

آیا اصفهان به آب 
خلیج فارس نیاز دارد؟

کسری ۲۰۰ میلیون مترمکعبی 
گاز در زمستان امسال

در ارزیابی جامع عملکرد سالیانه بخش بانوان و 
خانواده شرکت های آب و فاضالب کشور:

کسب رتبه برتر آبفای 
استان اصفهان
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۳
کیان: دلتنگ بسکتبال هستم اوشین ساها

کمک می کنم گشتم به ورزش  گر به ایران باز مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:  ا

فوالد مبارکه با تعالی سازمانی مستمر 
به دنبال سرآمدی در عرصه جهانی است

۶

۴

که می خواست  عزل فرمانداری 
توی دهان خبرنگار بزند 
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# اصفهان  تنها  نیست

یک فعال صنعتی در استان اصفهان: 

بسیاری از مشکالت واحدهای 
صنعتی با اعتماد به جوانان و 

نخبگان حل می شود

۳

۳

۴

۵

علیرجبی-شهرداربادرود

ــی  ــه مال ــن نام ــررات آیی ــط و مق ــب ضواب ــی و حس ــده عموم ــریفات مزای ــی تش ــردارد ط ــهر درنظ ــرم اسالمی ش ــورای محت ــه ش ــاس مصوب ــادرود براس شــهرداریب
گــذار نماید.  شــهرداریها، پارکینــگ اختصاصــی ماشــینهای ســنگین متعلــق بــه شــهرداری را طــی قرارداد اجاره به مدت یکســال به اشــخاص حقیقــی و حقوقی وا
گهــی جهــت بازدیــد از محــل مــورد اجــاره و دریافــت اســناد و مــدارک شــرکت در مزایــده بــه واحــد  کلیــه متقاضیــان درخواســت میگــردد از تاریــخ نشــر اولیــن آ لــذا از 

حقوقــی شــهرداری مراجعــه نماینــد.
1( مبلــغ پایــه جهــت اجــاره بهــای ماهیانــه )9/۰۰۰/۰۰۰ ریــال( و اجــاره ســالیانه 1۰8/۰۰۰/۰۰۰ ریــال می باشــد. پیشــنهاددهندگان می بایســت ۵ درصــد مبلــغ 
اجــاره بهــا ســالیانه را تحــت عنــوان ســپرده شــرکت در مزایــده بصــورت ضمانتنامــه بانکی یا اســناد خزانــه و یا فیش نقدی بــه حســاب شــماره 1۰۶۶8219۰۰۰1 نزد 

بانــک ملــی بــادرود واریــز و ضمیمه پیشــنهاد خویــش نمایند.
کثر به مدت 1۰ روز می باشد. گهی حدا 2( مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آ

گهی برعهده برنده مزایده می باشد. ۳( هزینه انتشار آ
۴( شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

۵( برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
کلیــه شــرایط منــدرج  ۶( ســایر اطالعــات و جزییــات مربوطــه در اســناد مزایــده منــدرج اســت و متقاضــی بــا امضــای اســناد شــرکت در مزایــده متعهــد بــه پذیــرش 

128۳92۴ / م الفدر قــرارداد خواهــد شــد.

نوبت اول
گهیمزایده« »آ

رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان گفت: عملیات 
اجرایی ساختمان خانه صنعت و معدن استان اصفهان پس از 

سال ها پیگیری آغاز شد.
عبدالوهاب سهل آبادی در آئین کلنگ زنی ساختمان خانه 
صنعت و معدن استان اصفهان با بیان اینکه این خانه طی 
سال های گذشته همواره خانه به دوش بوده روزی مهمان 
سازمان صمت بوده، مدتی در ساختمان اصناف و بعد از آن 
مکانی را اجاره کرده است، اظهار داشت: با پیگیری های زیاد 
زمین یک هزار متری برای راه اندازی ساختمان خانه خریداری 

شده است.
کبرداری برای دو طبقه پارکینگ این  وی با بیان اینکه خا
ساختمان از فردا آغاز خواهد شد، افزود: نهادهای مختلف برای 
آغاز ساخت این ساختمان اعالم همکاری کرده اند و امیدواریم 

که این پروژه به زودی به بهره برداری برسد.
رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان با اشاره به اینکه برای 

صدور مجوز ساخت و پروانه این پروژه دو میلیارد تومان هزینه 
شده است، افزود: اما ارزش این خانه خیلی بیشتر است.

وی با بیان اینکه با کمک همگن های صنعتی می توان بنایی 
با زیربنای چهار هزار متر مربع ایجاد کنیم، گفت: لوگوهای 
کارخانه های بزرگ را برای نمای این ساختمان استفاده خواهیم 

کرد.

سهل آبادی گفت: راه اندازی ساختمان خانه صنعت و معدن 
استان اصفهان خواسته همه صنایع بود و همه هشت هزار 
کامل این پروژه همکاری  واحد صنعتی برای بهره برداری 

خواهند داشت..
امیرحسین کمیلی، رئیس سازمان صنعت و معدن استان 
اصفهان نیز در این آئین با بیان اینکه خانه صنعت همواره مامنی 
برای تولید کنندگان بوده است، اظهار داشت: رشد خوب طبیعی 

را نیز خانه داشته و این امر امیدوار کننده است.
وی با بیان مجموعه ای در شأن صنایع استان اصفهان ایجاد 
خواهد شد، ادامه داد: سازمان صمت در این زمینه برای بهره 

برداری از این پروژه همه همکاری الزم را خواهد داشت.
گفتنی است این آئین با حضور مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان، تعدادی از اعضا هیئت مدیره انجمن ها 
و شعب خانه، نمایندگان سازمان ها و نهادهای دولتی و اصحاب 

رسانه برگزار شد.

بانوان حرکت در مسیر کارآفرینی را در گروی حمایت و پشتیبانی 
خانواده می دانند. تولیدکننده و کارآفرین اصفهانی از سال 
۹۷ با همکاری و پشتیبانی همسر و خانواده قدم به عرصه 
کوچک در  کارگاهی  گذاشته و با تشویق همسر خود  تولید 
عرصه صنایع غذایی کارگاهی کوچک راه اندازی کرده است. 
خانم هادیان شعار خود را در تولید، آسایش و منفعت برای 
مشتریان اعالم کرد و افزود: همچنین با توجه به رشد تقاضای 
بازار به مواد غذایی سالم و طبیعی و به دنبال آن افزایش تولیدات 
مواد غذایی، از کارخانه های بزرگ تولیدات مواد غذایی گرفته 
تا کارگاه های کوچک خانگی، همگی به دنبال ارتقای سطح 

کیفیت دستگاه های تولیدی خود هستند. این تولید کننده 
گفت: در کارگاه تولیدی اش ۱۷ دستگاه ویژه تولید مواد غذایی 
و دارویی ساخته می شودکه یک دستگاه به صورت تخصصی 
و انحصاری ابداع این شرکت بوده است. وی افزود: در این 
شرکت دستگاه های تولیدی شامل آسیاب های فروشگاهی 
و صنعتی، روغنگیری )روغنگیری پرس سرد، فروشگاهی، 
صنعتی( و تصفیه روغن، دستگاه کره گیری )کره بادام زمینی، 
پسته و...( دستگاه های خشک کن میوه و سبزیجات، خرد کن 
و اسالیسر، آسیاب، ارده گیر و انواع دیگر دستگاه های عطاری در 
کارگاه های خانگی و کوچک تولید می شود.ابعاد و اندازه های مختلف برای استفاده در کارخانه های بزرگ و 

گفت:  اصفهان  صنعتی  علمی دانشگاه  هیات  عضو 
ممنوعیت و توقف هرگونه بارگذاری جدید بر روی حوضه 
آبریز زاینده رود، اولویت اصلی و اولین شرط برای احیای 

دائمی این رودخانه است.
حمیدرضا صفوی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در 
سال های گذشته بارگذاری های متعدد در حوضه آبریز 

زاینده رود سبب خشکی های پی در پی و طوالنی مدت این 
نخست اینگونه  گام  در  باید  لذا  است  شده  رودخانه 

برداشت های بی رویه و بی حساب و کتاب را متوقف کرد.
وی ادامه داد:  ۶ میلیارد متر مکعب تعهد انباشت شده  
خروج آب از حوضه زاینده رود در ۲ دهه اخیر وجود دارد 
کنون برای آن فکری نشده است و روز به روز بر مقدار  اما تا

خروج آب از حوضه اضافه می شود.
صنعتی  دانشگاه  عمران  مهندسی  دانشکده  استاد 
کرد: خروج آب  از این حوضه آبریز در  اصفهان تصریح 
سال های متوالی باعث پدیده های مخرب متعدد مانند 
فرونشست زمین شده است که هر روز به میزان آن افزوده 

می شود.
صفوی خاطرنشان کرد: نبود نگاه یکپارچه به منابع آبی 
وضعیتی مانند حوضه آبریز زاینده رود را پدید می آورد 
که باید به آب های سطحی و زیرسطحی  به این معنا 

به صورت یکپارچه توجه کرد.
کید بر اینکه مردم باید برای سایر گونه های جانوری  وی با تا
و گیاهی حق زندگی قائل شوند اظهارداشت: اینکه فقط به 
موارد انسانی حوضه آبریز توجه شود و به سایر مقوله های 
یا سایر  زیست محیطی مانند حق حیات رودخانه و 
موجودات و زیستمندان توجه نشود نتیجه ای جز  بحران 

نخواهد داشت. 
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: در 
سال های گذشته هر کجا در آب های سطحی ناشی از سو 
مدیریت با کمبود مواجه شدیم سراغ آب های زیرزمینی 
رفتیم و آن را به عنوان سوپاپ اطمینان مورد استفاده 
قرار دادیم که آن هم آسیبی برای این منطقه خواهد بود.

کیلومتر بزرگترین  که به طول افزون بر ۴۵۰  زاینده رود 
در  می رود،  شمار  به  مرکزی ایران  منطقه  رودخانه 

سال های گذشته به  کرات خشک بوده است.

عملیات اجرایی ساختمان خانه صنعت و معدن اصفهان آغاز شد

وقتی تالش با همراهی همسر جواب می دهد:

کارآفرینی در اصفهان؛ از کارگاه خانگی تا شرکتی صنعتی 

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان:

توقف بارگذاری جدید، اولویت اول احیای زاینده رود است

سازمانجهادکشاورزیاستاناصفهان-کمیسیونمعامالت

ســازمانجهــادکشــاورزیاســتاناصفهــان درنظــردارد درراســتای مــاده ۵ قانــون الحــاق برخــی از مــواد قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالی دولــت و آیین نامه اجرایــی آن، ملک 
گــذار نماید. بــا مشــخصات زیــر را بــه مــدت ســه ســال ازطریــق مزایــده عمومی وا

مشخصات ملک:

مهلت دریافت اسناد: 1۴۰۰/12/۰۵ لغایت 1۴۰۰/12/1۴
محــل دریافــت اســناد: اصفهــان خیابــان هزارجریــب ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان اداره امــور پیمانهــا و قراردادهــا اتــاق 2۵۰ و پایــگاه ملــی اطالع رســانی مناقصات به 

http://iets.mporg.ir نشانی
تاریخ بازدید: از 1۴۰۰/12/۰7 لغایت 1۴۰۰/12/۰9

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 1۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/12/2۵
مبلغ سپرده: ۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )پانصد و چهل میلیون ریال(.

مبلــغ ســپرده بایــد بــه صــورت ضمانتنامه هــای بانکــی معتبــر یــا فیــش نقــدی مبنــی بــر واریــز بــه حســاب شــماره ۴۰۶1۰۴2۰۰7۶7۰۰۵2۴ بنام تمرکــز وجوه ســپرده ســازمان جهاد 
گــردد از  کشــاورزی اســتان اصفهــان نــزد بانــک ملــی مرکــزی جمهــوری اســالمی ایران )شــماره شــبا IR ۳1۰1۰۰۰۰۴۰۶1۰۴2۰۰7۶7۰۵2۴( بــوده و چنانچــه ضمانــت نامــه تســلیم 

تاریــخ صــدور حداقــل می بایســت بــه مــدت ســه مــاه دارای اعتبــار باشــد.
128۳91۰ / م الف

نوبت اول
گهیمزایدهعمومیشماره1۴۰۰/11 آ

شرایطمحل وقوع ملکاجاره بها ماهانه )ریال(کاربرینام ملک

ساختمان و انبار 
عرضه محصوالت 

کشاورزی
۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰انبار

اصفهان بلوار 
کشاورز نبش خیابان 

دکتر حسابی

 داشتن حداقل سه سال سابقه مورد تایید در زمینه تولید محصوالت کشاورزی
 ارایه رزومه فنی درخصوص توانایی انجام کار

پذیرفتن شرایط سازمان



سال پنجم - شماره 1۳۶1

 پنجشنبه  ۵  اسفند 1۴۰۰ - 22 رجب 1۴۴۳
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مسئول کمیته فلزات اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
گر بتوانیم جایگاه مان را به سال های ۹۲ و ۹۳ که با  ا
۷۵۰ میلیون دالر صادرات با ارز ۳۰۰۰ و ۳۱۰۰ تومانی 
داشــتیم، برگردانیم، دوبــاره رونــق به این صنعت 
و اقتصاد اســتان برمی گــردد.  ابراهیم حبیب الهی 
با بیان اینکه هنوز برای بیشــتر فعاالن جامعه طال 
مشخص نیست که جایگاه نمایشــگاه طال چقدر 
مهم است، اظهار کرد: نمایشگاه طال می تواند یک 
پکیج کامل برای عالقه مندان، فعاالن و هنرمندان 
صنعــت طــال بــرای گرفتــن ارتبــاط بین المللــی و 
ملــی در سراســر کشــور و جهــان باشــد. وی افــزود: 
گــر بتوانیــم جایگاه مــان را بــه ســال های ۹۳ و ۹۲  ا
که بــا ۷۵۰ میلیــون دالر صــادرات بــا ارز ۳۰۰۰ و ۳۱۰۰ 
تومانــی داشــتیم، برگردانیم، دوبــاره رونــق به این 
صنعت و اقتصاد استان برمی گردد. مسئول کمیته 
فلزات اتــاق بازرگانی اصفهــان گفت: نزدیــک به ۱۰ 
ســال اســت در برگزاری نمایشــگاه مجدانه شرکت 
دارم و بــا هــر نــوع مخالفــت و ســنگ اندازی کــه در 
سال های قبل ایجادشده مخالفت خودم را نشان 
داده و همراهی خودم را با دعوت دوستانم از سراسر 
دنیا نشــان دادم و ســعی کــرده ام برای نمایشــگاه 
بین المللی اصفهان سفیر باشم. وی ابراز امیدواری 
کرد: نمایشــگاه یک پکیج کامل از طراحی، تولید، 
صنعت، معادن، ســنگ های قیمتی، طال، نقره و 

کسسوری ها باشد. البته ا
         نمایشگاه عاملی برای توسعه پایدار است

عضــو هیئت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان و 
صادرکننــدگان طال نیــز در این بــاره گفــت: در مورد 
جایگاه نمایشــگاه های طال و جواهر باید این نکته 
خیلی مهم را بگویم که نمایشگاه عاملی برای توسعه 
پایــدار و صــادرات اســت که این امر باعث می شــود 
بخش خصوصی و تولیدکننده طال از ظرفیت های 
خــود اســتفاده کــرده و جــذب نیــروی کار کنــد و 
همچنین در کم کردن بیکاری هم تأثیر به سزایی 
دارد. محمــد رضایی اظهــار کرد: ایران پتانســیل و 
قدمــت باالیــی در تولیــد زیــورآالت دارد و می تواند 
نیروی کاری زیادی را با کمترین هزینه جذب خود 
کنــد، از ســوی دیگر کشــور پتاســیل بــاالی نیروی 
انسانی در این خصوص و به ویژه در حوزه طال دارد، 
اما متأسفانه در چند دهه گذشــته به خوبی به آن 

توجه نشده و بیشتر صادرات ما کنسل شده است، تا 
جایی که ما یک کشور واردکننده قلمداد می شویم. 
امیدواریم این نگرش تغییر کند و مسئوالن به ویژه 
بر سرمایه گذاری برای نســل جوان ما توجه داشته 
باشند. عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکننــدگان طــال ادامــه داد: به عنــوان یکــی از 
اعضای هیئت مدیره انجمن طال می گویم که یکی از 
دالیل ایجاد انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
انجمن طال طبق قانون حمایت از تولید و صادرات 
بوده است و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
طال همه توان خود را برای حمایت از نمایشگاه طال و 
جواهر اصفهان خواهد گذاشت، چون کامال به این 
مسئله معتقدیم که نمایشــگاه هرچقدر با قدرت 
تشکیل شود، می تواند انسجامی به بخش کار و تولید 
زیورآالت در شهر اصفهان دهد و نمایش دهنده کار 
تولیدکنندگان ماشین آالت به کشورهایی اطراف 
باشد. رضایی تصریح کرد: باید نگاه ما به کشورهایی 
کنون از  مانند ترکیه باشد که از کشور ما عقب بودند و ا
ما جلو هستند؛ باید ببینیم چه کردند و چه راه هایی 
رفته اند که البته کامال درست بوده است. در بخش 
اقتصادی آنچــه انجام داده اند به پیشــرفت منجر 
شــده و ما نیز نمونــه آن را در شــهرک طال می توانیم 

پیاده سازی کنیم. 
رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان نیز در این باره، 
با بیان اینکه در دنیا اهمیت نمایشگاه طال و جواهر 
کامال مشــهود اســت، اظهار کرد: از طرفــی به دلیل 
کنون  گــردش مالی بــاال در صنعت یــا صنف طــال، ا
برندهای مختلف طال در تالش هستند تا در تمام 
نمایشگاه های مختلف به ویژه بانکوک، هنک کنگ، 
دبی و یا در آمریکا شرکت کنند. هوشنگ شیشه بران 
با اشاره به اینکه صنعت طال از بقیه اصناف و صنایع 
که ارزش افزوده بسیار باالیی  شرایط باالیی دارد، چرا
دارد، گفت: اساس و پایه این گونه نمایشگاه ها انتقال 
نوآوری مدل هایی اســت که تمــام هنرمندان این 
صنف نســبت به یکدیگر دارند، از ســوی دیگر این 
نمایشــگاه ها می تواند ارزش افزوده باالیی داشته 
باشــد، چــون حجــم پــول در این مســئله صنعت 
باالســت و همچنیــن صنعت طال بــرای صــادرات 
نیازی به کشتی و... ندارد و در یک چمدان کوچک 
مبالغ هنگفتــی جابجا می شــود. رئیــس اتحادیه 
طــال و جواهــر اصفهان دربــاره حمایــت اتحادیــه از 
برگزاری نمایشگاه طال، افزود: پایگاه صنف، اتحادیه 
است و در تمام دنیا اتحادیه ها در رویداد نمایشگاه 
نقش به سزایی دارند و می توانند در زمینه صادرات 
فعاالنه شرکت کنند و راهکارهایی ارائه می دهند. 
اتحادیه ها ارتباطاتی که در سراســر دنیا دارنــد را در 
میان می گذارند تا گره گشا باشد و امیدوارم بتوانیم با 

امکانات فعلی قدمی در این زمینه برداریم.

رئیس اتحادیــه خواروبــار و آجیل فــروش اصفهان 
گفت: با وجود نرخ دســتوری برنــج در بــازار نه تنها 
قیمــت برنج ایرانــی در بــازار کاهــش نیافتــه، بلکه 
همچنان برنج کاران شــمالی بر افزایش قیمت این 
محصول پافشاری می کنند. مصطفی بحق درباره 
قیمت دستوری برنج از سوی دولت و تأثیر در بازار، 
اظهار کــرد: در حــال حاضر شــاهد تغییــری در بازار 
برنج نیســتیم و تمام واردکننــدگان برنج از شــمال 
کشور همچنان از ورود این محصول به بازار دست 
کید بر اینکه برنج شمال در  نگه داشته اند. وی با تأ
دست کشاورز است، اظهار کرد: امسال هزینه های 
کشــت برنج نسبت به ســال گذشته دو تا ســه برابر 
شد به همین دلیل کشاورزان حاضر نیستند برنج 
خود را روانه بازار کنند و برخالف اینکه گفته می شود 
دالالن بــازار برنــج را برهــم زده اند. رئیــس اتحادیه 
خواروبار و آجیل فروش اصفهان افزود: متأســفانه 
برخی مسئوالن و نمایندگان مجلس با بی اطالعی، 
وضعیت نابســامان بــازار برنــج و گرانــی آن را گردن 
دالالن می اندازند، درحالیکه امسال کشــاورزان و 
برنج کاران شمالی تعیین کننده قیمت برنج هستند.

وی ادامه داد: کشاورزانی که معطل پول و بدهکار 
بودند برنج خود را به بازار عرضه کردند، اما حدود ۹۰ 
درصد برنج کاران شمال حاضر نیستند برنج خود را 
به بازار عرضه کنند و تا این لحظه حرف خود را درباره 

قیمت برنج به کرسی نشانده اند.
بحق با اشاره به اینکه البته برنج خارجی در بازار فراوان 
و به اشباع رسیده است، گفت: این درحالی است که 

برنج کاران و کشاورزان شمالی حاضر نیستند نسبت 
به کاهش قیمت برنج کوتاه بیایند.

وی توضیح داد: امسال ۳۰ درصد سطح زیرکشت 
برنــج کاهــش یافتــه و از ســوی دیگــر هزینه هــای 
کشاورزان و برنج کاران چند برابر شده است، در این 
شــرایط دولــت جوابگــوی افزایــش هزینه هــای 
برنج کاران نیست، بنابراین قیمت دستوری برنج 
نتوانســته اســت موجــب کاهــش قیمت برنــج در 
بازار شــود. رئیس اتحادیه خواروبــار و آجیل فروش 
اصفهان گفت: در حال حاضر قیمت برنج ایرانی در 
بازار کاهش نیافته است و تا حدود ۹۵ هزار تومان هم 

در اصفهان فروخته می شود.
وی گفت: بــه دلیــل کمبــود برنج ایرانــی و افزایش 
قیمــت آن تقاضــا بــرای خرید این محصــول کمتر 
شده است، بنابراین افراد به سمت خرید برنج های 

وارداتی و خارجی و یا برنج خوزستان رفته اند.
بحــق افــزود: در حــال حاضر قیمــت هر کیلــو برنج 
خوزستان برای مصرف کننده ۴۵ هزار تومان و یا هر 

کیلو برنج تایلندی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از تمام شدن فرآیند 
ساماندهی کارتخوان ها و جریمه شدن افرادی که 
فرار مالیالتی دارنــد، خبــر داد.  داوود منظور گفت: 
طرح ملی ســاماندهی کارتخوان های بانکی برای 
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 
در حال عملیاتی شــدن اســت، مزایای اجرای این 
قانون شفاف شدن اقتصاد، اجرای عدالت مالیاتی، 
کاهش اعتراضات مالیاتی و نهایتا تحقق درآمد های 
مالیاتی پیــش بینی شــده بدون فشــار بــر مودیان 
کنش  اســت. او می گوید: بهره گیری از اطالعات ترا
کارتخوان ها به تشخیص درست مالیات، اجتناب 
از برخورد هــای ســلیقه ای در حسابرســی مالیاتــی 

و به ویــژه مقابله منطقــی و علمی بــا فــرار مالیاتی و  
کنون  به شــفاف شــدن اقتصاد کمــک می کنــد. تا
بیش از ۴ میلیــون و ۷۰۰ هزار دســتگاه کارتخوان به 
پرونده مالیاتی متصل و بیش از ۳ میلیون دستگاه 
کارتخوان غیرفعال شده اند و چنانچه در اطالعات 
مربوط به حساب های بانکی مربوط به اشخاص، 
فرار مالیاتی و بی توجهی به قوانین و حقوق رخ داده 
باشــد، جرایم قانونی شــامل آن ها می شود. طبق 
قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۹۸، 
دارندگان دستگاه کارتخوان موظف بودند تا پایان 
بهمن ۱۴۰۰ مشخصات دســتگاه خود را  در سامانه 

مالیاتی ثبت کنند.

مسئول کمیته فلزات اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد؛

رونق اقتصاد اصفهان با توسعه صادرات طال

خبر

تب بازار میــوه و صیفی این روزها بســیار داغ 
اســت و مشــاهدات نیــز نشــان می دهد که 
برخالف وعده مسئوالن مربوطه نه تنها هنوز 
قیمت برخی اقالم کاهشی نشده، بلکه این 
افزایش قیمت به برخی دیگر از محصوالت نیز 

سرایت کرده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس مشاهدات میدانی 
از میوه فروشی های سطح شهر تهران قیمت 
هر کیلــو ســیب زمینی۱۷هــزار و۸۰۰ تومان، 
پیاز ۱۰ هزار تومان، گوجه فرنگی۱۵هزار و۸۰۰ 
تومان، خیــار ۱۳ هزار تومــان، هویــج ۱۱ هزار 
تومان، کاهو ۱۲ هزار تومان، لیموشیرین ۳۲ 
هزار تومان، سیب قرمز ۲۱ هزارتومان، پرتقال 
۱۸ تا ۳۰ هزار تومان، موز ۳۷ هزار تومان و انار 

۳۵ هزار تومان است.
گفتنی است قیمت های ذکر شده حدودی 
بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر 

یا کمتر باشد.
در میادین میوه و تره بار نیز قیمت هر کیلو انار 
۱۶هزار و۷۰۰ تومان، انواع پرتقال ۱۰ تا ۱۷ هزار 
تومان، سیب قرمز ۱۲هزار و۲۰۰ تومان، سیب 
زرد ۱۴هزار و۲۰۰ تومان، انواع نارنگی ۱۳ تا ۱۵ 
هزار تومان، لیموشیرین ۱۹هزار و۹۰۰ تومان، 
موز ۳۱ هزار و۵۰۰ تومان، انواع خیار ۸۰۰۰ تا ۱۱ 
هزار تومان، گوجه فرنگی۱۰ هزار و۹۰۰ تومان، 
سیب زمینی ۱۰ هزار تومان، پیاز ۶۲۰۰ تومان 

و هویج ۶۵۰۰ تومان است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از حذف شرط 
ارائه مــدرک عدم سوءپیشــینه متقاضیان 
کشــور  در بیــش از ۹۰ درصــد مجوزهــای 

خبر داد.
به گزارش وزارت امور اقتصــادی و دارایی، 
سیداحســان خاندوزی در خاتمه جلســه 
هیئــت مقررات زدایــی و بهبــود فضــای 
کســب و کار اظهار کرد: در جلســه با هیئت 
مقررات زدایــی و بهبــود فضــای کســب و 
کار مقرر شــد، ابتــدا خــود وزارت اقتصاد به 
عنــوان پیشــگام تســهیل مجوزهــا، تمــام 
مجوزهــای زائــد مرتبــط بــا ســازمان های 
زیر مجموعه را بررســی و آن ها را تســهیل یا 

حذف کند.
وی گفت: در همین راستا تمام مجوزهای 
کــه  دارای شــروط مبهــم و قابــل تفســیر 
می توانست برای مردم و فعاالن اقتصادی 
سوءتعبیر ایجاد کند و آن ها را ماه ها در پیچ 
و خــم دســتگاه های اداری معطــل کنــد، 
بررســی و تعــداد ۵۷ مجــوز در حوزه هــای 
و  بیمــه  شــرکت های  گمرکــی،  بورســی، 

خدمات مالیاتی تسهیل یا حذف شد.
وزیــر اقتصــاد بــا تشــکر از وزارت ورزش 
هیئــت  بــا  همــکاری  بــرای  جوانــان  و 
مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار، 
اعالم کرد: تمام مجوزهای مرتبط با شروع 
کســب و کارها در حوزه ورزش و جوانان نیز 

حذف، تسهیل یا شفاف سازی شد.
خاندوزی در خصوص مصوبه حذف شرط 
"عــدم سوءپیشــینه" افراد به عنوان شــرط 
شروع کســب و کار خبر داد و گفت: این امر 
عالوه بر مواردی اســت که قوانین رســمی، 

در این ارتباط، تصریح کرده باشند.
کــه  کــرد: بــاور ما ایــن اســت  وی تصریــح 
نبایــد افرادی کــه در دورانــی از زندگی خود 
مرتکب بزه و تخلف شــده اما بعدا به دامن 
جامعه بازگشــته اند و می خواهند فعالیتی 
اقتصادی را شروع کنند، به خاطر الزامات 
»فــرا قانونــی« از حــق کســب و کار محــروم 

شوند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه الزام افراد به ارائه 
مدرک عدم سوءپیشنه برای شروع فعالیت 
اقتصادی، موجب نارضایتی بسیار زیادی 
بین مردم شده بود، گفت: پس از بررسی ها 
کنون بیش از ۹۰ درصد از  مشخص شــد، تا
مجموع ۳۰۰ مجوز کسب و کاری که شروع 
آن ها، مشــروط به ارائه عدم سوءپیشــینه 
شــده بود، فاقد پایه قانونی بــوده و تنها ۱۰ 
درصــد از آن ها مســتند به مصوبــه مجلس 
شــورای اســالمی یا شــوراهای عالــی بــوده 
اســت کــه خوشــبختانه این ۹۰ درصــد نیــز 

کنار گذاشته شد.
خاندوزی ادامه داد: شروط زائد دیگری از 
جمله تعیین شرط ســنی حداقل ۲۵ سال 
بــرای شــروع کســب و کار نیــز حــذف شــد؛ 
گر فرد واقعا  که عقیده ما بر این اســت، ا چرا
مــدرک تخصصــی مربــوط را دارد یــا دوران 
خدمت ســربازی را پشــت سر گذاشــته، در 

هر سنی باید بتواند وارد کسب و کار شود.

خبر آیااصفهانبهآبخلیجفارسنیازدارد؟
انتقال آب خلیج فارس به استان 
اصفهان طرحی اســت که گفته 
می شــود در صــورت تحقــق آن، 
صنایــع اســتان بی نیــاز از آب حوضــه زاینــده رود 
کنش هــا و باید و  خواهد شــد؛ اما اجــرای آن بــا وا

نبایدهایی روبه رو است.
پس از اعالم اســتاندار اصفهان مبنی بر اینکه تنها 
۱۰۰ روز آب ســد زاینده رود برای ۱۰۰ روز این استان 
کافی اســت، برخی وجــود صنایــع آب بــر و انتقال 
آب این استان به سایر استان ها را از دالیل کمبود 
آب در اصفهان مطرح کرده اند. براساس اظهارات 
اغلــب مســئوالن انتقــال آب از اصفهــان به ســایر 
اســتان ها نه تنهــا به صالح نیســت بلکه عــالوه بر 
طلب هزینه ســنگین، به بیکاری بخش زیادی از 

کارکنان چنین صنایعی می انجامد.
کید بر آن بوده است که متولیان  از این رو همواره تأ
امور، درصدد راهکارهایی دیگــر مانند انتقال آب 
از خلیج فارس به اصفهان یــا دیگر مناطق کم آب 
برآینــد؛ طرحی که عملیــات اجرایــی آن در دولت 
کنون نیز قرار اســت بــا اجرای  یازدهــم آغاز شــد و ا
آن درمجمــوع ۵۵۰ میلیــون مترمکعــب آب از 
خلیج فارس به فالت مرکزی انتقال یابد که از این 
مقــدار ۲۰۰ میلیــون مترمکعب آب ســهم صنایع 

استان اصفهان است.
قابل ذکر اســت خط ســوم آب خلیج فــارس برای 
انتقال به استان های یزد و اصفهان تعریف شده 
اســت که به طول ۹۱۰ کیلومتر با ۱۰ ایستگاه پمپاژ 
آب، بــا ســرمایه گذاری ۳۵ هــزار میلیــارد تومانــی 
اجــرای آن آغــاز شــده و تاریخ پایــان آن هــم ۱۴۰۴ 

پیش بینی شده است.
         انتقال آب خلیج فارس هزینه بر است

واقعیــت آن اســت انتقــال آب خلیج فــارس از 
کــه در  ح می شــود  ح هایــی مطــر مهم تریــن طر
دوران تحریــم بــا تــالش متخصصــان داخلــی به 
ح در فــاز نهایــی بیــش از  اجــرا درآمد. ایــن طــر
۸۰۰ کیلومتــر مســیر اســت که فــاز نخســت آن به 
طــول ۳۰۵ کیلومتر افتتاح شــده و ابتــدا به مس 
سرچشــمه )کرمــان( و از آنجــا بــه یــزد و چادرملو 
ح انتقــال آب بــه  امتــداد می یابــد. فــاز دوم، طــر
معدن مس سرچشــمه اســت و ســپس فاز سوم 

آن به معدن چادرملو می رسد.
بیســت وچهارم اســفند ســال ۹۹ هــم عملیــات 
اجرایــی خــط ســه انتقــال آب از خلیج فــارس 
بــه اصفهــان و یــزد توســط رئیس جمهور ســابق 
آغــاز و حجــم ســرمایه گذاری این عملیــات ۳۵ 
کــه براســاس  هــزار میلیــارد تومــان اعــالم شــد 
برنامه ریزی ها، مقرر شده بود تأمین منابع مالی 
خط ســوم از محــل ســرمایه گذاری شــرکت های 
فوالدمبارکــه، ذوب آهــن اصفهــان و پاالیشــگاه 
اصفهان برنامه ریزی شود اما اجرایی شدن این 
طرح نیز با گذشت نزدیک به یک سال از عملیات 
گرهایی  کنش ها و اما و ا اجرایی فاز ســوم آن با وا

همراه بوده است.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم شهرستان های 
کــرون در مجلــس شــورای  نجف آبــاد، تیــران و 
اسالمی بر این باور است که برای اجرای این پروژه، 

۲۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد هزینه شــده در حالی 
کــه هزینــه نگــه داری آن به دلیــل اختــالف ارتفاع 
بیش از هزار و ۲۰۰ متری و نیاز به فعالیت پمپ های 
قــوی و مصــرف بــاالی بــرق پمپ هــا، ده هــا برابــر 

اجرای آن است.
سالجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست 
ح ها اعالم  نیز صراحتا مخالفت خــود را با ایــن طر
کرده و می گوید: تجــارب انتقــال آب بین حوزه ای 
در دنیــا موفق نبوده اســت و خوشــبختانه درباره 
انتقــال آب دریای خزر نیــز بودجــه ای اختصاص 

نیافته است.
ح هــای  وی تصریــح می کنــد: بــا وجود اینکــه طر
کــه در خوزســتان,  انتقــال آب بیــن حوضــه ای 
اصفهان, یزد و کاشان انجام شده است با شکست 
مواجه شده و باعث ایجاد مشکل و حتی بحران در 
اســتان های مبدأ و مقصد پروژه انتقال آب شــده 
است، علت و منطق اصرار به اجرای مجدد چنین 
ح های انتقال آبی با صــرف بودجه های کالن  طر

مشخص نیست!
         مسئوالن در فکر چاره ای برای بازگشت 

آب به زاینده رود باشند
در این خصوص سعید یاری، کارشناس اقتصادی 
در گفت وگــو با ایمنــا اظهــار می کنــد: انتقــال آب 
خلیج فارس بــه اصفهان چنــدان منطقی به نظر 
نمی آید. زمانی که اصفهان دارای زاینده رود است 
چرا باید انتقــال آب انجــام گیرد؟ بهتر نیســت به 
ح هــای هزینه بــر، مســئوالن در فکر  جای این طر
چاره ای برای بازگشت آب به زاینده رود باشند. آیا 
منطقی است که آب اصفهان به استان های دیگر 
منتقل شــود و از اســتانی دیگــر، آب وارد اصفهان 

شود؟
نقــل  از ایــن  کــدام  هــر  می کنــد:  اضافــه  وی 
گــر  و انتقــاالت هزینه هــای بزرگــی می طلبــد کــه ا
صــرف رفــع مشــکالت اصلی یــک اســتان شــود، 
نتیجــه مطلوب تــری خواهــد داشــت. هــر دفعــه 
از متهمی بــرای کمبــود آب در اســتان نــام بــرده 

می شود؛ یک مرتبه از کاهش بارندگی، بار دیگر از 
کشاورزی و محصوالت آب بر و گاهی هم صنایع به 

عنوان متهم اصلی مطرح می شوند.
ایــن کارشــناس اقتصــادی ادامــه می دهــد: در 
حالی کــه همه این مــوارد قابل قبول اســت اما در 
صــورت تدبیــر و مدیریــت صحیــح منابــع آبــی در 
همین دوران خشکســالی می توان آب مــورد نیاز 
همه این بخش ها را تأمین کرد بدون آنکه نیازی 

به انتقال باشد.
         بهترین راهکار انتقال آب است؟

اما اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس به فالت 
مرکزی موافقانی هم دارد؛ زیرا بر این دیدگاه اند که 
فعال با این شــرایط خشک ســالی، بهتریــن راهکار 

انتقال آب است.
سید رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکننــدگان فوالد ایران، می گویــد: مصرف آب 
در صنعت ایــران فقــط دو درصــد اســت در حالــی 
کــه بخــش کشــاورزی در مصــرف منابــع آبــی ۹۰ 
درصــد ســهم دارد. با این حال الزم اســت صنایع 
پایین دستی در نزدیک مناطق پر آب ورود خانه ها 

تأسیس شود.
وی اظهــار می کنــد: همان طــور کــه قــرار بــود در 
ابتــدا مجموعه فــوالد مبارکــه هــم در بندرعباس 
تأســیس شــود، اما به دلیل جنگ ایــران و عراق و 
احتمال بمباران شــدن این کارخانــه، تصمیم بر 

تأسیس این مجموعه در اصفهان گرفته شد.
کنــون زمان  وی اضافــه می کنــد: با ایــن اوصــاف ا
مناســب برای انتقال صنایع نیســت. شــاید بهتر 
باشد به جای چنین تصمیماتی در اندیشه انتقال 
آب به ایــن صنایع بــود و یــا آنکه با تصفیه پســاب 
شــهرهای اطــراف صنایــع، آب مــورد نیــاز آن هــا 

تأمین شود.
به گفته این مســئول هزینه انتقال صنایع بســیار 
زیاد بوده و به غیر از آنکه فقط بحث انتقال صنایع 
بزرگ مانند فوالد مبارکه و ذوب آهن نیست بلکه 
شرکت بزرگ و کوچک بسیاری هستند که به این 

دو مجموعــه خدمات رســانی می کننــد بنابرایــن 
تکلیف آن ها چه می شود؟

شهرستانی یادآور می شود: بر این اساس عالوه بر 
زمان بــر و هزینه بر بــودن نقل و انتقــاالت صنایع، 
ح اســت کــه بــا چنین  مســئله بیــکاری نیــز مطــر
اقدامی بر تعداد بیکاران استان هم افزوده خواهد 
شد که نشان می دهد نتایج منفی این جابه جایی 

بسیار بیشتر از مزایای آن خواهد بود.
ســید رســول رنجبــران، عضــو هیــأت رئیســه 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان نیــز در گفت وگــو با ایمنــا 
اظهــار می کند: انتقــال آب بــا وجود هزینــه باالی 
چنیــن اقدامــی، بــرای مصــارف صنایــع راه حــل 
ح  ســنجیده تری نســبت بــه اظهاراتی ماننــد طر
انتقال صنایع است؛ زیرا انتقال ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون 
مترمکعــب آب برای همــه صنایع اســتان کفایت 
می کنــد. در شــرایط فعلــی چــاره ای هــم جز ایــن 
نمانده است. زیرا با تغییرات اقلیمی و آب و هوایی 

الزم است انتقال آب به اصفهان انجام پذیرد.
وی در رابطه با هزینه زیاد انتقال آب از خلیج فارس 
بــه اصفهــان می گویــد: بــا انجام ایــن کار بایــد آب 
صنایع نرخ واقعی خود را پیدا کند و سوبســیدی 
که بــه آب و همــه حامل هــای انــرژی آن هــا تعلق 
می گیرد حذف گــردد تا این گونه صنایع بتوانند با 

دنیا رقابت کنند.
عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانی اصفهــان ادامه 
می دهــد: ضمــن آنکــه بایــد مانع توســعه بیشــتر 
صنایع در اصفهان شــد تا از نظر زیســت محیطی 

هم آلودگی آن ها به حداقل برسد.
رنجبران خاطرنشان می کند: راهکار دیگر برای رفع 
کم آبی صنایع، استفاده از پســاب های صنعتی و 
بازگشــت آن هــا بــه چرخــه تولید اســت کــه فوالد 
مبارکه با این اقدام توانست بخش زیادی از نیاز آبی 
خود را کاهش دهد. پــس از آن هم در حوزه خرید 
پساب شهری از مجموعه شــهرهای اطراف خود 
کنون نیز نرخ خرید این پســاب ها  ورود پیدا کرد؛ ا

باال رفته و رقابتی شده است.

معــاون هماهنگی امــور اقتصــادی اســتانداری 
اصفهــان بــا بیان اینکــه یکــی از اولویت های این 
معاونت احیای کریدور علم فناوری است، گفت: 
در این راستا منطقه ویژه علم و فناوری استان مجدد فعال شده و 

جلسات هیأت اجرایی آن در حال برگزاری است.
امیر رضا نقش معاون اقتصادی اســتانداری اصفهان در نشســت 
گــر قرار  خبــری جشــنواره ســرمایه گذاری مهــرگان اظهار داشــت: ا
است زیست بوم مان برای کارآفرینی فعال باشد،  یکی از مهم ترین 
و اساســی ترین مســأله ها حمایــت و ســرمایه گذاری بــرای رشــد و 

شتاب دهی کارآفرینی است.
وی افزود: به نظر می رســد در اصفهان چنین فضایی آماده اســت 

و در این چند سال در این زمینه اتفاقات خوبی رقم خورده است.
نقش با اشــاره به اینکه در کشورهای پیشــرفته بیش از ۴۵ درصد 
اســتارتاپ ها در حوزه IT است، یادآور شــد: فکر می کنم کشورمان 
در این حــوزه جــای کار زیــادی دارد و شــروع آن در حــوزه خدمات 

مهندسی با استارتاپ هایی است که رقم خورده.
معاون اقتصادی استانداری اصفهان با اشــاره به شروع عملیات 

پروژه کارخانه نوآوری توضیح داد: این عملیات شامل مرکز نوآوری 
کثر ۱۸ تا ۲۴  حوزه ICT و فناوری فضایی است و به نظر می رسد حدا

ماه بعد افتتاح رسمی این پروژه را داشته باشیم.
         شرط ترسیم افق آینده، هم افزایی است

کید بر هم افزا شــدن میــان پروژه ها خاطرنشــان کرد: نیاز  وی با تأ
کمیت و استانداری دنبال باشیم تا یکپارچگی  است به عنوان حا
را ایجاد کنیم زیرا آفت چنین اقداماتی جزیره ای نگاه کردن است و 

گر هم افزایی اتفاق بیفتد می توان افق آینده را ترسیم کرد. ا
نقش با بیان اینکــه یکــی از اولویت هایمان در معاونــت اقتصادی 
استانداری اصفهان پرداختن به مسأله مهم علم و فناوری و احیای 
کریدور علم فناوری اســت، توضیح داد: در این راســتا منطقه ویژه 
علم و فناوری اســتان مجدد فعال شــده اســت و جلســات هیأت 

اجرایی آن در حال برگزاری است.
معاون اقتصــادی اســتانداری اصفهان بیان داشــت: بــا پیگیری 
چنین مــواردی می توانیم به هدف گــذاری اصلی در ســطح کالن 
کشــور که تبدیل ۲۰ درصد از اقتصاد کشور به اقتصاد دانش بنیان 
اســت کمــک کنیــم و ابتدای ایــن مســیر حمایت هایی اســت که 

از ایده ها و استارتاپ ها اتفاق می افتد تا زنجیره ها را طی کنند تا به 
شرکت داشن بنیانی که گردش اقتصادی باالیی دارند  برسند.

         کم تر از ۵ درصد اقتصاد کشور دانش بنیان است
وی خبر داد: در شرایط فعلی کم تر از ۵ درصد اقتصاد کشور بر پایه 
دانش بنیــان اســت و نیاز اســت به حداقــل ۵ برابــر وضعیت فعلی 

برسیم.
کوسیستم فناوری  نقش درخصوص حمایت استانداری از توسعه ا
توضیــح داد: اصلی ترین  وظیفه دولت حمایت اســت؛ نیاز اســت 
چنین اقداماتی با نگاه و حمایــت از بخش خصوصی اتفاق بیفتد 
و در این راستا در بحث زیست بوم کارآفرینی که به اشتغال استان 

منجر می شود روش های قانونی خوبی را داریم.
معاون اقتصادی اســتانداری اصفهان با بیان اینکــه موضوع بعد 
حمایت هایی اســت که از طریق تبصره ۱۶ اتفــاق می افتد، گفت: 
ســعی کردیم برای ســال آینده عدد این تبصــره را باالببریــم، برای 
حمایت های معنوی نیز ایــن آمادگی را داریم کــه هرکجا تیم های 
کارآفرینی به جایی رســیدند که خواســتند محصول شان را عرضه 

کنند در بحث مجوزها و دیگر بخش ها کمک و پیگیری کنیم.
         قانون وزارت کار در جهت حمایت از کسب و کارهای خرد 

در مسیر ابالغ است
وی یادآور شد: قانونی از سمت وزارت کار درحال ابالغ شدن است 

که قانونی کامال حمایتی برای کسب و کارها خرد است.
نقش درخصوص حلقه واسط بودن معاونت اقتصادی استانداری 
کمیتی تصریح کــرد:  طبق  میان دانش  بنیان هــا و بنیادهــای حا
دســتورالعملی که بــه بانک ها ابالغ شــده اســت اولویــت وام ها به 
شرکت های دانش بنیان تخصیص یافته و در این راستا زمینه های 
خوبــی داریم همچنیــن جلســاتی را بــا بنیادهایی از جملــه بنیاد 
کراتی داشته باشیم و در این زمینه  مستضعفان برگزار کردیم تا مذا
طرح هایــی را دارم و پیگیــر آن هــا هســتم امــا نیاز اســت از ســمت 

استارتاپ ها نیز طر ح هایی برای ما ارسال شود.
معاون اقتصــادی اســتانداری اصفهــان یادآور شــد: رئیــس بنیاد 
اوقاف کشــور به ما اعالم آمادگی کرده است که در زمینه کارآفرینی 
گر طرح هایی  و استارتاپ ها برای ســرمایه گذاری ورود پیدا کند و ا

کره خواهیم کرد. آماده و ارائه شود راحت تر مذا
گر قرار باشد توسعه ای اتفاق بیفتد، اولین  وی در پایان عنوان کرد: ا
قدم آن گفتمان سازی است و چنین حرکاتی قابلیت ایجاد گفتمان 

را دارد.

کشور دانش بنیان است کم تر از ۵ درصد اقتصاد 

رئیس اتحادیه خواروبار و آجیل فروش اصفهان:

نرخ دستوری، برنج داخلی را ارزان نکرد

فرآیند اتصال کارتخوان ها به پرونده های مالیاتی نهایی شد 

بازار پرتب و تاب میوه و صیفی:  

چرا قیمت ها 
کاهشی نمی شود؟

الزام عدم سوءپیشینه
 برای ۹۰ درصد مجوزهای

کسب وکار حذف شد   

خبر

خبر
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مرحلهتکمیلیبیمارستانتخصصیسیارسپاه

دراصفهانافتتاحشد
مرحلــه تکمیلــی بیمارســتان 
ســیار تخصصی شهید صدوقی 
نیروی زمینی ســپاه بــا ظرفیت 
۲۵۰ تخــت ویــژه بیماران حاد تنفســی بــا حضور 
کپــور فرمانــده نیــروی زمینــی ســپاه در  ســردار پا

اصفهان افتتاح شد.
کپور فرمانده نیروی زمینی سپاه  سردار محمد پا
در مراســم افتتــاح بیمارســتان تخصصــی حــاد 
تنفسی شــهید آیت اهلل صدوقی اصفهان، گفت: 
ســال ۸۸ با تحویل گرفتن بحــث امنیت جنوب 
شــرق توســط نیــروی زمینــی ســپاه، مشــاهده 
شــد برخــی مشــکالت در زمینــه بهداشــتی در 
منطقــه وجــود دارد و لــذا بــا اســتفاده از برخــی 
زیرساخت های سپاه به مردم ارائه خدمت شد.

وی افــزود: مــرداد ۱۳۸۸  چادر هایــی بــرای ارایه 
خدمات بهداشتی احداث شــد و این روند سال 
به سال ارتقا پیدا کرد و کیفیت خدمات افزایش 
یافت و تجربه ارزشمندی برای سپاه حاصل و در 
سیستان و بلوچستان ســه میلیون نفر خدمات 
در قالــب بیمارســتان های صحرایــی در انــواع 

خدمات بهداشتی و درمانی به مردم ارائه شد.
کپور اظهار کرد: ســال اول اتــاق عمل نبود ولی  پا
امــروز توانایــی وجــود دارد در کوتاهتریــن مدت 
یــک بیمارســتان صحرایــی در هــر جای ایــران 

احداث شود.
فرمانده نیــروی زمینی ســپاه افــزود: پــس از زلزله 
سرپل ذهاب، ظرف مدت سه روز سه بیمارستان 
در سر پل ذهاب ایجاد شد و برغم اینکه بالگردهای 
نیروی زمینی ســپاه آماده انتقال بیماران به شهر 
بودند ولی با راه اندازی این بیمارستان های دیگر 

احتیاجی به انتقال بیمار به بیمارستان ها نبود.
وی خاطــر نشــان کــرد: بــا شــیوع کرونا بهــداری 
نیــروی زمینــی بــا قــدرت وارد شــد و خدمــات و 
امکانــات امروز محصــول اتاق های فکــر بهداری 
اســت که با رصد چالش هــا، امکانــات ویژه برای 

شرایط بحرانی تدارک دیده شد.
کپــور بــه راه انــدازی بیمارســتان بــا ۲۵۰ تخــت  پا
ویــژه بیمــاران حــاد تنفســی در اصفهــان اشــاره 
و اضافــه کــرد: همانگونــه کــه در عملیات هــای 

نظامی الیه هــای ارتباطــی دارای اهمیــت اســت 
مختلــف  الیه هــای  بیمارســتان های  در ایــن 
بــرای انرژی بــرق یک ضــرورت اســت و لــذا در این 
بیمارستان  برق از ۲ نقطه شهر تامین و همچنین 
ژنراتورهــای دســتگاه های مختلــف پیش بینــی 
شــده و در نهایــت یــک ژنراتــور بــزرگ دیگــر بــرای 
کلیه دستگاه ها به عنوان الیه ســوم در نظر گرفته 

شده است.
فرمانــده نیــروی زمینــی ســپاه گفت:امــروز ۸۰۰ 
تخت ویــژه در مجموعه بهــداری نیــروی زمینی 
ســپاه برای کرونا در ســطح کشــور در نظــر گرفته 

شــد که ظرفیتی بی نظیر است و امکان خدمات 
رسانی به مردم را ارتقا می دهد.

وی تصریــح کرد: ایــن بیمارســتان ها می توانــد 
ظرفیتی ایجــاد کنــد تــا حتــی در زمان هایــی که 
موج کرونایی وجود ندارد زمینه درمان بیماران 
کز به عنوان یک مرکز تخصصی  کرونایی در این مرا

فراهم شود.
کپــور افــزود: آمادگــی در ســطح بهــداری نیــرو  پا
بــرای هــر شــرایطی فراهــم شــده اســت و تمــام 
بیمارســتان های نیــروی زمینــی یــک پشــتوانه 
دیگــری از جملــه همین بیمارســتان های ســیار 

تخصصــی دارنــد کــه امــکان خدمات رســانی به 
مناطق محروم را نیز فراهم کرده است.

فــاز تکمیلــی بیمارســتان ســیار تخصصــی ویــژه 
بیمــاران حــاد تنفســی شــهید صدوقــی نیــروی 
زمینــی ســپاه  دیــروز بــا حضــور ســردار ســرتیپ 
کپــور فرمانــده نیــروی زمینــی ســپاه  محمــد پا
افتتــاح شــد. این  در سپاهان شــهر اصفهــان 
بیمارســتان بــا ظرفیــت ۲۵۰ تخــت بــا امکانــات 
تنفســی به همت نیروهای بســیجی، رزمندگان 
ســپاه و حمایــت مجموعــه مدیریــت اســتان 

اصفهان و صنایع احداث شده است.

کســری گاز در زمســتان امســال بــه ۲۰۰ میلیــون 
مترمکعب در روز رسید.

مدیرگازرســانی شــرکت ملــی گاز در مراســم تودیع 
و معارفــه سرپرســت شــرکت گاز اســتان بــا اشــاره 
بــه کســری ۲۰۰ میلیــون مترمکعبــی گاز در کشــور 
گفت:محدودیت هایی در بخش صنعت همچون 

استاندارد های بهینه مصرف اعمال شده است.
نورموسوی افزود: ۱۸ هزار موتورخانه با هزینه وزرات 
نفت بهینه ســازی شــده، ولــی انتظار اســت دیگر 

دستگاه ها هم در این عرصه ورود کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استان هم در این مراسم 
با بیان اینکه اســتان اصفهــان با شــرایط خاصی از 
جمله آالینده ها و خشکســالی دســت و پنجه نرم 

می کند گفت: از بخش گاز کشور درخواست داریم 
سبد سوخت صنایع بزرگ را از سبد استان جدا کند، 

چون تولید آن ها ارزش افزوده برای کشور است.
منصور شیشه فروش افزود: اعمال محدودیت های 
ســوخت صنایــع بــزرگ زیان هــای زیــادی بــه 

زیرساخت های استان و کشور وارد می کند.
وی با بیان اینکه اصفهان معین تهران در حوادث 
اســت گفت: باید تجهیزات و اعتبارات ویــژه ای به 
استان برای مواقع حساس به خصوص در بخش 
گاز داده شــود. مدیرعامل سابق شرکت گاز استان 
هم در این مراســم با بیــان افزایش مصرف ســاالنه 
گــر  ۴۰۰ میلیــون مترمکعــب گاز دراســتان گفــت: ا
امروز فکری برای مصرف بهینه نکنیــم در آینده در 
گاز مشــکالت جدی همچون مسئله آب خواهیم 
داشت. سیدمصطفی علوی افزود: بیش از ۹۹ درصد 
اقالم گازرسانی در ایران و اصفهان تولید میشود و این 

یک سند افتخار برای ما است.
در این مراسم ابوالقاسم عسکری به عنوان سرپرست 
شرکت گاز استان معرفی و از خدمات سیدمصطفی 

علوی تجلیل شد.

همایش طرح دانــش آموزی نجــات آب )داناب( 
در استان اصفهان برای یازدهمین سال متوالی با 

معرفی برگزیدگان طرح برگزار شد.
مدیــر روابــط عمومی شــرکت آب منطقــه ای 
اصفهان گفــت: در طرح داناب امســال بــا وجود 
ادامه شیوع بیماری کووید ۱۹، بیشتر از ۲۱۳ هزار 
دانش آموز مقطع متوسطه اول به صورت مجازی 

با آموزش های حفاظت از منابع آب آشنا شدند.
شــفائی با بیان اینکه بیــش از ۱۲ هــزار اثر از ســوی 
دانش آموزان به دبیرخانه ارسال شــد افزود:این 
تعــداد اثــر در ۱۳ محــور داوری شــدندو فیلــم، 
پادکســت، نقاشــی، داســتان، شــعر، تحقیــق، 
گ از جملــه محور های ایــن  پاورپوینــت، وبــال

جشنواره است.
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان 
افزود: امسال ۱۲۰۸ اثر در یازدهمین همایش داناب 
در اســتان اصفهان برگزیده شــده اند و با توجه به 
تیمی بودن آثار، نزدیک ۱۳۰۰ نفر برگزیده این دوره 

از جشنواره شدند.
ح ملــی دانــش آمــوزی نجــات آب کــه بــه  طــر
اختصاردانــاب خوانده می شــود برای مشــارکت 
دانش آموزان در راستای گسترش فرهنگ صحیح 

حفاظت از آب است.

شفائی با اشاره به اینکه برای دریافت آثار جدید، 
سایت داناب از اسفند بازگشایی می شود، گفت: 
کتاب های سه مقطع و شیوه نامه داناب در سایت 
شــرکت بــه نشــانی www.danab.esrw.ir قابــل 
مشاهده است و مهلت برای ارسال آثار تا آخر خرداد 

ماه ۱۴۰۱ ادامه دارد.
مهنور گیتی فر، دبیراجرایی همایــش داناب هم 
چنین بــا اشــاره بــه اختتامیــه مجــازی همایش 
دانــاب )طــرح ملــی دانش آمــوزی نجــات آب(، 
گفت: اساس این طرح بیشتر برای دانش آموزان 
دشــت های ممنوعه با کســری آبخوان است که 
جمعیت دشت های ممنوعه اصفهان با بیش از 

۱۰۳ هزار دانش آموز در کشور رتبه اول را دارد.
گیتی فر افزود: آثــار دانش آمــوزان در این همایش 
به صورت مجازی و از طریق سایت داناب دریافت 

می شود.

یک فعــال صنعتــی در اســتان اصفهــان گفت: 
بسیاری از مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی 
و صنعتی کشــور با اعتماد به جوانان، نخبگان 
و افــراد صاحب نظــر در بخــش علــم، فنــاوری و 

پژوهش حل خواهد شد. 
مرتضی ایران پور افزود: نوع نگاه برخی از مدیران، 
مشکالت بسیاری را برای بخش تولید و صنعت 
کشور بوجود آورده است و این مسووالن به جای 
اتکا به درون و اعتماد به جوانان، نگاه به بیرون 

دارند.
وی با بیان اینکه نباید به خودمان تلقین کنیم 
که تحریم هــا موجــب برخی از مشــکالت شــده 
است، ادامه داد: نقش تحریم ها در ایجاد وقفه در 
امر تولید و اشتغال کشور یک باور غلط و به نوعی، 

گشتن به دنبال مقصر است.
کید کــرد: در زمــان حاضر  این فعــال صنعتــی تا
برخی از واحدها که هیچگونه وابستگی به ماده 
ج از کشــور ندارند و همه  اولیه خارجی یا به خار
نیازشان در داخل تامین می شود نیز با مشکالتی 

مواجه هستند.
ایران پــور بــا اشــاره به اینکــه برخــی از نهادها به 
تولیدکنندگان داخلی اعتماد کافی ندارند و آنها 
را مورد حمایت الزم قرار نمی دهند، اضافه کرد: 
ســنگ اندازی برخــی از دســتگاه ها و نهادها در 
کاهش یا توقف تولید، بسیار موثرتر و پر رنگ تر از 

نقش تحریم هاست.
به گفته وی، کم توجهی بــه پژوهش در بخش 
تولیــد و صنعــت از جمله عوامــل موثــر در ایجاد 
وقفه در امر تولید و اشــتغال اســت و تــا زمانیکه 
دیــد مســووالن تغییــر پیــدا نکنــد و همچنــان 
ســنگ اندازی و نگاه منفی به صنعتگــر و تولید 
کننده ادامه داشــته باشــند، اثر منفی خود را بر 

تولید به جا خواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه هدفمند نبودن ارائه تسهیالت 
بانکی بــه تولیــد کننــدگان، مهمتریــن مانع در 
مســیر جهش تولید و برای تحقق منویات رهبر 
معظــم انقــالب اســت، تصریــح کــرد: بعضــی از 

بانک هــا، تســهیالتی بیــش از نیــاز بــه برخــی از 
تولید کنندگان ارائه می دهند که بخشی از این 
تســهیالت در جهت تولید صرف نمی شــود اما 
برخی تولیدکنندگان با وجود داشتن طرح های 
توســعه ای و توانایی تولید محصوالت خوب با 
بیشترین ظرفیت و اشــتغالزایی از دریافت این 

تسهیالت محرومند.
این فعال صنعتی با بیان اینکه ارائه تسهیالت 
با ســود پایین به تولیدکنندگان و باز پس گیری 
طوالنی مــدت می توانــد تحقق جهــش تولید 
را در کشــور تســهیل کند، اظهار داشت: برخی 
از تولیدکننــدگان بدلیل اینکــه نقدینگــی الزم 
برای طرح های توسعه ای و سرمایه در گردش 
بمنظور خریــد مواد اولیــه و تولیــد محصوالت 
را ندارنــد، نمی تواننــد در جهت جهــش تولید 

گام بردارند.
مدیر مجموعه صنعتی تاش گفت: در سال های 
اخیر با وجود رشــد نقدینگی، شــاهد بودیم که 
هدایت آن به سمت بازارهای تولیدی و سرمایه 
گذاری کــم بوده اســت و رهبر معظــم انقالب در 
دیدار اخیر با صنعتگــران به این موضوع اشــاره 

داشتند.
وی ادامه داد: یکی از گزینه های اصلی برای ورود 
یک سرمایه گذار به بازار تولید و تبدیل شدن به 
یک تولید کننده موفق، نقدینگی اســت اما در 
کنار آن، فراهم کردن بســتر الزم برای عالقه مند 
کــردن ســرمایه گذار و حضــور در بخــش تولیــد از 

اهمیت ویژه ای برخوردارست.
کید کرد: باید سرمایه گذاران تشویق  ایران پور تا
شــوند تا نقدینگی خــود را بــه ســمت بازارهای 
تولیدی ســوق دهند، قوانین دســت و پا گیری 
کــه برخــی افــراد را از ســرمایه گــذاری در بخــش 
تولیــد و صنعت منصــرف می کند حذف شــود، 
فرایندهــای اداری )بوروکراســی( کاهــش یابد و 
به تعبیر دیگر فرش قرمز زیر پــای تولید کننده و 

صنعتگر پهن شود.
وی خاطرنشان کرد: حمایت مالی از طریق ارائه 
تسهیالت بانکی با سود پایین و سپردن تامین 
بخشــی از محصوالت و اقالم مورد نیاز کشور به 
تولید کنندگانی که در داخل از ظرفیت الزم برای 

انجام آن برخوردارند نیز ضروری است.   
گــروه صنعتــی تــاش بــا هــدف بومی ســازی 
گاز و  مــواد مــورد مصــرف در صنعــت نفــت و 

پتروشیمی تاسیس شده است.

گاز در زمستان امسال کسری ۲۰۰ میلیون مترمکعبی 

همایش طرح دانش آموزی نجات آب )داناب(

یک فعال صنعتی در استان اصفهان:
بسیاری از مشکالت واحدهای صنعتی 

با اعتماد به جوانان و نخبگان حل می شود
بیش از ۴۰ فروشگاه در شهرستان آران و بیدگل 
به ســامانه رهتاب متصل هســتند. به گزارش 
خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان ؛ سرپرست 
فرمانــداری شهرســتان آران و بیــدگل ســامانه 
رهتاب )راهکار هوشمندانه تنظیم الکترونیکی 
بازار( را سامانه ای برای توزیع عادالنه کاال های 
تنظیــم بــازار عنــوان کــرد و گفت: این ســامانه 
دارای مزایــای فــراوان از قبیل ســهولت خرید، 
کاهش صف و توزیــع عادالنــه کاال، ارائــه کاال و 
خدمات بر اساس جامعه هدف مانند گروه های 
اجتماعی، حمایتی، شغلی و چگونگی پراکندگی 
جغرافیایی، جلوگیــری از احتــکار و قاچاق کاال 
کبررضایی  و تضمین اصالت کاال اســت. علی ا
تخصصــی  کمیتــه  تشــکیل  بــر  همچنیــن 
زیرمجموعــه کارگروه تنظیــم بازار بــرای تامین 
کاال های اساسی مردم شهرستان آران و بیدگل 
در شب عید تاکید کردو افزود: تمام دستگاه های 
عضو ســتاد تنظیم بازار این شهرســتان باید با 
افزایش گشت ها و بازرسی های روزانه از اصناف، 

نظارت کامل بر بازار داشته باشند.

آزمایشگاه آنالیز صنعتی مســتقر در آزمایشگاه 
مرکزی دانشــگاه کاشــان مجوز اســتاندارد ایزو 
۱۷۰۲۵ را کســب کرد.  رئیس آزمایشگاه مرکزی 
دانشــگاه کاشــان گفت: این مجوز بــا توجه به 
ظرفیــت مناســب دانشــگاه کاشــان در حــوزه 
آزمایشگاهی و در راستای اجرای بخشنامه ها و 
تحقق سیاست های دانشگاه برای ارائه خدمات 
سودمند و درآمدزا در استان و شهر های همجوار 
اخذ شده است. دکتر رضا دهقانی بیدگلی افزود: 
در این راســتا با به کارگیری تجهیــزات موجود، 
به روز رســانی و کالیبراســیون دســتگاه ها، رفع 
نواقص تجهیزات آزمایشگاهی، بیش از ۵۰ آنالیز 
پر کاربرد در زمینــه گالب و عرقیجــات گیاهی، 
آب و پســاب نظیــر )ویژگی های حســی، اندازه 
گیری نیتریت و نیترات، آزمون تعیین دترجنت، 
تعین درجه سختی آب و.( به دامنه آزمون های 
آزمایشــگاه مرکــزی افــزوده شــد. وی بــا اشــاره 
به اینکه این آزمون ها طبق روش های استاندارد 
ملی و بین المللی انجام می شــود گفت: ایجاد 
اطمینان خاطر در مشتریان و تسهیل پذیرش 
نتایج آزمون، اطمینان از صحــت آزمایش ها و 
آزمون هــای انجام شــده در آزمایشــگاه مرجع،  
کســب اطمینــان از کالیبــره شــدن تجهیــزات 
آزمایشــگاه و... از مزایــای اخذ ایــن گواهــی بــه 

شمار می رود.

مدیرعامــل ســازمان مدیریت حمل ونقــل بار 
شهرداری اصفهان گفت: سامانه های جدید 
توزیــن هوشــمند نــاوگان بــار در حــال حرکــت 
)WIM( در ســال آینــده در اصفهــان راه اندازی 
خواهد شــد. ســیدعلی عبدالهــی اظهــار کرد: 
اضافه بار ناوگان حمل بار عالوه بر تأثیرات منفی 
بر راه، ابنیه و تأسیســات، بر ایمنی و تصادفات 
نیز تأثیــر می گذارد؛ ایــن تأثیر منفــی در کاهش 
فرمان پذیری و ضعف عملکرد در سیستم ترمز 
خودروهــا رخ می دهــد. وی افــزود: بــا توجه به 
طراحی هر خودرو برای عملکرد در شرایط فنی 
خاص و با توجه به فرسودگی قالب خودروهای 
حمل بار، مبحث اضافه تناژ بار به شدت ایمنی 
تردد را برای راهبران ناوگان و شــهروندان تحت 
تأثیر قرار می دهد. مدیرعامل سازمان مدیریت 
حمل ونقل بار شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
افزایش چشمگیر آالینده های ناشی از ترکیبات 
حاصل از ســوخت ناقص دیزل در خودروها به 
علت کارکــرد موتور در خــارج از نقطــه طراحی و 
بالتبع تولید ترکیبــات NOx و ریــزذرات آالینده 
معلــق در هــوا، از آســیب های دیگر اضافــه تناژ 
است، گفت: برای ســاماندهی تردد بسیار زیاد 
ک و نخاله ســاختمانی  خودروهای حامل خا
)که تا هفت هزار تن در روز گزارش شــده است(، 
به کارگیری روش جدید علمی و سیستم مکانیزه 
ضروری بــه نظــر می رســید. وی افــزود: پــس از 
بررسی های جامع، استفاده از سیستم توزین 
 )WIM( هوشــمند ناوگان بــار در حــال حرکــت
به عنوان تکنولوژی روز دنیــا مد نظر قرار گرفته 
است و پس از طی مراحل اداری و قانونی، برای 
اولین بار در کشور در حوزه حمل ونقل بار درون 
شهری، توسط ســازمان مدیریت حمل ونقل 
بار شــهرداری کالن شــهر اصفهان، نخســتین 
دستگاه WIM در محور بلوار رضوان و محدوده 
گردنه زینل به عنــوان اصلی ترین محل تخلیه 

ک و نخاله های ساختمانی نصب شد. خا

خبر خبر

استان

خبر

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: رشــد و تعالی 
سازمانی مســتمر و مداوم با نگاه ملی و بین المللی از 
مهمترین اهداف شرکت فوالد مبارکه است تا با ارتقای 

بهره وری به سرآمدی در مقیاس جهانی دست پیدا کنیم.
محمدیاسر طیب نیا در حاشیه نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی 

اظهار کرد: مسیر تعالی یک مسیر بی انتها است و شرکت های پیشرو در این 
عرصه باید رشد و تعالی خود را به صورت مستمر و مداوم ادامه دهند.

وی افزود: شرکت فوالد مبارکه و شرکت های زیرمجموعه ما در همایش 
ملی جایزه ملی تعالی سازمانی حضوری چشم گیر داشتند و در دریافت 
بسیاری از جوایز این همایش نیز سهیم بودند. مدیر عامل شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: پیش از این، شرکت ها و صنایعی را داشتیم که 
در سال های گذشته در این مراسم حضور داشتند اما در سال های اخیر 
در این همایش مشارکت آن ها کمتر شده است. طیب نیا ادامه داد: شرکت 
فوالد مبارکه در این مسیر رشد و تعالی را برای خود ترسیم کرده تا با تولید 
پایدار بتواند به نقش محوری خــود در صنعت فوالد کشــور در مقیاس 
کید کرد: رسیدن به جایگاه تراز جهانی یکی از  جهانی ادامه دهد. وی تا
اهداف مهم شرکت فوالد مبارکه است و برای دست یابی به این هدف ما 
باید فعالیت های خود را بیش از پیش توسعه دهیم و در این راستا با افزایش 

بهره وری به دنبال سرآمدی در مقیاس بین المللی هستیم.
وی اذعان داشت: در این مسیر به دنبال رقابت با رقبای جهانی هستیم 
و در ارزیابی های عملکرد شــرکت فــوالد مبارکه در رشــد و توســعه پایدار 

دائمی شرکت برای دست یابی به تعالی سازمانی همیشه پیشرو بوده ایم. 
مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه بیان کرد: امروز در جهان شــرکت های 
پیشرو به صنعت سبز توجه جدی دارند و شرکت فوالد مبارکه در درجه 
نخست با نگاه ملی برنامه های توسعه خود را تعریف و به دنبال تحقق آن 
است. وی عنوان کرد: در حال حاضر برنامه برخی از شرکت ها در کشور با 
گردش مالی باال یک نگاه بخشی و منطقه ای است اما شرکت فوالد مبارکه 
کنون ثابت کــرده که نگاهش ملی و بین المللی اســت و در طرح های  تا
توسعه ای به وسعت ایران با نگاه به آمایش سرزمینی به تولید صنعت سبز و 
رعایت مسائل زیست محیطی توجه جدی دارد. مدیرعامل شرکت فوالد 
کید کرد: در راستای تحقق توسعه پایدار و تعالی سازمانی  مبارکه در پایان تا
کنون ۵۰ درصــد آب مورد نیاز خــود را از طریق  شــرکت فوالد مبارکه هم ا
بازگردانی و جمع آوری پساب های شهری تامین می کند و در دوره های 
مختلف سعی کردیم الگوی ملی بنگاه داری را در کشور برای توسعه پایدار 
به خوبی رعایت کنیم. در نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی که در 
مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، شرکت فوالد مبارکه 

موفق به دریافت تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی شد.

اولین مدیرعامل و مجری پروژه شرکت فوالد مبارکه گفت: 
شرکت فوالد مبارکه در گام چهارم هدف گذاری خود رویکرد 
انسان محوری را دنبال می کند و برگزیده شدن این شرکت 
در نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی در همین راستا صورت گرفته است.
محمدحسن عرفانیان در حاشیه نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی 
اظهار کرد: بعد از چهار دهه فعالیت در حوزه فوالد، واژگانی که بر انسان محوری 
داللت دارد مطرح شد که نشان می دهد شرکت فوالد مبارکه در مسیر صواب 
حرکت کرده است. وی با اشــاره به ۴ گام هدف گذاری شده در شرکت فوالد 
مبارکه، تصریح کرد: در گام نخســت تاسیس شــرکت فوالد مبارکه، ساخت 

و تولید ورق مطرح بود و در گام دوم تولید بیشــتر و تکمیل ســبد محصوالت تعریف شد. توسعه این شرکت با 
کنون همزمان با گام دوم انقالب، شرکت فوالد مبارکه در  تکنولوژی های روز دنیا در گام سوم هدف گذاری شد و ا

مسیر گام چهارم خود انسان محوری را سرلوحه اهداف خود قرار داده است.

عرفانیــان بــا اشــاره به اینکــه قــرآن و بــه تبــع آن انقــالب اســالمی بر مبنــای 
انسان محوری است، تصریح کرد: صنعت ابزار اعتالی فرهنگ بشری است 
مشروط به آن که با هستی هم آواز شود و هماهنگی با انسان محوری و سازگاری 
با محیط می تواند به توسعه فرهنگ توسط صنعت بیانجامد. وی با اشاره 
به اینکه شرکت فوالد مبارکه از بدو تاسیس، انسان محوری را سرلوحه اهداف 
خود تبیین کرده اســت، گفت: بارها در مقاالت بیان کردم که شرکت فوالد 
مبارکه می تواند پایلوت حکومت اسالمی شود و قوانین کشور پس از آزمون 
در این واحد صنعتی، به سایر صنایع تسری یابد. اولین مجری و مدیر پروژه 
راه اندازی شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: شــرکت فــوالد مبارکه در حرکتی 
هماهنگ با سازمان مدیریت صنعتی و سازمان بهره وری می تواند در فرهنگ انسان محوری تالش کند و اقتصاد 
با رویکرد انسانی را توسعه بخشد. گفتنی است شرکت فوالد مبارکه در نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی، 

موفق شد تا برای چهارمین بار تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی را از آن خود کند.

مدیــر منطقــه ســه شــهرداری اصفهــان گفــت: مجمــوع هزینه های ایــن منطقــه بــرای 
پیاده راه سازی گذر فرهنگی چهارباغ بالغ بر ۲۵۵ میلیارد ریال بوده است.

حسین کارگر در گفت وگو با اظهار کرد: با توجه با اینکه چهارباغ عباسی ۴۰۰ سال قدمت دارد، 
یکی از شاهراه های صفوی برای رسیدن به جنوب شهر، زاینده رود و کوه صفه بوده و تعداد زیادی باغ را در خود 
جای داده است. وی اضافه کرد: در دوره های قبل و با توجه به اجرای طرح »سه شنبه های بدون خودرو« در 
چهارباغ عباسی، مقرر شد این خیابان به گذر فرهنگی و پیاده راه تبدیل شود؛ از این رو تصمیم گرفته شد این 
طرح به صورت آزمایشی از میدان امام حسین )ع( تا خیابان آمادگاه انجام شود که با توجه به بازخورد مثبت طرح 

آزمایشی، ادامه پیاده راه سازی این خیابان تا میدان انقالب نیز انجام شد.
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با بیان اینکه برای سنگ فرش کردن این گذر باید آسفالت معبر را برمی داشتیم 
و تأسیسات شهری را نوسازی می کردیم، افزود: به همین منظور با هماهنگی به عمل آمده با ادارات آب و فاضالب، 

برق، گاز و مخابرات، مقرر شد این تأسیسات در کانال تأسیسات شهری گنجانده شود.
وی تصریح کرد: پس از جابه جایی تأسیسات، سنگ فرش چهارباغ عباسی در چند فاز که سنگ فرش پیاده رو 

شرقی توسط شهرداری منطقه سه و سنگ فرش پیاده رو غربی توسط شهرداری منطقه یک شهرداری انجام 
شد. کارگر با بیان اینکه پیاده رو شرقی چهارباغ عباسی در ۳۹۴۰ متر و رفیوژ میانی با همه الحاقات آن همچون آبراهه 
و حوض ها در ۸۲۳۲ متر سنگ فرش شد، گفت: مجموع هزینه های منطقه سه شهرداری برای گذر فرهنگی 

چهارباغ بالغ بر ۲۵۵ میلیارد ریال بوده است که شامل پیاده راه سازی این خیابان می شود.
وی گفت: پس از پیاده راه سازی این گذر، تصمیم بر این شد که خیابان های منتهی به چهارباغ نیز پیاده راه شود؛ 
بنابراین از خیابان های منتهی به چهارباغ، خیابان های آمادگاه و سیدعلی خان در محدوده منطقه سه قرار 

داشت که به صورت پیاده راه تکمیل شد.
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به بافت تاریخی موجود در خیابان های آمادگاه و 
سیدعلی خان، اجازه استفاده از بیل مکانیکی را نداشتیم و همین موضوع موجب شد سنگ فرش این خیابان ها، 

مقداری طوالنی شود.
وی اظهار کرد: اجرای سنگ فرش خیابان های منتهی به گذر چهارباغ در محدوده منطقه سه، بالغ بر ۶۴ میلیارد 

ریال برای شهرداری هزینه داشته است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه با تعالی سازمانی مستمر به دنبال سرآمدی در عرصه جهانی است

شرکت فوالد مبارکه رویکرد انسان محوری را در صنعت شتاب بخشید

هزینه ۲۵۵ میلیارد ریالی منطقه ۳ برای پیاده راه سازی چهارباغ

خبر

خبر

خبر

اتصال ۴۰ فروشگاه 
در شهرستان آران و بیدگل 

به سامانه رهتاب

اخذ مجوز استاندارد 
ایزو ۱۷۰۲۵ در آزمایشگاه
کاشان  مرکزی دانشگاه 

رونمایی از سامانه های
 جدید توزین هوشمند 
ناوگان بار در سال آینده
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جامعه4 2۴ فوریه     2۰22
تبدیل گرمخانه به مکانی برای نگهداری متکدیان :

تعطیلیتنهاگرمخانهمردمیاصفهان
تنهــا گرمخانــه مردمی اصفهــان 
پس از چند ســال فعالیت در یک 
کاروانسرای قدیمی تعطیل شد و 
حاال ساختمان ۴۰۰ ساله آن به مکانی برای نگهداری 

متکدیان تبدیل شده است. 
گرمخانــه  محســن انصــاری، مؤســس و مدیــر 
مردمی بی خانمان هــای امید اصفهان با اشــاره به 
تعطیلی گرمخانه مردمی امید از روز های گذشــته، 
اظهار کرد: از سال ها قبل ساختمانی برای نگهداری 
افراد بی خانمــان اجــاره می کردیم، تا اینکه ۴ ســال 
قبل کاروانسرای قدیمی با قدمت ۴۰۰ سال از طرف 
اســتانداری وقــت در اختیــار مــا قــرار گرفــت و در آن 

مستقر شدیم.
وی بــا اشــاره بــه پذیــرش افــراد بی خانمــان در 
کاروانسرای قدیمی طی ۴ سال گذشته، گفت: البته 
برای استقرار در این مکان اجاره نامه ای به ما ندادند 
و فقط گفتند خالی است. پیش از آن هم اتباع افغان 
آنجا مستقر بودند، تا اینکه به تازگی اعالم کردند اینجا 
قرار اســت مرکز ســاماندهی متکدیان باشــد. یعنی 
افــرادی که تکــدی گــری و دست فروشــی می کنند 
توسط شهرداری دستگیر شده و به این مکان آورده 

می شوند.
انصاری با بیان اینکه گرمخانه مکانی است که افراد 
بی خانمان به صــورت خود معرف بــه آنجا مراجعه 
می کنند، تصریح کرد: افراد بی خانمان که به هر دلیلی 
توان هزینه هــای زندگــی را ندارند، افــرادی که توان 
اشتغال ندارند، شب ها کار می کنند و یا چند ساعت 
در روز یا هفته بیشتر نمی توانند کار کنند به این مکان 

مراجعه می کردند. 
گرمخانه به صورت شبانه روزی دایر بود تا افراد ناتوان 
در هر ساعتی از شبانه روز بتوانند به گرمخانه بیایند و 
مجبور نباشند در سطح شهر و کنار خیابان و زیر پل، 

شب را به صبح برسانند.
وی با بیان اینکه گرمخانــه مردمی امید بدون هیچ 
شرطی پذیرای همه افراد نیازمند و ناتوان بود، گفت: 
کنان  ک سا مردم و خیرین امکانات مورد نیاز و خورا
گرمخانــه را تهیــه می کردند، حتــی درمــان بیماران  
و اقدامــات خوبــی هــم بــرای توانمندســازی افــراد 

بی خانمان انجام می شد.
مؤســس و مدیر گرمخانه مردمی بی خانمان های 

امیــد اصفهان افــزود: طــی ۴ ســال گذشــته حدود 
۵ هــزار نفــر فقــط از طــرف شــهرداری و نیــروی 
انتظامی در این مکان پذیرش شــدند، بدون اینکه 
کمکی از دستگاه ها داشته باشیم. فقط اجاره مکان 
را نمی دادیــم و بقیــه هزینه ها توســط مــردم تأمین 

می شد.
وی خاطرنشــان کــرد: در همــه جــای دنیــا و حتــی 
شهرهای ایران گرمخانه ها توسط شــهرداری اداره 
می شــود، امــا متأســفانه در اصفهــان  همیــن یــک 

گرمخانه مردمی هم تعطیل شد.
کید بر اینکه بی خانمانی و تکدی گری  انصاری با تأ
دو مقوله جدا است، گفت: افراد بی خانمان مجرم 
نیستند و مرتکب جرمی نشده اند اما شرایط زندگی 
آن ها به گونــه ای اســت که نیــاز بــه ســرپناهی برای 
زندگی دارند. بر این اساس، همراهی متکدیان و افراد 

بی خانمان در این مکان ممکن نبود.
وی با اشاره به اینکه تا پیش از همه گیری کرونا پذیرای 
حدود ۲۵۰ نفــر زن و مرد و کودک در این ســاختمان 
بودیم، گفت: در دوران کرونا پذیرش افراد بی خانمان 

کمتر شد و ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر پذیرش داشتیم، تا روزهای 
آخر که حدود ۸۰ نفر در گرمخانه بودند، اما به دستور 

مقامات مجبور به تخلیه ساختمان شدیم.
مؤســس و مدیر گرمخانه مردمی بی خانمان های 
کنون  امید اصفهان با اشاره به اینکه این کاروانسرا هم ا
به مرکز ساماندهی متکدیان تبدیل شده، اظهار کرد: 
متولی ساماندهی متکدیان فرمانداری است و دستور 
قضائی برای تخلیه این مکان داشتند، درحالی که ما 
هیچ فرصتی برای تخلیه وسایل خیریه نداشتیم و 
مجبور شدیم وسایل را در انباری بگذاریم و قفل کنیم 

تا زمانی که مکان جدیدی پیدا کنیم.
وی از خیریــن دعــوت کــرد به کمــک خیریــه پایان 
کارتن خوابی امید بیایند تا ســرپناه جدیــدی برای 
افراد بی خانمان پیدا شود و افزود: یکی از مشکالتی 
که داریم این است که شهروندان نسبت به فعالیت 
گرمخانــه در محالت خــود ســخت گیری می کنند، 
ضمن اینکه باید در ســاختمانی مســتقر شــویم که 
همه امکانات الزم مثل آشــپزخانه بزرگ، ســرویس 
بهداشتی، حمام، محل خواب و استراحت را داشته 

باشــد. پیدا کردن چنین مکانی نیاز به زمــان دارد، 
اما متأســفانه این زمــان را به مــا ندادنــد و مجبور به 

تخلیه شدیم.
انصــاری بــا اشــاره به اینکه محــل ســابق گرمخانه 
یــک کاروانســرای قدیمی متعلــق بــه اســتانداری 
گذار  اســت که اداره آن را به شــهرداری اصفهــان وا
کــرده، گفت: بهتــر بود شــهرداری مــکان جدیدی 
بــرای ســاماندهی متکدیان ایجــاد می کرد تــا افراد 
بی خانمان و بی سرپناه در سطح شهر رها نشوند. 
متأسفانه در همین چند روز فیلم و عکس هایی در 
شبکه های مجازی دیدم که افراد بی خانمان ها در 

سطح شهر رها شده اند.
وی اظهار امیدواری کرد که در این هوای سرد فکری 
برای افراد بی خانمان شــهر اصفهان شــود و گفت: 
کنون دیگر هیچ جایی در اصفهان  افراد بی خانمان ا
ندارند، چون تنها خیریه ای که در این چند سال ثبت 
شده بود و فعالیت می کرد خیریه پایان کارتن خوابی 
امید بــود و بــه جز ایــن، هیــچ گرمخانــه دیگــری در 

اصفهان نداریم.

خبر

مدیر درمــان تأمین اجتماعی اســتان اصفهان 
گفت: افتتــاح کلینیک فوق تخصصی ســالمت 
مادر و کودک، نویدی برای مردم اصفهان است 
و کودکان می توانند از ویزیت پزشکان متخصص و فوق تخصص 
غدد، روماتولوژی و ایمونولوژی و آلرژی اطفال و فلوشیپ اعصاب 

کودکان بهره ببرند.
و  تخصصــی  کلینیــک  افتتــاح  آئیــن  در  اعتصام پــور  علــی 
فوق تخصصی سالمت مادر و کودک بیمارستان شریعتی، اظهار 
کرد: کلینیــک تخصصی و فوق تخصصی ســالمت مــادر و کودک 
بیمارستان شــریعتی اصفهان فعالیت خود را شروع کرد که پس 

از تعمیرات و بازسازی برای کودکان مناسب سازی شده است.

وی افزود: کودکان می توانند از طریق سیستم پخش مداربسته از 
فیلم های متناسب با سن خودشان استفاده کنند و از امکاناتی 
چون وســایل نقاشــی بهره ببرنــد. همچنیــن از طریق سیســتم 
پخش مدار بسته در این کلینیک می توانند از تماشای فیلم های 

متناسب با سن خود برخوردار شوند.
مدیر درمــان تأمیــن اجتماعی اســتان اصفهــان ادامــه داد: این 
کلینیــک دارای دو اتاق جهت معاینــه با امکانات الزم اســت که 
توســط پزشــکان متخصــص و فوق تخصــص غــدد، روماتولوژی 
و ایمونولوژی و آلرژی اطفال و فلوشــیپ اعصاب کودکان ویزیت 
انجام می شود؛ همچنین ســالنی جهت فعالیت های کودکان با 

امکانات ویژه بازی کودکان در نظر گرفته شده است.

خبر

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری 
اصفهان گفت: فرایند چگونگی پذیرش یک مد در 
جامعه باید بررسی شود و این نیازمند کار عمقی و 

تحقیقاتی است. 
محمدرضا جان نثاری در جلســه عفاف و حجاب 
گفت: دشــمن این روز ها برای تغییر مد و پوشــش 
مردم می کوشد و برای این امر از مدت ها قبل فعالیت 
کنون به نتیجه مورد نظر  خود را آغاز کرده است که ا
خود برسد. او فرهنگسازی در زمینه پوشش و لباس 
اهمیت داردکه فرایند چگونگی پذیرش یک مد در 
جامعه باید بررسی شود و این، نیازمند کار عمقی و 

تحقیقاتی است.
در جشــنواره فیلم فجر مد و لباس های نامتعارف 
نشان داده شد و الزم است که وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی به این موضوع به صورت جدی بپردازد.
جان نثــاری می گوید رســانه ملــی نیز این رویــداد را 
بصورت کامل پخــش کرد و نیاز اســت کــه نظارت 

الزم انجام شود.
همچنین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان 
گفــت: بــرای همــه رویداد هــا و  در ایــن جلســه 
جشنواره های سال آینده در استان منشور عفاف 
و حجاب تدوین می شود تا رخداد ها بر این اساس 

برگزار شود.
حجت االسالم و المسلمین رمضانعلی معتمدی 
برگــزاری  همچنیــن   ۱۴۰۱ ســال  بــرای  گفــت: 

نمایشــگاه های تخصصــی مــد و لباس ایرانــی 
اسالمی در نظر گرفته شده است.

همچنیــن دبیــر ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر اســتان اصفهــان در ایــن جلســه گفت: این 
نهــاد ۹۲ دســتگاه و ســازمان در اســتان را بصــورت 
غیرمحسوس مورد بررسی و بازرسی قرار داد و برخی 
از ایــن مجموعه هــا خود دارای مشــکل نیســتند، 
اما جامعه هدف و مخاطبانشــان از لحاظ عفاف و 

حجاب مشکل دارند. 
گفتــه حجت االســالم و المســلمین احمــد   بــه 
عبداللهی نژاد اســتفاده از ماســک بــرای حضور در 
یک اداره ضروری اســت و در این ارتباط به مراجعه 
کنندگان تذکــر داده می شــود، امــا بــرای ورود افراد 
هنجارشکن با لباس های نامناسب تذکر الزم داده 
نمی شود. جلسه عفاف و حجاب استان با حضور 
نمایندگان دستگاه های مرتبط در محل استانداری 

اصفهان برگزار شد.

رییس اداره خدمات شهری منطقه ۱۲ شهرداری 
اصفهــان از حملــه یــک ســگ ولگــرد به کــودک 
خردسال اصفهانی در محله محمودآباد خبر داد 
و گفت: همجواری این محله با منطقه صنعتی 
محمودآبــاد، اســتفاده کارگاه هــای صنعتــی از 
سگ های نگهبان و بی ضابطه بودن زاد و ولد آنها 
کنان  در منطقه صنعتی، باعث تهدید امنیت سا

محالت مجاور شده است.
کبری با بیان اینکه تنها در ماه گذشته  مجتبی ا
۳۵ قالده ســگ ولگرد توسط شهرداری منطقه 
۱۲ جمع آوری شــده اســت کــه ۱۰ قــالده از آنها در 
محلــه محمودآبــاد رهــا بوده انــد، اظهار کــرد: تا 
زمانی که مدیریت شــهرک ها و شهرهای مجاور 
اقدام به کنترل و عقیم سازی سگ ها نمی کنند 
و برخی نیز با انتخاب رویه ای غلط، به طور مداوم 
به تغذیه ی سگ های ولگرد با پسمانده های غذا 
می پردازند، قادر به پیشگیری از وقایعی این چنین 

نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه سگ های نگهبان مورد استفاده 
در منطقه صنعتی محمودآبــاد به ســادگی زاد و 
ولد می کنند و توله های آنها برای یافتن غذا روانه 
محله ی مسکونی محمودآباد و محالت همجوار 
می شوند، تصریح کرد: به رغم آنکه این محله یکی 
از نقاط محوری برای زنده گیری سگ های ولگرد 
به شــمار مــی رود، تا زمانی که مشــکل به شــکل 
ریشه ای حل و فصل نشود، قادر به تأمین امنیت 

کامل ساکنین این محل نخواهیم بود.
رئیس اداره خدمات شهری منطقه ۱۲ شهرداری 
اصفهان تصریــح کرد: این حادثه آســیب جدی 
به همراه نداشته و وضعیت جسمی کودک مورد 

حمله، مساعد است.
روزانه ۱۴۰ میلیــون ریال برای نگهــداری، درمان 

و انگل زدایــی ســگ های بی سرپرســت هزینــه 
می شود.

امیرحســین خســروی، مدیــرکل هماهنگــی و 
نظارت بــر خدمات شــهری شــهرداری اصفهان 
نیز از تأســیس "مرکــز و پناهــگاه ســگ های فاقد 
سرپرست" در شهر اصفهان از سال ۱۳۹۲ خبر داد 
و گفت: در این مرکز، سگ های بدون سرپرست، 
پــس از زنده گیــری مــورد معاینه، شســت و شــو، 
انگل زدایی و درمان قرار می گیرند و با گذشت ۱۵ 
تا ۲۰ روز از دوران نقاهت و قرنطینه آنها، رهاسازی 

می شوند.
وی با بیان اینکه مطابق با قانون ابالغ شده از سوی 
وزارت کشور، مدیریت مرکز نگهداری از حیوانات 
فاقــد سرپرســت، وظیفــه گروه هــای مردم نهاد 
حامی حیوانــات اســت، افــزود: وظیفــه قانونــی 
شــهرداری اصفهان تنها نظارت بــر عملکرد این 
مرکز است اما با این وجود، مدیریت شهری روزانه 
بیش از ۱۴۰ میلیــون ریال برای تأمین غــذا، دارو، 
استخدام دامپزشک، خودروهای جمع آوری و 

حق الزحمه مسئوالن نگهداری هزینه می کند.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری 
شــهرداری اصفهان بــا بیان اینکــه فــاز دوم مرکز 
نگهــداری از حیوانات فاقد سرپرســت بــا ۱۲ هزار 
متــر زیربنا در حال ســاخت اســت، تصریــح کرد: 
سگ های ولگرد، پس از ورود به این مرکز و معاینه 
توسط سه دامپزشک حاضر در مرکز، برای کاهش 
ک گذاری  ازدیاد این حیوانات، عقیم سازی و پال
شــده و مطابــق بــا قانــون، به همــان مکانــی که 
زنده گیــری شــده اند، بــاز گردانده می شــوند که 
البته برخی از کارشناســان در خصوص مناسب 
که  بودن این پروتکل، شبهاتی را وارد می کنند چرا
عقیم سازی سگ ها مانع از حمله آنها به انسان 

نمی شود.
وی با اشــاره به بروز حــوادث مشــابهی در حمله 
ســگ ها بــه انســان در دیگــر شــهرهای کشــور 
خاطرنشان کرد: الزم است پروتکل های موجود 
مورد بررسی قرار گیرد و تمامی دستگاه های متولی 
امر همچون سازمان دامپزشکی، صدا و سیما و 
به این عرصه ورود پیدا کنند تا معضل موجود به 

شکل منطقی حل و فصل شود.

رئیــس پلیــس راه اســتان اصفهــان از نحــوه 
چگونگی توقیف و ابطال گواهینامه براســاس 

نمره منفی رانندگان پرخطر خبر داد.
کــرد: براســاس  ع اظهــار  ســرهنگ اصغــر زار
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تخلفات 
حادثه ساز شامل تجاوز از سرعت مجاز، سبقت 
غیرمجــاز، حرکــت بــه طــور مارپیــچ، حرکــت با 
دنده عقــب در آزادراه هــا و بزرگراه هــا، عبــور از 
محل ممنوع، دور زدن در محل ممنوع، تجاوز 
به چپ از محــور راه، اســتفاده از تلفــن همراه، 
نقص فنی مؤثــر یا نقص در ســامانه روشــنایی 
در شب، توجه نکردن به فرمان پلیس، رعایت 
ج در گواهینامه و رعایت  نکردن شــرایط منــدر
نکردن مقررات حمل بار، تخلفاتی هستند که 
گر راننده آن ها را مرتکب شود، نمره منفی نیز  ا

ج می شود. برای گواهینامه وی در
وی بــا بیان اینکــه گواهینامــه راننــده در ســه 
مرحله به علت اخذ نمره منفی ضبط می شود، 
افزود: چنان چه متخلف دارای ۳۰ نمره منفی 
باشــد، گواهینامه او به مدت ســه ماه ضبط و 
در پایان مــدت مزبور با پرداخت ششــصد هزار 
ریال جریمه گواهینامه وی مســترد می شــود؛ 

چنان چه پــس از اعمــال مقــررات موضوع بند 
یــک، در اثــر ارتــکاب تخلفــات جدیــد ۲۵ نمره 
منفی به متخلف تعلق گیــرد، گواهینامه او به 
مدت شــش ماه ضبط و پس از انقضای مدت 
مزبور و پرداخــت نهصد هزار ریــال، گواهینامه 

وی مسترد می شود.
رئیس پلیس راه اســتان اصفهــان درخصوص 
ابطــال گواهینامــه ادامــه داد: هــرگاه پــس از 
اعمال مقررات بنــد دوم در اثر ارتکاب تخلفات 
جدیــد ۲۰ نمره منفــی به متخلف تعلــق گیرد، 
گواهینامه او ابطال می شــود و بعد از یک سال 
می تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی 
و پرداخــت یــک میلیــون و پانصــد هــزار ریــال 

گواهینامه جدید اخذ کند.

اهمیت فرهنگسازی در زمینه پوشش و لباس 

رییس اداره خدمات شهری منطقه 12 خبر داد:
کودک خردسال  حمله سگ ولگرد به 

در محله محمودآباد اصفهان

خبر

گواهینامه رانندگی چیست؟ شرایط توقیف و ابطال 

خبر

معاون غــذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی 
کاشــان از خریــد دو برابــری دارو در ایــن 
شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد 
و گفت: گــردش مالی خریــد دارو از ابتدای 
کنــون ۷۵ میلیــارد تومــان  ســال جــاری تا

بوده است. 
محسن تقی زاده در نشستی با خبرنگاران 
که به صورت حضوری و مجازی برگزار شد، 
افزود: ۲۵ میلیارد تومان این رقم مربوط به 

خرید داروهای کرونایی است.
وی اظهار داشت: در ســال ۱۳۹۹ مجموع 
گــردش مالــی خریــد دارو در منطقــه  کل 

کاشان ۴۱ میلیارد تومان بوده است.
معاون غــذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی 
کمبــود برخــی داروهــا ماننــد  کاشــان، 
انســولین را مختــص کاشــان ندانســت و 
گفت: ایــن مشــکل کشــوری اســت امــا بــا 
پیگیری هــای فراوان ایــن داروهــا نیــز از 

سازمان غذا و دارو تامین شده است.
تقی زاده با اشــاره به فعالیت ۸۰ داروخانه 
۱۱ داروخانــه  کاشــان توضیــح داد:   در 
بــه صــورت شــبانه روزی در ایــن منطقــه 
فعالیت می کنند.همچنیــن  ۲۰ داروخانه 
دیگــر در ایــن منطقــه در مرحلــه صــدور 
پروانــه و راه انــدازی قــرار دارنــد و  بــرای 
راه انــدازی داروخانه هــای جدیــد بــر پایــه 
اســتانداردهای الزم، محدودیتــی وجــود 

ندارد.
         معرفی 1۶ داروخانه متخلف به 

مراجع قضایی
وی به تشــکیل پرونده بــرای ۱۶ داروخانه 
متخلف از ابتدای ســال جــاری در منطقه 
کــرد و یــادآور شــد:پرونده  کاشــان اشــاره 
داروخانه های متخلف به دلیل نداشــتن 
برچســب اصالــت دارو، گران فروشــی و یــا 
فروش داروهــای تاریخ گذشــته به مراجع 

قضایی ارجاع شده است.
معاون غــذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی 
کاشــان همچنیــن از راه انــدازی واحــد 
فرآورده هــای طبیعــی، ســنتی و مکمل ها 
در این دانشــگاه خبــر داد و گفــت: پیش از 
راه اندازی ایــن واحــد، شــرکت های تولیــد 
کننــده داروهــای گیاهی و مکمل هــا برای 
انجام امور، به مرکز اســتان یــا تهران ارجاع 

می شدند.
کنــون دو کارخانه   وی بــا بیان اینکــه هــم ا
تولیــد گیاهــان دارویی در منطقه کاشــان 
فعالیــت می کننــد، افــزود: یــک شــرک نیــز 
کارخانه هــای  گیاهــی  توزیــع داروهــای 
گیاهان دارویی سراسر کشور در این منطقه 

را بر عهده دار دارد.
         فعالیت ۴۵ مرکز فروش تجهیزات 

پزشکی
تقــی زاده از فعالیــت ۶۰ واحــد عطــاری و 
۴۵ باشگاه بدن ســازی در منطقه کاشان 
خبر داد و یــادآور شــد: معاونت غــذا و دارو 
دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان بــه علت 
فــروش مکمل ها بــر فعالیت باشــگاه های 

بدن سازی نظارت می کند.
به گفته معاون غــذا و دارو دانشــگاه علوم 
پزشــکی کاشــان، از ابتــدای ســال جاری 
کنــون بیــش از ۱۰۰ مــورد از عطاری هــا و  تا
باشــگاه های بدن ســازی بازرســی بعمــل 
آمده کــه چهــار مورد تخلــف پیگیــری و به 

مراجع قضایی ارجاع داده شده است.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ۱۳ واحــد تولیــد 
کننده تجهیزات پزشکی در منطقه کاشان، 
توضیح داد: افــزون بر ۱۰ شــرکت دیگر نیز در 
حــال دریافت مجــوز بــرای فعالیــت در این 
منطقه هستند و قطب شدن کاشان برای 
تولیــد تجهیــزات پزشــکی در کشــور دور از 

انتظار نیست.
تقی زاده بیان کرد: ۴۵ مرکز فروش تجهیزات 
پزشکی در منطقه کاشــان فعالیت می کند 
که به صــورت دوره ای ماهانــه از این مرکزها 

بازرسی انجام می شود.
معاون غــذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی 
کارخانــه و  کاشــان اظهــار داشــت: ۸۳ 
۶۱ کارگاه تولیــد مــواد غذایــی، آرایشــی و 
بهداشــتی در منطقــه کاشــان وجــود دارد 
کنون ۴۵۰ مورد  که از ابتدای سال جاری تا

بازرسی از آنها انجام شده است.
به گفته وی، در این بازرســی ها  ۱۵ پرونده 
تخلــف بــه مراجــع قضایــی ارجــاع و ۶۱ 
میلیون تومان کاالی قاچاق کشــف شده 

است.
نفــری  هــزار   ۵۰۰ بــه  نزدیــک  جمعیــت 
شهرســتان های کاشــان و آران و بیــدگل 
زیرپوشــش خدمــات بهداشــتی و درمانی 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان قرار دارد.

معاون غذا و دارو دانشگاه 
علوم  پزشکی کاشان :

کاشان  خرید دارو در 
در یکسال اخیر دوبرابر 

شده است

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان خبر داد:

کودک در بیمارستان شریعتی کلینیک فوق تخصصی سالمت مادر و  افتتاح 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
سازمان محیط زیست متولی اصلی نظارت بر اجرای 
ک اســت. همچنیــن جهاد  مفــاد قانــون هــوای پــا
کشاورزی را مکلف کردیم تا به نظارت های میدانی، 
آموزش های الزم و ارائه راه حل های جایگزین به جای 

سوزاندن ضایعات گیاهی بپردازد.
منصــور شیشــه فروش پیرامــون آلودگــی هــوای 
حاصل از ســوزاندن باقــی مانده محصــوالت زراعی 
و ضایعات گیاهی، اظهار کرد: بنا به دســتورالعملی 
کــه بــه شــهرداری ها و جهــاد کشــاورزی ابالغ شــده 
است، سوزاندن هرگونه ضایعات گیاهی زمین های 
کشاورزی و شاخ و برگ گیاهان در حومه، به ویژه مرکز 

شهرهای استان ممنوع اعالم شده است.
درختان به شیوه استاندارد هرس شوند

وی افزود: به علت نزدیکی فصل بهار و آغاز تندبادهای 
فصلی که توان شکستن شاخه های درختان را دارند، 
دســتگاه های خدمــات شــهری در سراســر اســتان 
باید باید به شــیوه اســتاندارد به هرس درختانی که 
به خاطــر تنش های کم آبــی و هجوم آفات خشــک 

شدند، بپردازد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، ادامه 
داد: متأســفانه شــاخه های این درختان به دالیلی 
که گفته شد استحکام الزم را ندارد و با وزش بادهای 
شــدید، امــکان شکســتن و ســقوط آن هــا در معابر 
عمومی وجود دارد. به همین خاطر، دستورالعمل 
هــرس درختــان را بــه شــهرداری های اســتان ابالغ 
کردیم. همچنین اعالم شد که ســوزاندن ضایعات 
ک به دلیل ایجاد آلودگی هوا در  گیاهی و خار و خاشا

شهرها ممنوع است.

محیط زیست، متولی اصلی نظارت بر اجرای قانون 
ک هوای پا

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
درباره اینکه چه سازمانی متولی اجرا و نظارت بر مفاد 
کید  ک در اســتان اصفهان اســت، تا قانون هوای پا
کرد: سازمان محیط زیســت متولی اصلی نظارت بر 
ک است؛ همچنین جهاد  اجرای مفاد قانون هوای پا
کشاورزی را مکلف کردیم تا به نظارت های میدانی، 
آموزش های الزم و ارائه راه حل های جایگزین به جای 

سوزاندن ضایعات گیاهی بپردازد.
وی افزود: این مسئله نیاز به بررسی های علمی و ارائه 
راهکارهای اقتصادی و منطبق با استاندارهای الزم 
دارد و جهاد کشــاورزی در این زمینه مکلف است تا 
سه رکن اطالع رســانی، آموزش و نظارت را به صورت 
همزمان پیگیری کند و هرگونه برخــورد با تخلفات 
احتمالی و ارجاع بــه مقام قضائی بر عهده ســازمان 

محیط زیست است.
شیشــه فروش از شهروندان خواســت تا با مشاهده 
هرگونه ســوزاندن ضایعات گیاهــی و مــواردی که بر 
غلظت آلودگی هوا می افزاید، مراتب را با شماره ۱۳۷ 

شهرداری اصفهان در میان بگذارند.

آبفای استان اصفهان رتبه برتر ارزیابی عملکرد 
امــور بانــوان و خانواده صنعــت آبفای کشــور در 
سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داد.
ایــن ارزیابــی در پنــج شــاخص توانمند ســازی 
انجــام  بانــوان،  توانمندی هــای   ارتقــاء  و 
فعالیت هــای فرهنگــی- ورزشــی و آموزشــی، 
فرهنگ ســازی مدیریــت مصــرف در خانواده، 
تعامل و همــکاری زنــان و خانواده با ســمن ها 
و برنامــه ریــزی اســتانی و ملــی بــرای توســعه 
فعالیت هــای بانــوان شــاغل در صنعــت آبفــا 

صورت گرفته است.  
مدیرعامــل آبفــای اســتان اصفهــان در آییــن 
تقدیر از بانوان موفق شرکت گفت: رمز موفقیت 
ســازمان ها و شرکت های پیشــرو، ایجاد  تحول 
و تغییــر ســازنده  در رونــد فعالیت هــا از ســوی 
کارکنان اســت کــه آبفــای اصفهــان از این اصل 

مستثنی نیست.
هاشــم امینــی اظهــار داشــت: شــرکت آب و 
فاضــالب اســتان اصفهــان توانســت بــا بهــره 
منــدی از خالقیت، نــوآوری و دانــش کارکنان، 
روش های نوین ارائه خدمات مستمر و بهینه 

به مردم را در دستور کار قرار دهد.
اســتان  آبفــای  کارکنــان  داد:  ادامــه  وی 
اصفهــان بایــد با ایجــاد خالقیــت، زمینه رشــد 
و شــکوفایی این صنعــت را بیــش از پیــش در 
کشــور فراهم ســازند تــا مردم بــه صــورت پایدار  
از خدمات ایــن شــرکت کــه نقش به ســزایی در 
ارتقاء سطح بهداشــت و رفاه عمومی دارد بهره 

مند شوند.
مدیرعامــل آبفــای اســتان اصفهــان بــه نقــش 
مدیران در ایجاد انگیزه و نشــاط در ســازمان ها 
اشاره کرد و گفت: ارکان مدیریتی در هر سازمانی 
باید بستر رشد و شکوفایی ظرفیت های کارآمد 
کارکنان را فراهم سازد تا کارکنان با شور و هیجان 
و بــه دور از هرگونــه ســرخوردگی بــه فعالیــت در 

زمینه اهداف عالیه شرکت گام بردارند.
امینــی در خصــوص نقــش بانــوان در کســب 
موفقیت هــای آبفــا گفــت: در ســال های اخیــر 
بانــوان همــگام و دوشــادوش  بــا آقایــان بــرای 
ارتقاء بهره وری صنعت آبفا در استان اصفهان 
تالش کرده انــد که این روند  باید بــا قوت ادامه 

یابد.
گفتنــی اســت در جلســه شــورای معاونیــن از 
اعظم الســادات مرتضوی به عنوان مشاور برتر 
در بخش امــور بانــوان و خانواده صنعــت آب و 
فاضالب کشور، سعیده سعیدی با تالیف چهار 
جلد کتاب به عنوان پژوهشگر برتر صنعت آب 
و فاضالب کشور و نسیمه بارانی به عنوان مادر 

نمونه در صنعت آب و فاضالب تقدیرشد.

خبرخبر
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: 

گیاهی ممنوع است سوزاندن ضایعات 
در ارزیابی جامع عملکرد سالیانه بخش بانوان 

و خانواده شرکت های آب و فاضالب کشور:

کسب رتبه برتر آبفای استان اصفهان 
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5 2۴ فوریه     2۰22 رفهنگ
خالقیتنجفآبادیهادرترویجکتابخوانی

نجف آباد یکی از چهار شهرستان 
کشور اســت که با ارائه طرح های 
خالقانه توانسته برای یک سال 
آینده عنوان شــهر خــالق در ترویج کتابخوانــی را از 

آن خود کند. 
عنوان پایتخت کتاب جهان را سازمان آموزشی، 
علمــی، فرهنگی ملــل متحد )یونســکو( از ســال 
۲۰۰۱ میالدی به شهری می دهد که برای تقویت 
کتــاب و کتابخوانــی کوشــش شــایانی  جایــگاه 

کرده باشد.
هــدف یونســکو افزایش شــوق مردم بــه مطالعه 
است. انتخاب پایتخت کتاب و شهر های خالق 
کتابخوانــی طرحی اســت که در کشــور مــا هم در 

دهه ۹۰ آغاز شد. 
اوایل زمستان امســال بود که سنندج به عنوان 
کتاب ایــران معرفــی شــد و  هفتمیــن پایتخــت 
کرمــان، ســمنان و   شــهر های اوز فــارس، بــم 
نجف آباد اصفهان هم به عنوان شهر های خالق 
ترویــج کتابخوانی انتخــاب شــدند؛ انتخابی که 
دلیل آن اجرای برنامه های مشارکتی و مردمی در 
کتابخوانــی، مشــارکت نهاد هــای  امــر ترویــج 
شــهری، فعالیــت مســتمر در فضــای مجــازی و 

توجه به حوزه کودک و نوجوان اعالم شد.
پیش از ایــن و در دوره چهارم کاشــان دیگر شــهر 
اســتان اصفهان به عنوان پایتخت کتاب کشــور 
انتخاب شده بود که نشانه پیشینه فرهنگی این 
استان و اهتمام مســئوالن فرهنگی به گسترش 

فرهنگ مطالعه است.
         موفقیت نجف آباد در رقابت با حدود 

2۰۰ شهر
حسن لوح موسوی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اســالمی نجف آباد در گفتگو با خبرنگار ما گفت: 
با اعالم فراخــوان هفتمیــن دوره برنامه انتخاب 
پایتخــت کتاب ایــران در زمســتان پارســال، ۱۹۱ 
شــهر کشــور متقاضی دریافت این عنوان شــدند 
و به این منظور فعالیت های خود را مســتند و به 

دبیرخانه ارسال کردند.
او گفــت: در نهایــت نجــف آباد بــه عنــوان یکی از 
پنــج شــهر راه یافته بــه مرحلــه نهایــی داوری ها 
انتخاب شــد و در بین چهار شهر خالق در ترویج 

کتابخوانی در سال ۱۴۰۱، قرار گرفت.
تعداد شهر های متقاضی دریافت عنوان پایتخت 
و شــهر خالق کتابخوانی نســبت به دوره ششم، 
۱۱ درصد افزایش یافته بود. به گفته رئیس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نجف آباد، در این فرآیند 
شهر هایی انتخاب می شــوند که برنامه هایشان 

خالقانه تر، کاربردی تر و جدیدتر باشد.
یکی از معیار های انتخاب شهر خالق کتابخوانی 
کــودک و نوجــوان  فعالیــت ترویجــی در حــوزه 
اســت که به گفتــه لوح موســوی از ۸۸۷ باشــگاه 
کــه امســال در اســتان  کتابخوانــی جدیــدی 
اصفهــان بــه ثبــت رســید ۷۱۰ باشــگاه متعلق به 

نجف آباد است.
او معتقــد اســت: ادامــه همــکاری بیــن نهاد هــا 
و ســازمان های دولتــی و غیــر دولتــی در امــر 
کتابخوانی، ایجــاد انگیــزه قوی تــر بــرای کســب 
مقام پایتختی کتاب در سال آینده، شناساندن 
اهمیت کتاب و کتابخوانی به همگان و نهادینه 
کــردن فرهنــگ کتابخوانــی بیــن مــردم از دالیل 
اهمیت انتخاب نجف آباد به عنوان شــهر خالق 

ترویج کتابخوانی است.
ح های ابتکاری و پرشمار نجف           طر

آبادی ها برای کتابخوانی
به گفته مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری نجف آباد نشــر کتــاب و نذر 
دانایــی، هماهنگــی و همــکاری دســتگاه ها و 
نهاد هــای دولتــی و غیردولتی، همراهــی خیران 
و گروه هــای داوطلــب مردمــی، توجــه بــه همــه 
گروه هــای مختلــف جامعــه محــور  حوزه هــا و 
اقدامــات نجف آبــاد در ترویــج فرهنــگ مطالعه 

بوده است.
کسار می گوید: راه اندازی کتابخانه تخصصی  خا
مادر و کــودک در مناطــق مختلف شــهری، دایر 
کــردن کافــه کتاب هــای متعــدد، باشــگاه های 
کن  پرشــمار کتاب خوانی، تجهیزبســیاری از اما
کتابفروشــی، اجــرای  گردشــگری و ســنتی بــه 
برنامه هــای مجازی بــرای گســترش کتابخوانی 
ح پیک  در شــرایط کرونایــی از جمله اجــرای طر
دانایــی برای رســاندن کتــاب بــه در منــزل افراد 
گفتگــو با اندیشــمندان،  متقاضــی، همچنیــن 
فرهیختــگان و نویســندگان بیــن المللــی و ملــی 
و پخــش زنــده در فضــای مجــازی، اقدامــات 
چشمگیر مســئوالن فرهنگی نجف آباد در حوزه 

کتاب بوده است.
نجف آبادی ها برای ترویج کتابخوانی طرح های 
پرتعــداد مبتکرانــه اجــرا کرده انــد کــه او برخی از 
آن ها را به این ترتیب فهرست می کند: مسابقات 
کتابخوانــی در زمینه های فرهنگــی، اجتماعی و 
مذهبی، برگــزاری کافه کتــاب مجازی بــا حضور 
کشــوری،  ح  کارشناســان و نویســندگان مطــر
نشســت های  بــا  خــارون  مجــازی  جشــنواره 
کتابخــوان و جمــع خوانی های مســتمر، اهدای 
کتاب در جلســات اداری و تجلیل های شــهری، 
چــاپ  بــرای  نویســندگان  از  مالــی  حمایــت 
کتاب هایی مثل چهل خانه، شــهر قشنگ ایثار، 

دایــر  شــهر،  برتــر  کتابخوان هــای  معرفــی 
کردن ایســتگاه کتــاب و برپایــی نمایشــگاه های 
مجازی و حضــوری کتاب با تخفیــف قابل توجه 

برای حمایت از گروه های کم برخوردار.
         برنامه های آینده شهر خالق کتابخوانی

کسار گفت: برگزاری نمایشگاه های حضوری  خا
و مجازی کتاب با محوریت یادمان شهدا و مقبره 
شــهید حججــی، ادامــه مجموعــه برنامه هــای 
ح  گفته با معرفی نویســندگان مطر روایت های نا
بومی و کشوری، تاسیس و تجهیز بوستان کتاب 
به عنوان مرکز گردشگری با محوریت کتابخوانی 
کز مبادله کتاب  در کوچه باغ زندگی و تقویت مرا

کز فرهنگی شهر را در دستور کار داریم. در مرا
به گفتــه او راه انــدازی برنامه رادیــو کتاب، ایجاد 
کتابخانه سیار برای خدمات دهی به مناطق کم 
برخوردار، ایســتگاه کتاب مجازی در شبکه های 
و  کاریکاتــور  جشــنواره  برگــزاری  اجتماعــی، 

پویانمایی با موضوع کتاب پیگیری می شود.
مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری نجف آباد می گوید: قرار است در آیینی 
از نویسندگان و فرهیختگان شهر با اعطای نشان 
دانایی قدردانی و مبلمان شــهری هم با رویکرد 

شهر خالق کتابخوانی منطبق شود.
         عضویت بیش از 12 هزار نفر در 

کتابخانه ها
کتابخانه هــای  احمــد احمــدی رئیــس نهــاد 
عمومی شهرســتان نجــف آبــاد بــه خبرنــگار مــا 
گفت: این نهاد، ۱۲ کتابخانه شــهری و روستایی 
در شهرستان را زیر پوشــش دارد، پنج کتابخانه 
متعلــق بــه شــهرداری و یــک کتابخانه زنــدان با 
نهاد کتابخانه هــا به صورت مشــارکتی همکاری 
می کنند و بیش از ۲۰ کتابخانه شخصی و دولتی 

نیز در شهرستان دایر است.
کتــاب در  گفــت: بیــش از ۳۰۰ هــزار نســخه  او 
کتابخانه هــای زیر پوشــش نهــاد کتابخانه های 

عمومی شهرستان موجود است و بیش از ۱۲ هزار 
نفر عضو کتابخانه ها هستند.

بر اســاس آمــار فرهنگــی، شهرســتان نجــف آباد 
دارای بیش از ۹۰۰ نویسنده، ۷ موسسه فرهنگی 
هنری، بزرگترین کتابخانه غرب آسیا در دانشگاه 
آزاد، ۵ واحــد دانشــگاهی، ۷ کتابفروشــی و ســه 

کتابخانه خصوصی است.
         کتابخانه ای ویژه بانوان نجف آباد

عفت فاضل نجف آبادی مدیرکتابخانه حضرت 
خدیجــه کبــری )س( نجــف آبــاد درگفــت و گو با 
خبرنگارمــا گفت: ایــن کتابخانــه ویــژه بانــوان و 

حتی دارای اتاق کودک است.
او گفت: همه کتابداران و کارکنان این کتابخانه 

به صورت افتخاری کار می کنند.
کتابخانه حضرت خدیجه کبری )س( نجف آباد، 
دارای تاالر مطالعه، ۹ هزار جلد کتاب در عناوین 
مختلف و ۶۵۰ عضــو از جملــه ۲۹۰ عضو کودک و 

نوجوان است.
کبــری )س(  مدیرکتابخانــه حضــرت خدیجــه 
می گوید: در سه دوره جام باشگاه های کتابخوانی 
شرکت کردیم که ســال اول یکی از نوجوانان عضو 
کتابخانــه ما مقــام اول اســتان را بــه دســت آورد و 

پارسال هم کتابخانه ما در استان اول شد.
به گفته فاضل، قرار است کالس های فوق برنامه 
شامل دوره های آموزشــی هنری و برنامه ترویج 
قرآن کریم در ماه مبارک رمضان در این کتابخانه 

برگزار شود.
فرصــت یــک ســاله ای که بــه مــردم ومســئوالن 
نجف آباد بابت ایده های ابتکاری شان در ترویج 
کتابخوانی داده شــده به سرعت ســپری خواهد 
گر برنامه های تدارک دیده شده برای این  شــد. ا
زمان با جدیت اجرا شــود می تــوان کتابخوانی را 
به فرهنگ غالب در این شهرســتان تبدیل کرد. 
هدفی که بــرکات فرهنگی و اجتماعــی آن فراتر از 

محدوده شهرستان خواهد بود.

نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی با عنوان "انسان 
معاصر" در گالری دیدار، انجمن نقاشان اصفهان و 

مجموعه آرین هنر برگزار شده است.
جواد طاهری با بیان این که فراخوان نمایشگاه "انسان معاصر" مردادماه 
۱۴۰۰ منتشر شد و شرکت کنندگان تا آذرماه فرصت آماده سازی و ارسال 
آثار را داشتند، اظهار کرد: علت انتخاب موضوع "انسان معاصر"، شرایط 
اجتماعی جامعه است و اصل بر این بود که آثار ارائه شده در سال جاری 
خلق شده باشند، ضمن اینکه پرداختن به مسائل مربوط به انسان 
همواره حائز اهمیت است و تمایل به دانستن نظر و زاویه دید هنرمندان 

مختلف در ارتباط با این موضوع، موجب شکل گیری این اتفاق شد.
رئیس انجمــن هنرمندان نقــاش اصفهان اظهــار کرد: در نمایشــگاه 
گروهی"انسان معاصر" تعداد ۱۵۰ اثر از ۱۰۰ هنرمند به صورت مجازی به 
دبیرخانه انجمن ارسال شد که آثار ارائه شده توسط هیئت هفت نفره 
بررسی و انتخاب شد که در نتیجه، ۱۲۵ اثر از ۷۵ هنرمند به نمایشگاه راه 

کنون در سه گالری "دیدار، انجمن نقاشان اصفهان و مجموعه  یافت و ا
آرین هنر" به نمایش گذاشته شده اند.

طاهری با اشاره به تکنیک مورد استفاده در آثار نمایشگاه انسان معاصر 
گفت: ایــن آثــار در زمینه هنرهای تجسمی شــامل طراحی، نقاشــی، 
چیدمان و مجسمه ایجاد شــده اند، همچنین تعدادی ویدئوآرت با 
موضوع نمایشگاه یعنی انسان معاصر نیز به دبیرخانه انجمن رسیده 
است که در صدد هستیم این آثار را در شرایط و محل مناسب به نمایش 

بگذاریم.
وی با بیان اینکه انجمن هنرمندان نقاشان اصفهان به واسطه رسالت 
خود در ارتباط با هنرمندان و شــهروندان، معموال به صورت ســاالنه 
در خصوص برگزاری چنین رویدادهایی با وسعت باال، اقدام می کند، 
گفت: هیئت مدیره انجمن تمایل داشت که نمایشگاه "انسان معاصر" 
با کیفیت خاص و ویژه برگزار شود و همین موضوع موجب شد تا در بازه 
زمانی فراخوان تا تحویل آثار، تعدادی جلسات سخنرانی و گفت وگو ذیل 

عنوان "انسان معاصر" برگزار شود که مورد استقبال شرکت کنندگان واقع 
شد و به نظر می رسد در کیفیت آثار نیز مؤثر بوده است.

رئیس انجمن هنرمنــدان نقاش اصفهان تصریح کرد: در نمایشــگاه 
گروهی "انســان معاصر" عالوه بر نمایش آثار به نقد، بررســی، تحلیل و 
که در افزایش کیفیت  گفت وگو درباره آثار هنرمندان نیز می پردازیم؛ چرا
گاهی بخشــی مخاطبان بســیار مؤثر است. در  تولید آثار و همچنین آ
کبیری،  نمایشگاه گروهی "انسان معاصر" آثاری از الله آیتی، فاطمه آقا
فرحناز ابطحی، حمید آقایی، جهانبخش اسالمی، پروین اریسیان، 
فرزانه ایزدی، آمنه بدرالسما، نفیسه بزرگزاد، مینا پورجعفری، فریده 
پسنده، شهرزاد ترابی، صفیه تقی پوردهکردی، حسین تحویلیان، 
مریم جهاندار، الهام جعفری، اصغر جوانی، نرگس چقاجردی، سمیه 
حسینیان، محمود حسینی، مهسا حسینی، نفیسه خسروی، محمد 
خلیلی، مریم دولت آبادی، پریسا دارویی، شهال روضاتی، آزاده ربیعی، 
عباس رحیمی، بهار رضوانی، کتایون زاهدیان، شکیبا زمانی، مژگان 
زاهدی، منوچهر ســلطانی، پروانه ســیالنی، مریم شــریفی شوریجه، 
شهریار صمصام، سعیده صرافچی، مینا صالحی، مینا صاحبان پور، 
مریم صابر، فائزه طوسی زاده، جواد طاهری، لیال ظهیر، فرشته عالمشاه، 
مهرناز عسگری، نصیبه عبدی نیا، سحر غالمپور، محمد قادریان، منیره 
قنبری، سمیه کریمی، مسعود کی، مریم کندری، مرضیه گلستانه، 
مرضیه گالبگیر، نسیمه مهدوی، فروزان منتظری، عباس میرزایی، 
لیال محمدی، بیتا محمدیان، الهام میرشجاعی، انسیه متین فر، فرشته 
مقتدر، فرشته ملکوتی، مینا نجفی، شهین نبویان پور، آمنه نوری نژاد، 
فرناز نیکوخواه، پریچهر نظامی، سودابه هارونی، ندا هویدا و مسعود 

یاوری ارائه شده است.
عالقه منــدان بــرای بازدیــد از نمایشــگاه گروهــی "انســان معاصــر" 
می تواننــد تا ششــم اســفندماه از ســاعت ۱۶ تا ۲۰ بــه گالــری دیدار، 
واقع در اصفهان، خیابان توحید، خیابان شهید قندی )مهرداد(، 
ک ششم و همچنین انجمن هنرمندان نقاش  کوچه شماره سه، پال
اصفهان واقع در گذر فرهنگی چهارباغ، مجموعه هشــت بهشت، 
ورودی قزلباش، طبقه پایین، واحــد ۱۱۷ و مجموعه آرین هنر واقع 
در خیابان استانداری، خیابان فرشادی، کوچه چهار، ساختمان 

آرین، واحد پنج مراجعه کنند.

نمایشگاه "انسان معاصر" در اصفهان

کتابخوانی

نمایشگاه

مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
ورزشــی شــهرداری نجف آبــاد گفت: ۳۸ ســال 
قبل شهرســتان نجف آبــاد در یــک روز بیش از 
۲۰۰ شــهید را تقدیــم جمهــوری اســالمی ایران 
کــرد کــه در تاریخ ایــران، اصفهــان و نجف آبــاد 

کم نظیر است.
کسار اظهار کرد: در یک روز، شهرستان  علیرضا خا
نجف آباد بیش از ۲۰۰ شهید را تقدیم جمهوری 
اســالمی ایران کرد که در تاریخ ایران، اصفهان و 
نجف آباد کم نظیر اســت و با وجود گذشــت ۳۸ 
ســال از روز تاریخــی مــردم نجف آبــاد کــه پنجــم 
اســفندماه ۱۳۶۲ اتفاق افتــاد، هنوز هــم یاد آن 

شهدا در نجف آباد گرامی داشته می شود.
وی تصریح کــرد: نام شــهدای نجف آبــاد در ۳۸ 
سال پیش در گذر تاریخ نه تنها کم رنگ نشده، 
بلکــه خونین تــر شــده و باعــث بیــداری مــردم 

همیشه انقالبی نجف آباد شده است.
مدیر عامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری نجف آبــاد افــزود: بــه بهانــه روز ایثــار 
و حماســه نجف آبــاد، شــهرداری برنامه هایــی 
برای نســل جدید و باهدف تبیین راه شــهدا در 
نظر گرفته که یکی از آن هــا تئاترهای خیابانی با 

موضوع شهدا است که در شهر نجف آباد در حال 
برگزاری است.

کســار با بیان اینکه تئاترهای خیابانی از یکم  خا
اســفندماه آغــاز شــده و تــا پنجــم اســفندماه در 
چهار گــروه در نقاط مختلف شــهر و از ســاعت ۱۱ 
اجرا خواهد شد، تصریح کرد: نخستین گروه تئاتر 
خیابانی در شهر نجف آباد، باغ ملی، بازار میرداماد 
و یادمان شــهدا بــه اجــرا می پردازند. گــروه دوم 
در شــهدای گمنام پارک ملت امیرآبــاد فعالیت 
می کنند و دو گروه دیگر در مسجد قبا ویالشهر و 
پارک نورمحمدی یزدان شهر به اجرا می پردازند.
ویژه برنامه هــای روز حماســه و ایثــار نجف آباد از 
یکم تا ششم اسفندماه با شعار »رســم پرواز« در 

شهر نجف آباد برگزار می شود.

نمایشگاه »سیرتحول آبرنگ از دوران صفوی تا به 
امروز« از ششم اسفندماه در اصفهان برگزار می شود. 
 رویا صلوتی، مدیر گالری نقش قلم با اعالم این خبر 
اظهار کرد: در این نمایشگاه آثاری از هنرمندان بزرگی 
همچون رضا عباسی، صنیع الملک، کمال الملک و 

کمال الدین بهزاد ارائه شده است.
صلوتی با اشــاره به ارزشــمندی این آثار گفت: این 
تابلوهــای بی نظیــر پــس از رایزنــی دوماهه بــا کاخ 
گلستان به صورت فایل برای ما ارسال و پس از چاپ 

با کیفیت باال به نمایش درآمد.
مدیر گالری نقش قلم ادامــه داد: همچنین آثاری 

از نقاشان ارمنی که تحولی در نقاشی آبرنگ ایجاد 
کردنــد، از جملــه یروانــد ناهاپتیــان، ســمبات 
درکیورغیان، یسایی شاهیجانیان و میشا شهبازیان 

در این نمایشگاه وجود دارد.
صلوتی اظهار کرد: هدف ما بررســی و نشــان دادن 
ســیر تحــول آثــار آبرنــگ و نشــان دادن آثار اســاتید 
صاحب سبک در این زمینه بود که برای این هدف 

۴۲ اثر از ۴۲ هنرمند آبرنگ کشور انتخاب شد.
او با اشاره به پژوهشی بودن این نمایشگاه تصریح 
کرد: هدف نمایشگاه بررسی سبک های مختلف 
نقاشــی آبرنــگ، تحلیــل آنها و ایجــاد بینــش برای 
زمینه سازی ابداعات نو بوده است و به همین منظور 
نشست های تخصصی با اساتید آبرنگ، هنرمندان 
و دوستداران هنر نیز به عنوان بخش جنبی در این 

نمایشگاه برگزار خواهد شد.  
گفتنــی اســت عالقه منــدان بــرای بازدیــد از ایــن 
نمایشــگاه که با حمایت دفتر تخصصی  هنرهای 
تجسمی شهرداری اصفهان، برپا می شود می توانند 
از ششم اسفند تا ۱۵ اردیبهشت از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به 
سرای قزلباش واقع در گذر فرهنگی چهارباغ، واحد 

۱۲۲ مراجعه کنند.

معــاون فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری اصفهــان 
گفت:کــودکان و نوجوانان ایرانی و خارجــی ۱۸۰۰ اثر 
به جشنواره بین المللی نقاشی اصفهان فرستادند. 
مجتبی شاهمرادی گفت: کشــور های خارجی با 
ارســال بیــش از ۸۰۰ اثر و ایرانی هــا با فرســتادن ۱۰۰۰ 
نقاشــی از مســابقه بین المللی نقاشــی کــودکان و 
نوجوانان اصفهان اســتقبال کردند. فراخوان این 
مسابقه ویژه کودکان و نوجوانان، از ابتدای بهمن 
منتشر شد. کودکان و نوجوانان ۴ تا ۱۸ سال از سراسر 
جهان تا ششم اسفند فرصت دارند با ارسال تنها یک 

اثر در این مسابقه شرکت کنند.
آثــار راه یافتــه بــه مرحلــه داوری در قالــب کتــاب 
یــا بــه صــورت نمایــش در گالــری مجــازی و یــا در 
نمایشــگاه های شــهر در معــرض دیــد عمــوم قــرار 

می گیرد. مجتبی شــاهمرادی، هدف ایــن رقابت 
را یافتــن نظر کــودکان، دســتیابی بــه نگاه آنــان به 
شــهر و برآوردشــان از محیط اطرافشــان می داند و 
می گوید:می خواهیم بدانیم کــودکان و نوجوانان 
چه چیزی را می بینند و چه چیزی برای آن ها جذاب 
است و از بین نقاشی ها ایده های خوبی برای برنامه 

ریزی های شهری به دست آوریم.

کتــاب »جهــاد تبییــن«  نســخه الکترونیکــی 
العظمی خامنــه ای  آیــت اهلل  در اندیشــه  
)مدظله العالــی( از ســوی انتشــارات انقــالب 

اسالمی راهی  بازار کتاب فروشی ها شد.
»جهاد تبیین« موضوعی است که ماه های اخیر در 
کید  بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای بارها مورد تأ
قرار گرفته است و ابعاد مختلف آن توصیف شده 
است. ایشان »جهاد تبیین« را یک فریضه قطعی 
و فــوری می داننــد و در ایــن عرصه، هر کســی که 
می تواند باید اقدام کند و سکوت در برابر تحریفات 

جایز نیست.
بر این اســاس اواخر دی ماه ســال جــاری، کتاب 
»جهــاد تبییــن« از ســوی انتشــارات انقــالب 

اسالمی منتشــر شــد. در فصل اول این کتاب به 
کلیات بحث ازجمله تعریف جهاد و جهاد تبیین و 
همچنین فواید و آثار تبیین پرداخته شده است. 

در فصل دوم، بحث الزامات جهاد تبیین مطرح 
است که به سیاست ها و بایدها و نبایدهای این 

فریضه اختصاص دارد. 
فصل ســوم کتاب مربوط به برخی از روش هایی 
اســت که در بیانــات رهبــر انقالب، بــه آن اشــاره 

شده است. 
در بیانات ایشــان، موضوعاتی مــورد مطالبه قرار 
گرفته اســت که مجاهدان این عرصه الزم اســت 
تبیین این موضوعات را در اولویت قرار دهند که 
در فصل چهارم کتاب به بیش از ۳۰ مورد از آن ها 
پرداخته شــده اســت. فصل پنجم این اثر نیز به 
وظایف اقشــار و نهادهای مختلف در این زمینه 

اختصاص یافته است.
کتــاب »جهــاد تبییــن« در اندیشــه آیــت اهلل 
العظمی خامنه ای )مدظله العالی( در پنج فصل 
و ۳۸۴ صفحه و نسخه الکترونیکی آن نیز توسط 

انتشارات انقالب اسالمی منتشر شده است.

شهدای نجف آباد 
باعث بیداری مردم انقالبی این شهر هستند

تماشای سیر تحول آبرنگ در سرای قزلباش 

کودکان و نوجوانان  استقبال 
از مسابقه بین المللی نقاشی اصفهان 

کتاب »جهاد تبیین« منتشر شد نسخه الکترونیکی 

خبر

نمایشگاه

خبر

کتاب

کبــر پورمحمدی سرپرســت فرمانــداری  علی ا
رفســنجان در پی بی احترامی بــه یک خبرنگار 
با دســتور وزیــر کشــور از مقام خــود برکنار شــد.  
باشگاه خبرنگاران جوان - یک خبرنگار محلی 
چنــد شــب گذشــته در نشســت مطبوعاتــی 
خصــوص  در  او  از  پورمحمــدی  کبــر  علی ا
انتقــال آب رودخانه این شهرســتان بــه یکی از 
پروژه هــای بخــش خصوصی ســوال کــرد که با 
پاسخ غیرمنتظره فرماندار مواجه شد. براساس 
فیلمی که در فضای مجازی منتشــر شده، این 
خبرنگار خطاب به پورمحمدی مدعی می شود 
که او به خاطر شــتری کــه در روز اول ورودش به 
فرمانــداری برایــش قربانــی شــده، از یــک »فرد 
معروف« و اقدامش در انتقال آب رودخانه این 
شهرستان حمایت می کند که سرپرست فرماندار 
به او پاسخ می دهد: »حواست جمع باشد یکبار 
دیگر تکرار کنید در دهانت می زنم!« انتشار این 
کنشهای مختلفی را در  کلیپ از شب گذشته وا
پی داشته است. ســخنگوی دولت به توهین 
سرپرست فرماندار رفســنجان به یک خبرنگار 
کنش نشــان داد و در صفحه خــود در فضای  وا
مجــازی نوشــت: دوران بدزبانی بــا خبرنگاران 
گذشته است. دولت مردمی، پاسخگو و حفظ 
کرامت خبرنگاران از سوی دولت مردان ضروری 
است. ایمان شمســایی مدیرکل مطبوعات و 
خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی هم در فضای مجازی نوشته: »در دهان 
خبرنگار می زنید؟؟ قــرار بود مــردم ولی نعمت 
مســئوالن باشــند. خبرنگار هم صــدای مردم 
اســت«. خانه مطبوعات اســتان کرمان نیز در 
بیانیه ای اعالم کرده بود پیگیری های خود در 
خصوص رفتار فرماندار رفسنجان را تا رسیدن 

به نتیجه  قابل قبول ادامه خواهد داد.

قــرآن آمــوز آران و بیدگلــی رتبــه دوم چهارمیــن 
جشنواره بین المللی قرآن و عترت ویژه همسران 
و فرزنــدان طــالب را کســب کــرد. رئیــس اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی آران و بیــدگل گفت: 
چهارمین جشــنواره بین المللی قــرآن و عترت 
خانواده طالب ویژه همسران و فرزندان طالب 
در ســه بخش مســابقات، محافل و آمــوزش با 
همکاری ســازمان تبلیغــات اســالمی دیروز در 
تهران برگزار شــد. ســعید ضابطی افزود: در این 
جشنواره محمد حسین خرم آبادی قرآن آموز 
مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت مجمع قاریان و 
حافظان هــالل )ع( آران و بیدگل، رتبــه دوم در 

رشته حفظ و روخوانی را کسب کرد.

نهمین نمایشگاه طراحی و نقاشــی آموزشگاه 
هنر اصفهان در عمارت هنرمند برپا شده است.

مرجان جمشــیدی اظهار کرد: آموزشــگاه هنر 
اصفهــان پیــش از ایــن هشــت نمایشــگاه در 
زمینه طراحی و نقاشــی برگــزار کرده بــود و آنچه 
در عمارت هنر ارائه شــده نهمین نمایشگاه آثار 
تلفیقی هنرجویان این آموزشگاه است که برای 
نخســتین بار در عمارت هنرمند اصفهان برگزار 
می شــود. سرپرســت آموزشــگاه هنــر اصفهان 
افزود: همه تکنیک های مورد استفاده در آثار این 
نمایشــگاه ازجمله آیینــه کاری، تذهیب، خط 
نقاشی، خوشنویسی، نقاشی با پاستل، مداد 
کریلیــک به صــورت گروهــی  رنــگ، دکوراتیــو و آ
انجام شــده اســت و به رغم اینکه هنرجویان در 
ترم های آغازیــن آموزش های هنری هســتند، 
اما پیشرفت چشمگیر آن ها موجب شد تا این 
نمایشــگاه برای ارائه آثارشان شکل بگیرد. وی 
گفت: در این نمایشــگاه تلفیقی آثاری از نجمه 
نادری، ویانا هفت برادران، شــقایق تدین پور و 
مینا جمشیدی با موضوع طبیعت، حیوانات و 
هنر ایرانی سنتی ارائه و بر ارائه آثاری با هویت ایرانی 
کید شده است. جمشیدی خاطرنشان کرد:  تأ
آنچه در برگزاری نمایشگاه های هنری نیاز است 
حمایــت ســازمان های فرهنگــی هنــری شــهر 
که با توجه به گسترش کرونا در دو سال  است چرا
اخیر، بسیاری از نمایشگاه های اصفهان تعطیل 
شــده و یا به صورت محــدود فعالیت می کنند. 
عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه طراحی و 
نقاشی های آموزشگاه هنر اصفهان می توانند تا 
هفتم اسفندماه از ساعت ۹ تا ۱۲ و از ساعت ۱۵:۳۰ 
تا ۱۹:۳۰ به عمارت هنرمند، واقع در میدان شهدا، 

خیابان ابن سینا، کوچه چهارم مراجعه کنند.

عزل فرمانداری 
که می خواست توی 
دهان خبرنگار بزند 

ویژه همسران و فرزندان طالب:

کسب رتبه دوم قرآن آموز 
آران و بیدگلی در جشنواره
 بین المللی قرآن و عترت 

ثار تلفیقی هنرجویان آ
 اصفهانی در عمارت هنرمند
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ورزش6 2۴ فوریه     2۰22
کیان: دلتنگ بسکتبال هستم اوشین ساها

گربهایرانبازگشتمبهورزشکمکمیکنم ا
»به تازگی در اینجا کار پیدا کرده ام 
و امیــدوارم زندگــی آرامی داشــته 
باشم. دلتنگ بسکتبال هستم؛ 
گاهی به برگشت فکر می کنم اما درحال حاضر شرایط 
به شــکلی اســت که نمی توانم برگــردم. شــاید طی 
سال های آینده زندگی ام طوری پیش برود و بتوانم 
چنــد ماهــی به ایــران بیایــم ولی چیزی مشــخص 

نیست.«
بســکتبال  همــه  ذهــن  می آیــد  نامــش  وقتــی 
 دوســتان ایرانی بــه ســال های طالیی ایــن رشــته 
پرتاب می شود. فوروارد آماده بسکتبال کشورمان 
کــه دهــه ۸۰ و ۹۰ بســکتبال ایران را بــه همــراه دیگــر 
بازیکنــان آمــاده آن ســال ها رقــم زدنــد. اوشــین 
کیان، زاده یکم فروردین ۱۳۶۵، پرافتخارترین  ساها
بسکتبالیست اصفهانی است که قهرمانی جوانان، 
امید و بزرگساالن آسیا را در کارنامه ورزشی خود دارد.

کیان که ســابقه بازی در تیم های ذوب آهن،  ساها
فــوالد ماهــان، مهــرام و پتروشــیمی بندر امــام را در 
کارنامه خود به همــراه دارد، طی ســال های ۲۰۰۷، 
۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ توانســت مقــام قهرمانــی مســابقات 
جام بسکتبال آسیا را به دســت آورد و در مسابقات 
جام جهانی حضور یابد. این در حالی است که این 
بازیکن همراه با حامد حدادی سال ۹۲ در بین پنج 
کیان در حال حاضر  بازیکن برتر آسیا قرار گرفت. ساها
کیلومترها دور از ایران و بسکتبال زندگی می کند. او 
یازدهم تیرماه ۹۷ پس از پیروزی تیم ملی بسکتبال 
مقابــل قزاقســتان در تصمیمی عجیــب و برخالف 
میل باطنی از دنیای بســکتبال خداحافظی کرد و 
حاال پس از حدود سه سال، تیم کشورمان در آستانه 
دیدار مهمی با قزاقستان است. دیدارهای تیم ملی 
کشورمان در مقدماتی جام جهانی و آخرین وضعیت 
بسکتبالیست سابق کشورمان، بهانه ای شد تا با این 
ملی پوش سابق بسکتبال به گفت وگو بپردازیم که در 

ادامه می خوانید:
         درحال حاضر کجا زندگی می کنید و چه کاری 

انجام می دهید؟
حدود چهار ســال اســت که خارج از ایــران و در 

آمریکا زندگی می کنم و بیشتر درگیر کارهای 
ساختمانی هستم.

         دیگر در ورزش و رشته بسکتبال 
فعالیت ندارید؟

ماننــد گذشــته هــر روز و هــر ســاعت درگیــر ورزش و 
بسکتبال نیستم و برای سالمتی ورزش می کنم.

         یازدهم تیرماه سال ۹۷ از بسکتبال 
خداحافظی کردید. دلیل آنچه بود؟

نمی خواهم یک سری از مسائل را دوباره بازگو کنم؛ 
اما خودم قصد داشتم از بسکتبال خداحافظی کنم 
زیرا خانواده ام خارج از ایران بودند، اما اتفاقاتی هم 
رخ داد که بسکتبال را زودتر کنار گذاشتم و در حال 

حاضر مشغول زندگی جدیدم هستم.
چرا در کشوری دیگر بازی نکردید؟

خارج از ایران شــرایط به شــکلی نیســت که بتوانم 

بســکتبال را ادامــه دهــم، از لحــاظ ســنی هــم 
گر  موقعیت این را نداشــتم که در تیمی بازی کنم؛ ا

شرایط مهیا بود حتما این کار را انجام می دادم.
         کنار گذاشتن بسکتبال سخت نبود؟

خیلی سخت است؛ هنوز هم دل تنگ یک سری از 
خاطرات و اتفاقات خوب ورزشی که داشتم می شوم 
که طبیعی است. شــرایط برای من به شکلی اتفاق 
افتاد که برخالف میل باطنی از بسکتبال به صورت 
گهانــی فاصلــه گرفتــم و اوضــاع جالبــی نبــود. در  نا

دو ســال اول خیلی اذیت شــدم، اما در حال 
حاضر کمی به وضعیتی که دارم عادت 

کرده ام.
         این روزها، اخبار و حواشی 

بسکتبال ایران را پیگیری 
می کنید؟

به دلیل اختالف زمانــی زیادی 
که داریم، وقتی مسابقات شروع 
می شود صبح خیلی زود است؛ 

گر بیدار باشم تماشا می کنم و در  ا
غیر این صورت قســمت هایی از آن 

را در فضای مجازی دنبال می کنم.

         زمانی که در تیم ملی حضور داشتید، نسل 
طالیی بسکتبال را شاهد بودیم. به نظر شما 

بازیکنان فعلی تیم ملی می توانند عملکرد 
درخشانی داشته باشند؟

بازیکنان را نباید با یکدیگر مقایسه کرد زیرا هر شخصی 
نقاط ضعف و قوتی دارد که مقایسه درستی نخواهد 
بود. یک بازیکن با توجه به قابلیت هایی کــه دارد، 
توسط کادر فنی تیم ملی انتخاب می شود تا کمک 
دهنده باشد و اعتقادی ندارم که بازیکنان دوره های 

مختلف را با یکدیگر مقایسه کنم.
         تیم ملی کشورمان پنجم و هشتم اسفندماه 

در مقدماتی جام جهانی به مصاف حریفان 

می رود، فکر می کنید این تیم شانس صعود به 
جام جهانی را دارد؟

این بازیکنان سال های زیادی کنار هم بازی کردند 
و تجربه کافی را دارند. سال گذشته هم در المپیک 
مقابل تیم های بزرگ قرار گرفتند و تجربه خوبی به 
دســت آوردند. پتانســیل برای صعود وجــود دارد، 
بازیکنان خود را ثابت کردند اما باید دید قبل از ورود 
به مسابقات اصلی چه برنامه ای برای تیم ملی در نظر 

گرفته می شود و چه هدفی دارند.
         تیم ملی بسکتبال در نخستین 

بازی به مصاف قزاقستان 
می رود، با توجه به اینکه شما 

هم سابقه بازی مقابل این 
تیم را دارید، قزاقستان را 

چطور ارزیابی می کنید؟
نمی دانم درحال حاضر 

چه بازیکنانی در این 
تیم حضور دارند، اما 
گر بازیکنان ســابق  ا

چندیــن  باشــند 
ســال اســت کــه با 

هم تمرین می کنند و تجربه زیادی دارند.
 قزاقســتان از نظــر فیزیــک بدنــی قــوی اســت، در 
یک ســری از مســابقات، تیمی که امتیاز کمــی دارد 
ناامید می شود؛ اما قزاق ها این طور نیستند و تا آخرین 
لحظه می جنگند. همیشه مقابل این تیم بازی های 
سنگینی داشتیم و بازیکنان تیم ملی ایران کار سختی 
دارند. باید تمرکز خود را بیشتر برای دفاع بگذاریم، 
زیرا تیم مقابــل از هر موقعیتــی برای گرفتــن امتیاز 

استفاده می کند.
         در سال های اخیر سطح بسکتبال ایران را 

چطور می بینید؟
متأســفانه در رده های پایه ضعیف کار شده است. 

بازیکــن جدید بــه تیــم ملــی دعــوت می شــود، اما 
پتانســیل و قدرت الزم را که کادر فنــی می خواهد، 

ندارد و کنار گذاشته می شود.
در زمــان ما بازیکنــان خارجی خوبــی در لیگ بازی 
می کردند. گاهی اوقات بازیکنان ایرانی درگیری بدنی 
با یک بازیکن قوی تر از خود داشتند و این خارجی ها 
مانند یک کالس آموزشی بودند که نکات زیادی را 
می توانســتیم از آن ها یاد بگیریم؛ اما درحال حاضر 
برخی تیم ها بازیکن خارجی ندارنــد و آن هایی هم 
که دارند، کیفیت باالیی ندارند؛ این مسائل باعث 
شــده ســطح بســکتبال ما پایین بیاید. ایــن را هم 
اضافه کنم که جذابیت لیگ برتر بسکتبال ایران از 
مرحله پلی آف شروع می شود و در این مرحله تیم ها 

عملکرد بهتری دارند.
         زمانی که از بسکتبال خداحافظی کردید، 

کسی از مسئوالن بسکتبال کشورمان به 
سراغ شما آمد که در بسکتبال به کار 

گرفته شوید؟
خیر، کسی پیگیر من نبود و مطمئن بودم 

چنین اتفاقی رخ نمی دهد.
         وقتی یک بازیکن سال های زیادی 

برای تیم ملی کشورش زحمت کشیده، چرا 
مسئوالن در حق او کم لطفی می کنند؟

دالیل زیــادی دارد، یکی از ایــن دلیل ها این بود که 
نمی خواستند باشم و به شکلی برخورد می شود که 

انگار هیچ وقت در بسکتبال نبوده ام.
هیــچ زمانی بــه دنبــال روابــط و باندبــازی نبــودم و 
پــای  بــودم، همیشــه روی  بــد  یــا  گــر خــوب  ا
خودم ایســتاده ام. نمی خواهم خیلی از حرف ها را 
بزنم؛ زیرا از یک جایی دیگر ارزشی ندارد که راجع به 
آن صحبت کنم، شاید به دلیل اینکه به فرد خاصی 

وصل نبودم کنار گذاشته شدم.
چرا در حیطه مربیگری فعالیت نکردید؟ تجربه شما 
می توانست به بسکتبال کشورمان کمک زیادی کند

         به خاطر اینکه از ایران و کال بسکتبال خارج 
شدم.

         برای مربیگری به ایران برنمی گردید تا تجربه 
خود را به جوانان انتقال دهید؟

به تازگی اینجا کار پیدا کرده ام و امیدوارم یک زندگی 
آرامش بخش داشته باشم. دلتنگ بسکتبال هستم؛ 
زمان هایی به برگشــت هم فکر می کنم امــا در حال 
حاضر شرایط به شکلی است که نمی توانم برگردم. 
شاید طی سال های آینده زندگی ام طوری پیش برود 
و بتوانم چند ماهی به ایران بیایم اما چیزی مشخص 
گر به ایران بازگشــتم تا جایی کــه بتوانم و  نیســت. ا
مسئوالن ورزش و بسکتبال بخواهند، با کمال میل 

کمک می کنم.
         حرف آخر؟

گر بگویم هم اتفاق  صحبت های زیادی دارم، اما ا
خ نمی دهد و برای کســی اهمیت ندارد.  مثبتی ر
حتی شــاید امکان بدتر شــدن شــرایط هــم وجود 

دارد!
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با اعــالم کمیته انضباطــی فدراســیون فوتبال، 
شکایت باشگاه ذوب آهن از دو بازیکن خارجی 

پرسپولیس رد شد.
بــه گــزارش  ســایت فدراســیون فوتبــال، رای 
کمیته انضباطی در خصوص شــکایت باشگاه 
ذوب آهن اصفهان علیه باشــگاه پرســپولیس 
تهران مبنی بــر اســتفاده از دو بازیکن غیرمجاز 
)وحــدت هنانــون و منوچهــر صفــروف( در 
خ ۲۷ دی ماه بیــن دو تیم، از ســری  بازی مــور
مســابقات جــام حذفــی کشــور با ایــن توضیح 
کــه فســخ بازیکنــان خارجی مذکــور با باشــگاه 
قبلی پس از پایان زمان پنجــره نقل و انتقاالت 
تابستانی لیگ ایران بوده و از آنجا که قرارداد این 
بازیکنان بعنوان ســهمیه آزاد به ثبت رســیده 
مصــداق بــارز اســتفاده از بازیکــن غیرمجــاز 
می باشــد مضافا اینکه پنجره نقــل و انتقاالتی 
باشــگاه پرســپولیس وفــق مــاده ۲۴ مکــرر 
FIFARSTI بدلیل عدم پرداخت بدهی های 

خارجی این باشگاه بسته بوده است.

با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر 
به استعالم به عمل آمده از سازمان لیگ فوتبال و 
با عنایت به دفاعیات موجه باشگاه پرسپولیس و 
کی مدرک مثبته  نظر به اینکه از سوی باشگاه شا
ادعایی ارائه نشــده اســت، در نتیجــه به لحاظ 
عدم احراز تخلف مســتند بــه مــاده ۹۵ مقررات 
انضباطی مصوب ۱۳۹۷ حکم بر برائت باشگاه و 

بازیکنان طرف شکایت صادر می شود.
رای صادره به مــدت ۷ روز در کمیته اســتیناف 

قابل تجدید نظر است.

از ســوی کنفدراســیون فوتبــال آســیا، عربســتان 
به عنوان میزبان دیدارهای گروهی جام باشگاه های 

آسیا در منطقه غرب آسیا انتخاب شد.
جلســه هماهنگــی قوانیــن جــام باشــگاه های 
آســیا ۲۰۲۲ به صــورت آنالیــن با حضور مســئوالن 

برگزاری این مســابقات و نمایندگان باشــگاه فوالد 
مبارکه سپاهان برگزار شد. در این جلسه اعالم شد 
که عربستان از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به 
عنوان میزبان مسابقات منطقه غرب آسیا انتخاب 
شده است و پنج گروه غرب آســیا دیدارهای خود را 

در این کشور به صورت متمرکز برگزار خواهند کرد.
باشگاه فوالد مبارکه ســپاهان پیش از این در زمان 
مقرر با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال جمهوری 
اســالمی ایران درخواســت میزبانی این رقابت ها را 
در ایران به صورت میزبانی دو گروه در اصفهان، دو 
گروه در خوزســتان و یک گروه در مشــهد مقدس با 
محوریت فدراسیون جهت پیگیری از AFC داده بود 

که متأسفانه این امر محقق نشد.

سرپرســت تیــم ملــی فوتبال ایــران از ســمت خود 
کناره گیری کرد.

مجتبی خورشیدی، سرپرست تیم ملی فوتبال ایران 
بــه دیــدار میرشــاد ماجــدی، سرپرســت ریاســت 
فدراسیون فوتبال رفت. خورشــیدی در این دیدار 
نامه اســتعفا از ســمت خود را به صورت رســمی به 
فدراســیون فوتبــال تقدیم کــرد و بــا درخواســت او 

موافقت شد.
گان اسکوچیچ روی  خورشیدی از زمان حضور درا
نیمکت تیم ملی به عنوان سرپرست تیم ملی معرفی 
شده بود. فعال وضعیت انتخاب سرپرست بعدی تیم 
ملی فوتبال ایران نامشخص است و به نظر می رسد 

به زودی در این مورد تصمیم گیری می شود.
روزهای اخیر زمزمه های زیادی درخصوص اخراج 
خورشیدی به گوش می رسید؛ اما به نظر می رسد 

وی قبل از اخراج تصمیم به استعفا گرفته است.

یک روزنامه پرتغالی خبر داد مهدی طارمی در دیدار 
پنجشنبه پورتو مقابل التزیو ایتالیا در ترکیب اصلی 

نماینده پرتغال قرار می گیرد.
به گزارش مهر، دیدار برگشــت مرحله پلی آف لیگ 
فوتبال اروپا بین دو تیم پورتو پرتغال و التزیو ایتالیا 
امشب)پنجشــنبه( برگزار می شــود. بازی رفت دو 
تیم در پرتغال در حالی با نتیجه ۲ بر ۱ به سود پورتو 
تمام شــد که مهدی طارمی مهاجم ایرانــی در این 
مسابقه نیمکت نشین بود. به جای طارمی، »تونی 
مارتنیز« برای پورتو به میدان رفــت و هر دو گل این 

تیم را به ثمر رساند.

طارمی بعــد از نیمکت نشــینی در آن مســابقه، در 
دیدار مقابل موریرنســی در لیگ پرتغال در ترکیب 
اصلی تیمش قرار گرفت و در دیداری که با یک گل و 

سه امتیاز ارزشمند پورتو همراه بود، پاس گل داد.
 A حاال و در آستانه بازی برگشــت با التزیو، روزنامه
bola پرتغال خبر داد طارمی در مسابقه پنجشنبه 
در ایتالیــا بازیکــن فیکــس پورتــو خواهــد بــود. بــه 
نوشته این روزنامه، »سرجیو کونسیسائو« سرمربی 
تیم پورتو در قرار دادن طارمی در ترکیب اصلی تیمش 
تردید نمی کند. قرار اســت همــان زوج خط حمله 
پورتو در بازی با موریرنسی یعنی طارمی - اوانیلسون 

مقابل التزیو به میدان بروند.
A bola با اشاره به عملکرد درخشان طارمی مقابل 
موریرنســی و همکاری عالــی او با اوانیلســون برای 
کیــد کــرد طارمی می خواهــد نخســتین  گلزنــی تا
حضــورش در لیــگ اروپــا را هــم با بــازی درخشــان 
پشــت ســر بگذارد و یکی از گزینه های کونسیسائو 
برای سورپرایز التزیو و شــوک به این تیم در شهر رم 

خواهد بود.

به گفته ســرمربی تیم فوتبال بایر لورکوزن، ســردار 
آزمون به دلیل یک مشکل جدید سه روز مشغول 

استراحت بوده است.
تیم فوتبال بایر لورکوزن روز شــنبه هفتــه آینده در 
ادامه مسابقات بوندس لیگا به مصاف تیم آرمینیا 
بیله فلد می رود. با توجه به مصدومیت »پاتریک 
شیک« مهاجم بایر، انتظار می رفت سردار آزمون 
مهاجــم تیــم ملی ایــران که بــه تازگــی بــه لورکوزن 
پیوسته است، به تدریج به ترکیب این تیم اضافه 

شود.
با این حال »جراردو سیوانه« ســرمربی لورکوزن در 
تازه تریــن مصاحبه خــود اعــالم کرد کــه تمرینات 
بدنســازی آزمون طــی روزهای گذشــته بــه دلیل 
مشکل جدیدی که برای این مهاجم ایجاد شده، 

متوقف بوده است.
به گزارش نشریه »بیلد« آلمان، سیوانه گفت: آزمون 

به دلیل التهاب لوزه سه روز در حال استراحت بود 
و آنتی بیوتیک مصــرف می کرد. بــرای همین این 
موضوع کمی به تعویق افتــاد. او فقط اواخر هفته 

تمرینات سبکی را انجام داد.
سرمربی بایر افزود: سردار ممکن است اواسط و یا 
اواخر هفته تمریناتی با تیم داشته باشد. بعد از آن 
خواهیم دید که او چه احساسی دارد و آیا برای یک 

ماموریت کوتاه مدت در دسترس است یا نه.

با اعالم کمیته انضباطی؛

شکایت باشگاه ذوب آهن 
از بازیکنان خارجی پرسپولیس رد شد

خبر

میزبانی ایران و اصفهان از دست رفت

کرد سرپرست تیم ملی از سمت خود استعفا 

طارمی در ترکیب اصلی پورتو برای بازی برگشت مقابل التزیو

اعالم آخرین وضعیت مهاجم ایران؛

بدشانسی آزمون در لورکوزن ادامه دارد

خبر

مسابقه ورزشی»من و پدرم« به مناسبت میالد 
حضرت علی )ع( و روز پدر، توسط خانه فرهنگ 
جوان از مجموعه های تحت نظارت ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان 
با یک صدوبیســت نفر شــرکت کننده در سالن 

شهدای غواص منطقه لتحر برگزار شد.
رقابت ورزشــی »مــن و پــدرم« روزهــای اخیر در 
کاشان برگزار شد. در این مسابقه که در راستای 
پیام »ورزش با خانواده« و با هدف ایجاد نشاط 
- شــادابی، ســاعات خوش در کنار هــم بودن، 
افزایــش روحیه رفاقت و دوســتی بین پــدران و 
پسران برنامه ریزی شده بود، پســران پنج تا ۱۵ 
سال در سه رده سنی پنج تا هفت سال، هشت 
تــا ۱۰ ســال و ۱۱ تا ۱۵ ســال همــراه با پــدران خود 

شرکت کردند.
ایــن مســابقه بــا همــکاری مدیریــت ورزش و 
تفریحات سالم سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری کاشــان در رشته های عبور از 
موانع، پرتاب توپ، لی لی، ضربات پنالتی، کیسه 
تنی، پرش جفت پا و به داوری جواد اســتادی، 
محمد سرنجی، محمدرضا زینلی با استقبال 

بی نظیر خانواده ها اجرا شد.

تیم والیبال گیتی پسند اصفهان در نخستین 
دیدار از ســه بــازی مقابــل اسپورت هوشــیار 

تبریز به برتری قاطعانه سه بر صفر رسید.
رقابت های مرحله یک چهارم نهایی مرحله 
پلی آف لیگ دسته اول والیبال باشگاه های 
کشــور با انجام چهار دیدار همزمان آغاز شد 
که در یکی از مهم ترین مصاف ها گیتی پسند 
اصفهــان که قاطعانــه از مرحلــه گروهی اش 
صعــود کــرده بــود بــا یــک نمایــش بســیار 
فوق العــاده در ســه ســت اسپورت هوشــیار 
تبریــز را در ســالن قیــام زرین شــهر اصفهــان 

شکست داد.
رقابت های مرحله پلی آف به صــورت دو برد 
از ســه بازی خواهد بــود؛ والیبالیســت های 
گیتی پســند پس ایــن پیــروزی، روز جمعــه 
ششــم اســفندماه در ســاعت ۱۶ دیــدار دوم 
را انجــام خواهنــد داد و در صــورت پیــروزی 
مقابل اسپورت هوشیار تبریز در آن مسابقه 
با احتساب دو برد راهی مرحله نیمه نهایی 

خواهند شد.
بنا بر جدول تعیین شده توسط سازمان لیگ 
والیبــال، برنــده بــازی دو تیــم گیتی پســند 
اصفهــان و اسپورت هوشــیار تبریــز بــا برنده 
بازی دو تیم گل گهر سیرجان و آریا تنکابن در 

مرحله نیمه نهایی دیدار می کند.
ضمن اینکه از بین چهــار تیمی که در مرحله 
نیمه نهایی حاضر خواهند شد سه تیم جواز 
حضور در ســوپر لیــگ والیبال باشــگاه های 

کشور را کسب خواهند کرد.

در هفتــه پایانــی لیــگ وزنــه بــرداری تیــم 
ذوب آهن قهرمان لیگ برتر شد.

 در هفتــه پایانی لیــگ برتر وزنه بــرداری که 
در مجموعــه ورزشــی آزادی تهــران برگــزار 
شــد تیم وزنه بــرداری ذوب آهــن اصفهان 
موفــق شــد بــا کســب ۲ هــزار و ۳۰۷ امتیاز 
روی سکوی قهرمانی لیگ برتر وزنه برداری 

قرار گرفت. 
تیم هــای فوالدیــن ذوب آمــل، شــرکت 
ملی حفاری اهواز، عقــاب نیروی هوایی و 
مناطق نفت خیز جنــوب در رده های دوم 

تا پنجم قرار گرفتند.

تیم والیبال سپاهان اصفهان در دیدار رفت 
مرحله پلی آف به پیروزی رسید.

مرحلــه پلــی آف لیــگ برتــر والیبــال مــردان 
سه شــنبه، ســوم اســفند به صورت متمرکز 
آغاز شد و تیم های سپاهان اصفهان و پاس 

گرگان با مصاف هم رفتند.
گردان رحمان محمدی راد  در این دیدار شا
در سپاهان در سه ســت پیاپی با نتایج ۲۵ 
بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۰  به برتری رسیدند.
در این دیدار امیر غفور از ســپاهان با کســب 
۱۳ امتیــاز، عنــوان امتیازآورتریــن بازیکن را 
به دست آورد. اسماعیل مســافر هم از تیم 
پاس گرگان با کسب ۹ امتیاز، امتیازآورترین 

بازیکن تیم خود بود.
دومیــن مســابقه بین ایــن دو تیــم امــروز 
پنجشــنبه، پنــج اســفند از ســاعت ۱۵ و ۳۰ 

دقیقه آغاز خواهد شد. 

 برگزاری رقابت ورزشی 
کاشان »من و پدرم« در 

گیتی پسند فاتح تیم والیبال 
 مقتدرانه دیدار نخست

ذوب آهن قهرمان 
لیگ برتر وزنه برداری

سپاهان پلی آف لیگ والیبال
کرد  را با برد آغاز 

کاپیتان تیم والیبال گیتی پســند گفــت: حمایت 
باشگاه را پشت ســر خود داریم و درون تیم به دور از 
هرگونه حاشیه است و در یک فضای کامال دوستانه 
برای هدفمان تالش می کنیم . محمد مشیدی  در رابطه با عملکرد 
تیم والیبال گیتی پســند در رقابت های این فصل لیگ دســته اول و 
شرایطشان اظهار کرد: در دقیقه ۹۰ مشخص شد که در لیگ دسته یک 

حضور خواهیم داشت. قرار هم بر این بود که در این فصل فقط برای 
کسب تجربه حضور داشته باشیم، اما با کنار هم قرار گرفتن بازیکنان با 
تجربه و جوان کار خود را آغاز کردیم. فضایی که در تیممان وجود دارد، 
کامال دوستانه است و هیچ گاه اجازه ندادیم که حاشیه ای در تیم ایجاد 

شود، حتی رقیبان از عملکرد ما تعجب کرده بودند.
وی در ادامه افزود: پس از اینکه با نمایش قاطعانه صدرنشین مرحله 
نخست شدیم و به عنوان تیم صدرنشــین به مرحله پلی آف راه پیدا 
کردیم، با فشار و استرس کمتری در هفته های پایانی دور گروهی بازی 

کردیم و خودمان را آماده حضور در مرحله پایانی کردیم..
کید بر اینکه تیمشان با تمام توان  کاپیتان تیم والیبال گیتی پسند با تا
در بازی ها حضور پیدا می کند، خاطرنشان کرد: بچه ها برای موفقیت 
تیم کم نگذاشته اند، ۶۰ درصد تیممان بومی اســت، این ظرفیت را 
داریم که از سد تیم تبریزی بگذریم و در سایر مراحل نیز همین روند را 
ادامه دهیم. برخی بازیکنان ما تجربه حضور در این مراحل را ندارند و 

امیدوارم از لحاظ روحی و ذهنی آماده بمانند و به هدفمان برسیم.

مشــیدی گل گهر را جدی ترین رقیب گیتی پســند در راه رســیدن به 
لیگ برتر دانست و تصریح کرد: گل گهر ســخت ترین رقیب ما در این 
مرحله اســت، قرارداد دو بازیکن آن ها برابر با کل تیم ما می شــود، اما 
رقابتی نزدیک با گل گهر خواهیم داشت و هر تیمی که بهتر بازی کند 
می تواند به خواسته اش برسد. تیم ما بسیار صبورانه رفتار می کند و با 

تمام این اوصاف یک دل هستیم تا به موفقیت برسیم.
وی با اشاره به حساســیت مرحله پلی آف اظهار کرد: شرایط بازی در 
مرحله پلی آف با مرحله گروهی بسیار متفاوت است و تیمی که مرتکب 
اشــتباه شــود دیگر جایی برای جبران نخواهدداشت، هیچ تیمی را 
نمی توان دست کم گرفت و هر تیمی که به این مرحله برسد چیزی برای 

از دست دادن ندارد.
کاپیتان تیم والیبال گیتی پسند در پایان با تشکر از کمک های کارخانه و 
باشگاه گیتی پسند گفت: حمایت کارخانه و باشگاه در مدت های اخیر 
ما را دلگرم و خوشحال کرده است، از مدیرعامل و مشاور باشگاه و همه 

کارکنان کارخانه گیتی پسند تشکر می کنم.

کاپیتان تیم والیبال گیتی پسند؛

فضای درون تیم دوستانه و به دور از حاشیه است

خبر

سرمربی تیم سپاهان اصفهان می گوید این تیم به دنبال قهرمانی در لیگ برتر است.
به گزارش ایسنا، تیم های سپاهان اصفهان و پاس گرگان در مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال به 

مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری سه بر صفر سپاهان 
به پایان رسید.

رحمان محمدی راد سرمربی سپاهان پس از پیروزی مقابل پاس گرگان گفت: 
بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و شاهد همان دیداری بودیم که توقع آن 

را داشتیم. به هر دو تیم بابت عملکردشان در این دیدار تبریک می گویم.
ســرمربی تیم والیبال ســپاهان ادامه داد: روز خوبی را در سرویس پشت سر 
گذاشتیم و توانستیم نظم دفاعی تیم پاس را به هم بریزیم. در دفاع روی تور و 
توپ های برگشتی نیز بسیار خوب عمل کردیم. در مجموع بازی با پاس دیدار 

ساده ای از کار درآمد و توقع پیروزی سه بر صفر را نداشتیم.
محمدی راد گفت: پاس تیم بسیار جنگنده ای است و من مطمئنم که روز 
خوب آن ها نبود. این بازی را فراموش می کنیم و به فکر بازی بعدی هستیم. 
او  در پایان گفت: تیم سپاهان به دنبال قهرمانی است. تیم های بسیار زیادی 
در لیگ امسال با برنامه وارد عرصه شده اند و باید بگویم تیم های مدعی زیاد 

هستند. باید جنگید و حق خودمان را در زمین والیبال بگیریم.

         سرمربی پاس گرگان: شگفتی ساز لیگ برتر بودیم
عیسی سنگدوینی، سرمربی پاس هم در مورد این دیدار گفت: به تیم سپاهان بابت این پیروزی تبریک 
و به بازیکنان خودم خسته نباشید می گویم. البته از عملکرد تیم راضی 
نیستم. سرمربی تیم والیبال پاس ادامه داد: انتظار داشتم بازیکنانم شرایط 
بهتری را در بازی رقم بزنند. شگفتی ساز لیگ برتر بودیم و کسی فکرش را 
نمی کرد به پلی آف برســیم به همین دلیل چیزی برای از دســت دادن در 

مرحله پلی آف نداریم.
ســنگدوینی گفت: با حریف قابل احترامی مســابقه دادیم که بازیکنان 
بزرگی در اختیار دارد. به همین خاطر توقع داشتیم که ذهن بچه ها راحت 
باشد اما این طور نشد. امیدوارم در بازی بعدی تیمی که با چند سرباز و 
بدون هیچ گونه هزینه ای راهی لیگ برتر شــده، عملکرد بهتری داشته 

باشد و به نوعی به جامعه والیبال خدمت کند.
او در پایان تصریح کرد: هدف نخست پاس حفظ سهمیه لیگ برتری و 
بعد از آن صعود به مرحله پلی آف بود. ســپاهان شانس قهرمانی است. 
امیدوارم در پایان لیگ، هر تیمی که شایسته تر است قهرمان شود و ما نیز 

در بازی بعدی حداقل سه بر صفر نبازیم.

سرمربی تیم سپاهان اصفهان:

سپاهان قهرمانی والیبال را می خواهد

خبر



سال پنجم - شماره 1۳۶1

 پنجشنبه  ۵  اسفند 1۴۰۰ - 22 رجب 1۴۴۳

7 2۴ فوریه     2۰22 سالمت

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۷۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ هیات سه خانم شهناز رام هرند به 
شناسنامه شماره ۱۲۸ کدملی ۴۷۲۳۱۵۰۲۹۳ صادره فرزند محمدرضا بصورت ششدانگ 
ک شماره ۸ فرعی از ۴۵۲ اصلی  یک باب ساختمان به مساحت ۱۱۰/۶۲ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق قباله عادی مع  واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امال
الواسطه از مالکیت رسمی یداله حسین پور موضوع سند انتقال شماره ۲۱۲۳۲ مورخه 
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز  ۴۶/۰۱/۲۶ وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ - رییس اداره ثبت اسناد و 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۴۲۸۴ / م الف امال

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

خ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیات دو خانم کیان تاج کثیری  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۶۵۹ مور
عسگرانی به شناسنامه شماره ۶۸ کدملی ۵۴۹۹۷۶۱۳۱۰ صادره تیران فرزند هوشنگ 
ک ۱۳۹۰۰ اصلی  بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۵۵/۴۴ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و  واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
مع الواسطه از مالکیت رسمی اشرف مسعود صدری موضوع سند انتقال ۲۳۳۸، ۲۴/۸/۲۹ 
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز  دفترخانه ۶۷ وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ - رییس اداره ثبت اسناد و 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۴۴۱۹ / م الف امال

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

خ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ هیات سه خانم صدیقه  ۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۷۵۶ مور
احمدی جزن ابادی به شناسنامه شماره ۱۴ کدملی ۱۲۴۹۷۰۵۲۹۰ صادره از نائین فرزند 
قنبرعلی بصورت یک سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
ک شماره ۱۴ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره  ۱۴۸/۱۹ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت  ثبت اسناد و امال
خ ۵۱/۹/۳۰ دفتر ۸۳ اصفهان  رسمی ابوالقاسم شفیعی نیا موضوع سند انتقال ۷۴۰۱ مور
گذار گردید، ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ هیات سه خانم  وا
سکینه احمدی جزن آبادی به شناسنامه شماره ۲۸۵ کدملی ۱۲۴۹۲۴۵۹۵۸ صادره 
نائین فرزند قنبرعلی بصورت یک سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک باب ساختمان 
ک شماره ۱۴ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان  به مساحت ۱۴۸/۱۹ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از  بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
خ ۵۱/۹/۳۰ دفتر ۸۳  مالکیت رسمی ابوالقاسم شفیعی نیا موضوع سند انتقال ۷۴۰۱ مور
خ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ هیات  گذار گردید. ۳( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۷۴۸ مور اصفهان وا

سه آقای حسین احمدی جزن آبادی به شناسنامه شماره ۲ کدملی ۱۲۴۹۷۵۲۵۴۱ صادره 
از نائین فرزند قنبرعلی بصورت دو سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک باب ساختمان 
ک شماره ۱۴ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان  به مساحت ۱۴۸/۱۹ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه  بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
خ ۵۱/۹/۳۰ دفتر  از مالکیت رسمی ابوالقاسم شفیعی نیا موضوع سند انتقال ۷۴۰۱ مور
خ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸  گذار گردید. ۴( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۷۵۵ مور ۸۳ اصفهان وا
هیات سه خانم زهرا احمدی جزن آبادی به شناسنامه شماره ۴ کدملی ۱۲۴۹۷۴۴۶۷۹ 
صادره فرزند قنبرعلی بصورت یک سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک باب ساختمان 
ک شماره ۱۴ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان  به مساحت ۱۴۸/۱۹ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از  بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
خ ۵۱/۹/۳۰ دفتر ۸۳  مالکیت رسمی ابوالقاسم شفیعی نیا موضوع سند انتقال ۷۴۰۱ مور
گهی  گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ اصفهان وا
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
له ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان  شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان ال
دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ - رییس اداره ثبت اسناد و 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۴۲۱۹ / م الف امال

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

خ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ آقای سیدعبدالرضا  ۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۹۵۹ مور
موسوی به شناسنامه شماره ۱۲۵۳۱ کدملی ۱۲۹۳۳۴۷۹۸۱ صادره اصفهان فرزند 
سیدعبدالحمید بصورت یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
ک شماره ۱ فرعی از ۱۵۱۷۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵  ۸۰۶/۴۵ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال  اداره ثبت اسناد و امال
خ ۹۹/۲/۲ دفتر ۴۲۱ اصفهان، ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۹۶۲  ۴۵۷۶۲ مور
خ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ خانم زینب السادات موسوی به شناسنامه شماره ۱۲۷۲۳۵۷۷۲۴  مور
کدملی ۱۲۷۲۳۵۷۷۲۴ صادره اصفهان فرزند سیدعبدالحمید بصورت یک دانگ مشاع 
ک شماره ۱ فرعی از  از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۸۰۶/۴۵ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت  ۱۵۱۷۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
خ ۹۹/۲/۲ دفتر ۴۲۱ اصفهان، ۳( رای  رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۴۵۷۶۲ مور
خ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ آقای سیدعبدالحمید موسوی به  شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۹۶۳ مور
شناسنامه شماره ۳۸۵۱۴ کدملی ۱۲۸۲۳۱۲۵۹۶ صادره اصفهان فرزند عبدالرحمان 
بصورت یک دانگ و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
ک شماره ۱ فرعی از ۱۵۱۷۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵  ۸۰۶/۴۵ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال  اداره ثبت اسناد و امال
خ ۹۹/۲/۲ دفتر ۴۲۱ اصفهان، ۴( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۹۶۴  ۴۵۷۶۲ مور
خ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ خانم افتخارالسادات میریان به شناسنامه شماره ۲۶۲ کدملی  مور
۱۲۸۹۳۷۲۷۱۳ صادره اصفهان فرزند سیدمهدی بصورت یک دانگ و نیم دانگ مشاع 
ک شماره ۱ فرعی از  از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۸۰۶/۴۵ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت  ۱۵۱۷۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
خ ۹۹/۲/۲ دفتر ۴۲۱ اصفهان، ۵(  رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۴۵۷۶۲ مور
خ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ آقای سیدامیرعباس موسوی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۹۶۶ مور
به شناسنامه شماره ۱۲۷۱۸۶۶۸۴۶ کدملی ۱۲۷۱۸۶۶۸۴۶ صادره اصفهان فرزند 
سیدعبدالحمید بصورت یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
ک شماره ۱ فرعی از ۱۵۱۷۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره  ۸۰۶/۴۵ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقضای موضوع سند انتقال ۴۵۷۶۲  ثبت اسناد و امال

مورخ ۹۹/۲/۲ دفتر ۴۲۱ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ - رییس اداره ثبت اسناد 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۴۵۳۲ / م الف و امال

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

خ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ هیات یک آقای حمیدرضا  ۱( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۴۴۵۱ مور
گری به شناسنامه و کدملی ۱۲۷۰۲۲۵۱۳۸ صادره اصفهان فرزند احمد نسبت به دو  کیمیا
ک ۱۵۱۸۲  دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۸۴/۷۵ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه  اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
عادی و مع الواسطه از مالکیت غالمعلی پهلوانی نژاد موضوع سند رسمی ۱۴۸۸۹، ۵۰/۲/۴ 
گذار  دفتر ۸۲ که ازطرف رضا و حسین و مصطفی احد از وراث غالمعلی بصورت عادی وا
خ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ هیات یک آقای روح  گردید. ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۴۴۵۰ مور
اله توالئی به شناسنامه شماره ۳۳۰۲ کدملی ۱۲۸۸۲۴۰۳۴۱ صادره اصفهان فرزند احمد 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۸۴/۷۵ مترمربع 
ک شمال اصفهان  ک ۱۵۱۸۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال از پال
طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالکیت غالمعلی پهلوانی نژاد موضوع سند 
رسمی ۱۴۸۸۹، ۵۰/۲/۴ دفتر ۸۲ که ازطرف رضا و حسین و مصطفی احد از وراث غالمعلی 
خ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶  گذار گردید. ۳( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۴۴۴۹ مور بصورت عادی وا
هیات یک آقای احمدرضا رمضانی به شناسنامه شماره ۲۵۹۴ کدملی ۱۲۸۹۶۷۵۲۰۱ 
صادره اصفهان فرزند حیدر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
ک ۱۵۱۸۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد  مساحت ۱۸۴/۷۵ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالکیت غالمعلی پهلوانی  و امال
نژاد موضوع سند رسمی ۱۴۸۸۹، ۵۰/۲/۴ دفتر ۸۲ که ازطرف رضا و حسین و مصطفی احد 
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  از وراث غالمعلی بصورت عادی وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود  اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
له ابتدای خیابان پروین جنب  را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان ال
بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ - رییس اداره 
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گهی مزایده اتومبیل آ
گهی: ۱۴۰۰۰۳۹۰۲۱۳۳۰۰۰۰۲۷، شماره پرونده: ۱۳۹۸۰۴۰۰۲۱۳۳۰۰۰۶۹۱، شماره  شماره آ
بایگانی: ۹۸۰۰۹۳۸، یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۱۳۸۲  به 
شماره انتظامی ۳۶۱ م ۵۹ ایران ۴۳  متعلق به آقای حسنعلی نصرالهی نجف آبادی نام 
پدر حسینعلی که برابر اعالم پلیس راهور نجف آباد در سیستم شماره گذاری بنام نامبرده 
می باشد و قبال درقبال قسمتی از طلب خانم  سعیده سادات حسینی نجف آبادی فرزند 
سیدابراهیم  و پنج درصد اجرایی بازداشت گردیده از ساعت ۹ صبح تا ۱۲روز یکشنبه مورخ 
ک نجف آباد واقع در  ۱۴۰۰/۱۲/۵ در محل واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و امال
خیابان منتظری شمالی ازطریق مزایده حضوری به فروش می رسد و مورد مزایده از مبلغ 

پانصد و پنجاه میلیون ریال  قیمت ارزیابی شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری 
اصفهان شروع و به هر کس که خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. 
طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری اصفهان مورد مزایده یک دستگاه سواری پژو تیپ 
۴۰۵ جی ال ایکس دارای مدل ۱۳۸۲ برنگ نوک مدادی به شماره موتور ۲۲۵۶۸۲۰۴۴۱۰ و  
شماره شاسی IN ۸۲۰۰۸۹۷۵ خودرو مذکور دور تا دور رنگی و کف صندوق عقب فرو رفتگی 
دارد داشبورد مستعمل و بدون عیب و نقص تودوزی پارگی دارد شیشه جلو شکسته و 
باطری ازکار افتاده و چراغ خطر عقب سمت راست شکسته شده است موتور مستعمل 
گیربکس مستعمل و فاقد عیب و نقص فنی  و دارای اصالت و فاقد عیب و نقص فنی 
کت های تعبیه شده حاوی مشخصات فابریک تایرها با ۳۰  شماره های موتور و شاسی و پال
درصد کارکرد بیمه شخص ثالث نامعتبر کارکرد کیلومتر ۴۰۶۷۹۳ می باشد و از خالفی اطالعی 
در دست نمی باشد. درضمن بدهی مالیاتی و عوارض و خالفی های احتمالی تا تاریخ مزایده 
اعم از قطعی یا غیرقطعی و سایر هزینه ها ازجمله حق الحفاظه وغیره به عهده برنده مزایده 
می باشد. کسانی که مایل به خرید و شرکت در جلسه مزایده می باشند می توانند از مورد 
مزایده به آدرس نجف آباد کمربندی جنوبی نجف آباد پارکینگ ایثار ۲ دیدن نمایند. ضمن 
آنکه پس از مزایده درصورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
گهی در یک نوبت در روزنامه چاپ سیمای  به برنده مزایده مسترد می گردد. ضمنا این آ
ج و منتشر می گردد و درصورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد  خ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ در شهر مور
موکول می گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد پایه مزایده پس از 
ک نجف آباد  اخذ شناسه واریز از این اداره و طی فیش سپرده دروجه اداره ثبت اسناد و امال
بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارایه اصل فیش واریزی به همراه تقاضای کتبی 
و کارت شناسائی معتبر الزامی است. ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
کثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق  فروش را طی فیش مربوطه حدا
ثبت تودیع نماید و درصورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. درغیراینصورت 
عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. حجت اله کاظم زاده مدیر 
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گهی مزایده آ
شماره: ۰۰۰۲۷۵۱ اجرا، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۸، اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
کرم انصاری علیه آقای محسن رضایی  خمینی شهر در پرونده کالسه ۰۰۰۲۷۵۱  له خانم ا
به خواسته مطالبه مهریه به میزان ۲۰ عدد سکه بهارآزادی و مقدار ۲۰ مثقال طال و مبلغ 
۱۷۵/۳۰۰/۰۰۰ ریال حق االجرای دولتی درنظردارد اموال محکوم علیه که شامل: ۱-یک 
دستگاه خودروی سواری هاچ بک لیفان ایکس ۶۰ سفید رنگ مدل ۱۳۹۵ به شماره 
انتظامی ۷۵۲ ه ۶۱ ایران ۴۳ که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را ۲/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ارزیابی نموده است ۲-یک دستگاه خودروی سواری لیفان ۵۲۰ سفید رنگ مدل 
۱۳۸۸ به شماره انتظامی ۸۷۲ ل ۴۷ ایران ۵۳ که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن 
را ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی نموده را ازطریق مزایده به فروش برساند. لذا جلسه مزایده 
در تاریخ چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ساعت ۹ صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. طالبین می توانند ۵ روز قبل از مزایده به نشانی 
پارکینگ حجت خمینی شهر مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی 
را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز 
نماید درغیراینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. 
تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست ده درصد بهای مال را طی یک فقره چک 
تضمین شده دروجه اجرای احکام مدنی دادگستری آماده و با در دست داشتن اصل و 
کپی چک و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و 
درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل 
اجرا نمایید. مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر علی 
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آگهی

خارمریم،راهحلطبیعیمشکالتسالمت
ازکلسترولتاعارضههایکبدی

خار مریم خــواص فراوانــی دارد که 
از بیــن آن هــا می تــوان بــه درمــان 

مشکالت کبدی اشاره کرد. 
جغرافیای خشــک منطقــه ما باعث شــده اســت که 
اطرافمان پوشــیده از انواع خار های مختلف باشد. از 
خار هایی میزبانی می کنیم که مواد طبیعی و دارویی 

فراوانی در آن ها موجود است.
ادعا می شــود که خار مریم برای بســیاری از مشکالت 
ســالمتی از بیماری هــای کبــدی گرفته تا مشــکالت 

کلسترول مفید است.
         گیاه خار مریم چیست؟

خار مریم یکی از زیباتریــن خانواده خار ها اســت. این 
گیاه که به راحتی با گل های ارغوانی و سفیدش قابل 
تشخیص است؛ با نام های دیگری مانند شیر کنگل، 
کــره نیز شــناخته می شــود. از آن  شــتر کنگل و مریم با
جایی که در آب و هوای مناســب می تواند به راحتی و 
خود به خود رشد کند، حتی در کنار جاده ها نیز می توان 

با آن روبه رو شد.
         خواص درمانی خار مریم

         بهبود عملکرد کبد
خار مریم بــرای حمایــت از عملکرد ســالم کبد، مفید 
شناخته شده است. گفته می شود در صورت مصرف 
صحیح، اثرات منفی بسیاری از مواد مضر به ویژه الکل 
را بر روی کبد کاهش می دهد. به بدن در متعادل کردن 

قند خون کمک می کند.
         تقویت سیستم ایمنی بدن

خار مریم که در متعادل کردن کلسترول نیز تاثیر دارد، 
می تواند اثر کاهشی به ویژه در کلسترول بد باال داشته 
کسیدانی قوی،  باشد. به دلیل دارا بودن خواص آنتی ا
خار مریم از بدن در برابر بسیاری از بیماری ها محافظت 
می کند. به لطف این ویژگی، اثری نیز ایجاد می کند که 

باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می شود.
         تأثیرات مثبت بر عملکرد مغز

کــه خــار مریــم از عملکــرد ســالم مغــز  از آن جایــی 
نیــز پشــتیبانی می کند، مصــرف آن بــرای کســانی که 
می خواهنــد حافظــه خــود را تقویــت کننــد توصیــه 
می شود. گفته می شود این گیاه در برابر بیماری هایی 
ماننــد آلزایمــر و پارکینســون کــه در ســنین بــاال دیده 
می شــوند، اثــر محافظتــی دارد. بــرای مشــکل پوکی 

اســتخوان که می تواند در ســنین باال رخ دهد، مفید 
است و از سالمت استخوان ها حمایت می کند.

         سالمت پوست
خــواص درمانی خــار مریم برای پوســت نیز بی شــمار 
است. خار مریم از سالمت پوست نیز حمایت می کند. 
در صورت اســتفاده صحیح، پیری اندام ها و پوســت 
را بــه تاخیــر می انــدازد. هــم باعــث کاهــش و هــم بــه 
تاخیر انداختن چین و چروک هایی که ممکن اســت 

روی پوست ایجاد شوند، می شود.
         خار مریم چگونه مصرف می شود؟

وقتــی از فواید خار مریم مطلع شــدیم، باید چگونگی 
مصرف آن را نیز بدانیــم. با دم کردن چــای می توانید 
خار مریم را به راحتی مصرف کنید. برای این کار، با تهیه 
بذر خار از فروشگاه های معتبر یا از بازارها، فروشگاه ها 
یا ســایت های خرید آنالین که محصــوالت طبیعی را 

می فروشند، شروع کنید.
         مصرف به صورت چای و دمنوش

به اندازه یک قاشق چایخوری دانه خار مریم برای یک 
لیوان آب کافی است. آب را بجوشانید و در لیوانی بریزید 
و دانه های کمی له شده را اضافه کنید و بگذارید ۸ تا ۱۰ 
دقیقه دم بکشد. سپس می توانید چای خود را فیلتر 

کرده و با لذت بنوشید.
         خواص خار مریم

خار مریم در متعادل کردن کلسترول نیز تاثیر دارد. این 
گیاه می تواند اثر کاهشــی به ویژه در کلســترول بد باال 

داشته باشد.
         استفاده از روغن خار مریم

از فواید خار مریم برای پوســت بهره مند شــوید. برای 
استفاده از این خاصیت خار مریم می توانید از روغن آن 
گرچه مقدار آن بسته به منطقه ای که  استفاده کنید. ا
استفاده می کنید، متفاوت است. می توانید روغن خار 
مریم را با مخلوط کردن آن با روغن زیتون یا روغن بادام 

به نسبت حداقل یک به یک استفاده کنید.
برای مثال، می توانید ۵ قطره روغن خار مریم را با ۵ قطره 
روغن زیتون مخلوط کنید تا دستانتان مرطوب شود و 
گر روغنی  با ماساژ مالیم آن را روی دستانتان بمالید. ا
مصرف کرده اید که می توان آن را مستقیما به صورت 
کی مصرف کرد؛ می توانید چند قطره از این روغن  خورا
را به ساالد خود اضافه کنید. با مخلوط کردن آن با روغن 

زیتون مصرف کنید.
گر تا به حال روغن خــار مریم مصــرف نکرده اید، باید  ا
قبل از آن با پزشــک خود مشــورت کنیــد. نباید هیچ 

گونه درخواستی را که او تایید نکرده است انجام دهید.
         مضرات خار مریم در کنار خواص بی شمار آن

مــا همیشــه خــار مریــم را ســتایش نمی کنیــم. بایــد 
ویژگی هــای منفــی آن را بدانیــم و بــر اســاس آن عمل 
کنیم. از آن جایی که عوارض و مضرات احتمالی دارد؛ 

حتما باید به مراحل زیر توجه کنید:
صرف نظر از چای یا روغن، هرگز نباید بدون مشــورت 
پزشــک از خار مریم اســتفاده کنیــد. باید از پزشــکان 
متخصص بپرسید که آیا این گیاه و اثرات احتمالی آن 

برای سالمتی شما مناسب است یا خیر؟
گر بدن آلرژیــک دارید، به طــور مرتب از دارو اســتفاده  ا
می کنیــد یــا رژیــم غذایــی خاصــی را دنبــال می کنید، 
نباید این گیاه را مصرف کنید. حتما باید قبــل از آن از 

پزشک خود سوال کنید و تایید او را بگیرید.
خار مریم را هرگز زیاد مصرف نکنید. مصرف به صورت 
کثــر ۲ فنجــان در روز تجاوز نکنیــد. در  چای آن از حدا
صــورت مصــرف زیــاد، فرامــوش نکنیــد کــه خارمریم 
می توانــد عوارضــی ماننــد تهــوع، اســتفراغ، اســهال، 
ســردرد و ســوء هاضمه ایجاد کند. خواص خــار مریم 
فراوان است؛ اما نباید از عوارض مصرف بیش از اندازه 

آن هم غافل شد.

دانستنیها

غ سرخ  متخصصین تغذیه توضیح داده اند که مر
کرده چه تاثیری روی پوســت دارد.   متخصصین 
تغذیه عادت های غذایی را برشمرده اند که باعث 
تشــدید مشــکالت پوســتی می شــوند و ۵ مــاده 

برای پوست ســالم را معرفی کردند. سخنان این 
متخصصیــن در Eat This, Not That! منتشــر 
شده است. به عقیده آن ها مواد غذایی که باعث 
التهــاب در معــده می شــوند، می تواننــد ظاهــر و 
ســالمت پوســت را به میزان قابل توجهــی خراب 
کرده و باعث ایجاد جوش شوند. سیب زمینی سرخ 
کرده، مرغ سوخاری، شیرینی و نان سفید به عنوان 
نمونه این مــواد غذایی هســتند. یک متخصص 
مواد غذایــی گفت: کمبود پروبیوتیک هــا و زیاده 
روی در مــواد غذایی سرشــار از کربوهیدرات های 

تصفیه شده نیز تاثیر بدی بر ظاهر انسان دارد.

گرفتگی عضالت پا می تواند به دالیل مختلفی بروز 
کند.  گرفتگی عضالت پا یکی از مشکالتی است که 
افراد پس از انجام فعالیت های ورزشی آن را تجربه 
کرده اند. این درد می تواند از چند دقیقه تا ساعت ها 
به طول بینجامد. متخصصان می گویند با افزایش 
ســن، خطر بــروز گرفتگــی عضالت بیشــتر شــده و 
زنــان بیشــتر از مــردان در معرض این موضــوع قرار 
دارند. گرفتگی عضالت پا می تواند به دلیل طیف 
گسترده ای از مسائل رخ دهد. از اختالالت اعصاب 
غیرارادی تا مــواردی همچون مشــکالت در خون 
رســانی، اســترس و انجام فعالیت های ســنگین، 
همگی می توانند باعث بروز درد در ناحیه عضالت 
پا باشد. زنان باردار در طول شبانه روز ممکن است 
گرفتگی عضالت پا را تجربه کنند. بــه طور معمول 
بیشــتر این گرفتگی ها ناشــی از نشســتن به مدت 
طوالنی، کار کشیدن زیاد از عضالت، ایستادن و یا 
کار کردن بر روی سطوح سخت، نشستن ناصحیح، 
کــم آبی بــدن، ســطح پاییــن الکترولیــت بــدن و یا 
بیماری های مختلف است. برای درمان گرفتگی 
عضالت پا متخصصان راهکار های متعددی ارائه 
می دهند. در گام نخســت بایــد فعالیت هایی که 
باعث بروز این درد شــده اند را متوقف کرده و اقدام 
به انجام فعالیت های کششی پا کنید. ماساژ دادن 
عضالت پا نیز می تواند به التیام درد کمک کند. قدم 
زدن و راه رفتن یکــی از راهکار های مفیــد برای رفع 
گرفتگی پا اســت. با این کار پیام آرامش عضالت به 

مغز ارسال می شود. باید همواره به یاد داشته باشید 
برای جلوگیری از گرفتگی عضالت نوشیدن آب کافی 
ضروری است. برای تامین الکترولیت بدن مصرف 
مواد غذایی حاوی منیزیم توصیه می شود. استفاده 
از کمپرس گرم بر روی عضالت گرفته پا باعث التیام 
درد و رفع گرفتگی می شود. با این حال، دوش گرفتن 
و قرار دادن پا در معرض آب گرم همان کارآیی را برای 
رفع گرفتگی پا دارد. به طور معمول بهتر است پس از 
هر فعالیت سنگین استحمام کنید. این کار عالوه 
بر ایجاد آرامش در بدن، مانع از ابتال به بیماری های 
پوســتی و قارچی می شــود. ممکن است گرفتگی 
عضالت با مشــکالت دیگر عضالنی اشــتباه گرفته 
شوند. آسیب به عضالت، تاندون و رباط پا موضوعی 
نیست که بتوان آن را با آب گرم و استراحت حل کرد. 
در این زمینه مراجعه به پزشک متخصص ضروری 
گر پس از فعالیت سنگین شاهد درد به مدت  است. ا
طوالنی بوده اید که به مرور زمان التیام نمی یابد، باید 

به پزشک مراجعه کنید.

کدام مواد غذایی برای سالمت پوست مضر هستند؟ 

کنیم؟  گرفتگی عضالت پا را رفع  چگونه 

پوست

دانستنیها

محققان برای اولین بار فعالیت مغز انسان 
در حــال مــرگ را ثبــت و عملکــرد مرتبــط بــا 
خواب دیدن و یادآوری حافظه را شناسایی 

کردند. 
دانشــمندان بــرای اولیــن بــار، بــه صــورت 
اتفاقی، فعالیت مغز انســان در حال مرگ را 
ثبت کرده اند و الگو های امواج مغزی مرتبط 
با فرآیند هایی مانند خواب دیدن و یادآوری 
حافظه را آشــکار می کنند. محققان به طور 
مداوم امواج مغزی یک بیمار ۸۷ ساله مبتال 
ع را بــا اســتفاده از نوار مغــزی زیر نظر  به صر
داشتند تا تشنج ها را مشاهده کنند؛ اما در 
گهان دچار حمله قلبی  حین درمان بیمار نا

شد و فوت کرد.
به ایــن ترتیــب، محققــان موفق شــدند ۱۵ 
دقیقــه از فعالیت مغــز را در زمــان مرگ ثبت 

کنند.
دکتر اجمل زمار، نویسنده اصلی این مطالعه 
گفــت: از طریق ایجــاد نوســان هایی کــه در 
بازیابی حافظه دخیل هستند، مغز ممکن 
اســت آخریــن یــادآوری رویداد هــای مهــم 

زندگی را درست قبل از مرگ ما انجام دهد.
ایــن تیــم می گویــد کــه مشــاهدات نشــان 
می دهد که مغز حتــی پس از توقــف جریان 
خــون در آن، قــادر بــه فعالیــت هماهنــگ 
اســت. تغییرات مشــابهی در امــواج گاما در 
حوالی زمان مرگ قبال در موش ها مشاهده 
شــده بود، اما این اولین بار است که چنین 
فعالیتی در انســان مشــاهده می شود. این 
کید کرد که البته نتایج باید با احتیاط  تیم تا
انجــام شــود. داده هــا فقــط از یــک مطالعه 
مــوردی به دســت می آینــد، و حتــی آن هم 
در مورد بیماری که مغزش آسیب دیده بود 
ع  و تحت فعالیــت غیرعــادی مرتبط بــا صر
بــود. زمــار گفــت: چیــزی کــه ممکن اســت 
گرچه  از ایــن تحقیــق بیاموزیم این اســت: ا
عزیزان ما چشمانشان را بســته اند، اما مغز 
آن هــا ممکن اســت در حال پخــش برخی از 
بهتریــن لحظاتی باشــد کــه در زندگــی خود 

تجربه کرده اند.

مغز

حقایق علمی عملکرد 

مغز انسان پس از مرگ 
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گرام گزینه های زمان اعالن محدودیت روزانه  اینستا
را از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به نیم ساعت افزایش می دهد. 

گرام ویژگی محدودیت روزانه خــود را به روز  اینســتا
کرده که به کاربران اجازه می دهد هنگامی که زمان 

زیادی در برنامه هستند اعالنی را دریافت کنند.
از زمانی که قابلیت Daily Limit در سال ۲۰۱۸ معرفی 
شــد، کاربران می تواننــد پــس از صــرف ۱۰ دقیقه در 
گرام  برنامه، اعالن هایی در مورد اســتفاده از اینستا
 TechCrunch خود دریافت کنند. همانطور که توسط
کنون گزینه های زمانی  گزارش شــده، شــرکت متا ا
موجــود در برنامــه را محــدود کــرده کــه از ۳۰ دقیقه 
شروع می شود. رابط تنظیمات حد روزانه نیز کمی باز 
طراحی شــده تا گزینه های زمانی طوالنی تری را در 
لیست نشــان دهد. در حالی که کاربران همچنان 
می توانند یادآور های تمام صفحه را پس از استفاده 
 "Take a Break" به مدت ۱۰ دقیقه از طریــق ویژگــی
فعال کنند، به نظر می رسد اینستاگرام کاهش سرعت 
زمان صرف شده در شبکه اجتماعی را برای کاربران 

ســخت تر کرده اســت.  TechCrunch خاطرنشــان 
می کند که این تغییر پس از گزارش درآمد سه ماهه 
چهارم ۲۰۲۱ متا نشان داد که این شرکت پول خود را 
از دست داده است. از این گذشته، وادار کردن کاربران 
گرام به شرکت اجازه  به صرف زمان بیشتر در اینستا
می دهد تا آن ها را با تبلیغات بیشتری هدف قرار دهد. 
گر کاربر آیفون یا آی پد هستید، می توانید محدودیت  ا
گرام یا هر برنامه دیگر را با ویژگی  زمانی برای اینســتا

 »Screen Time« که با iOS ۱۲معرفی شــده، تعیین 
کنید.

اسپیس ایکس ناوگان جدیدی از ماهواره های 
 اینترنتی استارلینک را به فضا پرتاب کرد. 

بــر اســاس توئیتــی از شــرکت هوافضای ایــالن 
ماســک، اســپیس ایکس نــاوگان جدیــدی از 
ماهواره های اســتارلینک را  با موفقیت به فضا 

پرتاب کرد.
۴۶ ماهــواره اســتارلینک تقریبــا در ســاعت 
۹:۴۴ صبــح دوشــنبه بــا موشــک فالکــون ۹ 
اســپیس ایکس بــه فضا پرتــاب شــدند. تقریبا 
۹ دقیقــه پــس از بلنــد شــدن، اولیــن مرحلــه 
فالکون ۹ اسپیس ایکس به جو بازگشت و فرود 
بی نظیری روی پهپاد این شــرکت در اقیانوس 
اطلس به نــام »کمبود گراویتــاس« که در چند 

صد مایلی سواحل مستقر بود، انجام داد.
گزارش ها ایــن چهارمیــن پرتــاب  براســاس 
اسپیس ایکس از دسته های عظیم استارلینک 
در ســال ۲۰۲۲ اســت کــه دو مــورد در ژانویــه و 
دیگــری در ۳ فوریه بــه فضا پرتاب شــدند. اما، 

یــک فــوران خورشــیدی عظیــم باعث ایجــاد 
طوفــان ژئومغناطیســی در جــو زمیــن شــد و 
کشــش را در آخریــن دســته از ماهواره هــای 
استارلینک این شرکت افزایش داد. این امر ۴۰ 
ماهــواره از ۴۹ ماهــواره را به انــدازه ای کند کرد 
که شــرکت انتظار داشــت همه آن ها را از دست 
 Spaceflight بدهد. با این حال، طبق گــزارش
کــت رســیدند و  Now، تنهــا ۳۸ فرونــد بــه هال
در جــو ســوختند و بقیــه خــود را بــه مدار های 
کنــون  عملیاتــی رســاندند. اســپیس ایکس تا
۲۱۰۰ ماهواره اســتارلینک را به مدار زمین برده 
و بیش از ۲۰۰ ماهــواره به دلیــل از کار افتادن یا 
شکســت کامل از مدار ســقوط کرده انــد. اما از 
نظر ماسک، این شرکت تازه شروع به کار کرده 
اســت. این شــرکت در حال حاضر مجوز پرتاب 
۱۲۰۰۰ ماهــواره دیگــر را دارد و بــه دنبــال مجــوز 
بــرای پرتــاب ۳۰ هــزار ماهــواره دیگــر در آینــده 

نزدیک است.

گرام  تغییر محدودیت زمانی اعالنات توسط اینستا

پرتاب بخش دیگری از ناوگان استارلینک به فضا 
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راهکارهاییبرایاحیایلپتاپهایقدیمی
شــدن  گــران  بــا  روز هــا  ایــن 
لپ تاپ هــا، خیلی ها برایشــان 
خرید دســتگاه جدید یــک رؤیا 

به حساب می آید. 
در این میان بعضی ها هم هســتند که به شــدت از 
کند شــدن لپ تاپ قدیمی خود ناراحت هستند. 
اما ترفند هایی وجــود دارد که بــا اســتفاده از آن ها 
می توانید جان تازه ای به کامپیوترتان بدهید و بار 

دیگر از کار کردن با آن لذت ببرید.
         افزایش حافظه رم

یک تفکر قدیمی در مــورد لپ تــاپ وجــود دارد که 
براساس آن، لپ تاپ ها دستگاه های غیرقابل ارتقا 
گر این تفکر درست باشد، تنها  معرفی می شــوند. ا
راه خالص شــدن از شــر یک لپ تاپ کند، تعویض 
آن خواهد بود، اما خوشبختانه این مسئله در مورد 
تمام قطعات لپ تاپ صادق نیســت. در بسیاری 
از مــوارد، می توانید بــا افزایش حافظه رم، ســرعت 

عملکرد لپ تاپ خسته خود را بیشتر کنید.
در لپ تاپ ها امکان عوض کردن پردازنده اصلی یا 
سی پی یو وجود ندارد، اما با ارتقای رم دستگاه تان 
می توانید حسابی سرعت آن را بیشتر کنید. امکان 
کثر لپ تاپ ها وجود دارد. قبل از اینکه  افزایش رم در ا
دست به جیب شوید و یک رم جدید برای لپ تاپ 
خود تهیه کنید، باید بدانید لپ تاپ شما توانایی 
پذیرش این قطعه جدید را دارد یا خیــر. راه اصلی، 
بازکردن دستگاه و دیدن اسالت های رم است. برای 
استفاده از ویندوز ۱۰ این روز ها دیگر پیشنهاد داشتن 

گر لپ تاپ تان امکان  حداقل ۸ گیگابایت رم است. ا
استفاده از ۱۶ گیگابایت رم را داشته باشد که دیگر 

می تواند پرواز کند!
کسازی سیستم          پا

یکی از مهم ترین مشکالت کندشدن سیستم ها، 
به ویــژه در لپ تاپ های بــا سیســتم عامل ویندوز 
نصب شــدن بدافزار هــای مختلــف و همچنیــن 
پرشــدن پارتیشــن نصب ویندوز اســت. ســری به 
پارتیشــنی کــه وینــدوز در آن نصــب اســت بزنید و 
مطمئن شــوید جای خالــی کافــی )دســت کم ۳۰ 
گیگابایت( وجود دارد. سعی کنید فایل عکس ها و 

فیلم ها را به ویژه از روی دسکتاپ تخلیه کنید. یک 
آنتی ویروس همه فن حریف و بــه روز نصب کنید و 
گر  یک اسکن کامل روی سیستم تان انجام دهید. ا
می توانید، با پشتیبان گرفتن از فایل های اصلی تان 
پارتیشن نصب ویندوز را فرمت کنید و یک بار دیگر از 

نو ویندوز را نصب کنید.
         استفاده از هارد اس اس دی

حافظه های SSD روزبه روز سریع تر می شوند و عالوه 
بر این، خرید و استفاده از آن ها خرج چندان زیادی 
روی دست شما نمی گذارد. هرکسی می تواند این 
نوع حافظه ها را در کامپیوتر خود تعبیه کند و چنین 

کاری به شــدت باعــث افزایــش ســرعت سیســتم 
می شود.

در حافظه های SSD، اطالعات روی میکروتراشه ها 
ذخیره می شود، اما در هارددیسک ها )HDD( که 
بیشتر لپ تاپ ها و کامپیوتر ها از آن بهره می برند، یک 
هد روی یک دیسک مغناطیسی قرار دارد و از این 
طریق فرایند نوشــتن و خواندن اطالعات صورت 
می گیــرد. نه تن هــا حافظه هــای SSD قدرتمندتر 
و بی ســروصداتر هســتند، بلکه ســرعت بیشتری 
هم دارند. این افزایش ســرعت بستگی به کیفیت 
حافظــه SSD مــورد اســتفاده دارد، ولــی به طــور 
میانگین می تــوان گفت کــه کامپیوتر های مجهز 
به این حافظه ها، تا ۵ برابر از سرعت بوت بیشتری 
بهره می برند و ســرعت انتقال فایل ها هم معموال 
۳ تــا ۴ برابر هارد هــای معمولی اســت. بــا توجه به 
ارتباط نزدیک بین سیستم عامل ها و حافظه های 
سخت افزاری، اســتفاده از حافظه های پرسرعت 
تأثیر زیــادی در افزایش ســرعت سیســتم عامل ها 
 SSD دارد. به همین خاطر فقط با خرید یک حافظه
تازه نفس، می توانید حیات دوباره ای به کامپیوتر 

خود ببخشید.
گر قصد خریــد یک حافظــه SSD را داریــد، به طور  ا
حتم با انواع و اقسام این حافظه ها روبه رو خواهید 
گر قصد خرید حافظه SSD برای  شد. به عنوان مثال ا
سیستم قدیمی خود را دارید، بهترین )و شاید تنها( 
انتخاب شما، خرید حافظه SSD مجهز به استاندارد 

SATA است.

فناوری
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کــه در واتســاپ  گــر دنبال ایــن هســتید  ا
صداها را بدون اینکه طرف مقابل متوجه 

شود، گوش بدهید این خبر را بخوانید. 
بــا گذشــت زمــان، پیام هــای صوتــی در 
واتســاپ به یک جایگزین برای پیام های 
متنی تبدیل شــده اند، زیرا آن ها به ما این 
امکان را می دهند که سریع تر و راحت تر با 

دیگران ارتباط برقرار کنیم.
بــه گــزارش d۱softballnews، با این حال، 
برخی از اینکــه طرف مقابــل متوجه گوش 
کردن به پیام می شوند، ناراحت هستند. 
یک ترفند کمتر شــناخته شده وجود دارد 
که به شــما امــکان می دهــد از شــر عالمت 

خوانده شده راحت شوید. 
تایید تیک آبی دوتایی که خواندن پیام ها 
را تاییــد می کنــد بــه راحتــی در تنظیمــات 

واتساپ غیرفعال می شود. 
گزینــه بــرای صــدا در  با ایــن حال، ایــن 
دســترس نیســت، بنابرایــن تنهــا راه برای 
ظاهــر نشــدن تیــک دوتایــی، انجــام یک 

ترفند کوچک است.
این ترفند میانبری کامال ایمن اســت، زیرا 
در آن نیازی به دانلود هیچ برنامه شخص 
ثالــث یــا فایلــی نیســت و از عملکردهــای 
بومی واتســاپ اســتفاده می شــود. به این 
ترتیــب می توان ایــن ترفنــد را در هــر دو 

سیستم عامل اندروید و iOS پیاده کرد.
گر می خواهید بدون اطــالع طرف مقابل  ا
و بدون خــوردن تیک آبــی دوتایی به یک 
صــدا گــوش دهید، فقــط بایــد چنــد کار را 
انجام دهید. اولین مورد این است که یک 
گــروه واتســاپی ایجاد کنیــد کــه در آن تنها 
هستید. سپس هنگامی که یک یادداشت 
صوتی دریافت کردیــد، آن را پخش نکنید 
و بــه گــروه واتســاپی ذکــر شــده هدایــت یا 

Forward کنید.
کنــون می توانیــد بــدون دغدغــه از اینکه  ا
فرستنده متوجه شود، به آن گوش دهید، 

زیرا تیک آبی در چت او ظاهر نمی شود.

شنیدن پیام های صوتی 
در واتساپ بدون تیک آبی 

شرکت فوالد مبارکه در نوزدهمین 
همایــش ملــی تعالــی ســازمانی، 
موفــق شــد تــا بــرای چهارمیــن 
بار تندیس زرین جایــزه ملی تعالــی ســازمانی را از آن 
خود کند. نوزدهمین همایش ملی تعالی ســازمانی 
با موضــوع "تعالی و نــوآوری پایــدار ســازمانی" در مرکز 
همایش های سازمان مدیریت صنعتی کشور برگزار 
شد و ســازمان های ســرآمد در بخش های ساخت و 
تولید، خدمات، آموزش و عمومی پس از ارزیابی توسط 
کارشناسان انتخاب گردیدند که شرکت فوالد مبارکه 
توانست در بخش تولید موفق به تندیس زرین جایزه 

ملی تعالی سازمانی کشور شود.
در این مراسم که با معرفی سازمان های برتر و اهدای 
جوایز این سازمان ها برگزار شد، تعدادی از مقامات، 
مدیــران شــرکت ها و صاحب نظران ایــن حــوزه بــه 

سخنرانی پرداختند.
محمــد ناظمی هرنــدی، معــاون تکنولوژی شــرکت 
فوالد مبارکه با اشاره به موفقیت این سازمان در کسب 
چهارمین تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی، 
نگرش سیستمی و توسعه قابلیت های سازمانی را رمز 
موفقیت فوالد مبارکه در مسیر تعالی سازمانی دانست 
و اظهار کرد: از بدو تأسیس کارخانه با نگاهی که مدیران 
دوران ساخت و بهره برداری به این بنگاه داشته اند، 

همواره نگرش سیســتمی در ســازمان به عنوان یک 
کنون به صورت یک  ارزش، پشتیبانی و تقویت شده و ا

فرهنگ در سازمان نهادینه شده است.
         حفظ سطوح باالی تعالی از دست یابی به 

آن سخت تر است
وی با اشــاره به نقش رهبران در ایجاد فرهنگ تعالی 
افزود: نقش اصلی در تعالی سازمان ها بر عهده رهبران 
آن سازمان هاست و مؤلفه هایی همچون آینده نگری 
و الهام بخشــی از ابعــاد اصلی شایســتگی رهبــران در 
سازمان های متعالی می باشد؛ این رهبران سازمان 
هستند که از طریق ایجاد دلبستگی در کارکنان، اهداف 
و استراتژی های سازمان را در جهت خلق ارزش برای 

ذی نفعان راهبری و هدایت می کنند.
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه، حفظ سطوح 
باالی تعالی را از دســت یابی به آن ســخت تر دانست 
و با اشــاره به این که در فوالد مبارکــه از طریق طراحی 
سیستم های مدیریتی، توسعه فرهنگ مشارکت و 
حل مســأله، کار تیمی و ایجاد ساختار تحول همواره 
تالش شــده تا به حرکت در مسیر رشــد و تعالی خللی 
وارد نشود، حضور در سطوح باالی تعالی سازمانی طی 

۲۰ سال گذشته را نشان از موفقیت این الگو دانست.
         گسترش فرهنگ تعالی و توسعه قابلیت های 

سازمانی سیاست  اصلی گروه فوالد مبارکه

وی با اشــاره به این که در حال حاضر فــوالد مبارکه با 
رشــد و توســعه در حوزه هــای مختلف بــه گروهی به 
وســعت ایران تبدیل شده اســت، گسترش فرهنگ 
تعالی و توسعه قابلیت های ســازمانی در سطح گروه 
فــوالد مبارکــه را از سیاســت های اصلی این ســازمان 
برشمرد و حضور ۱۰ شرکت از گروه فوالد مبارکه در فرآیند 

ارزیابی سال ۱۴۰۰ را ناشی از این مهم دانست.
ناظمی هرندی از کلیه کارکنان فوالد مبارکه که نقش 
اصلی در این موفقیت را ایفا کردند، تشکر و قدردانی کرد 
و گفت: مسیر تعالی پایان ندارد و امیدواریم بتوانیم به 
عنوان الگوی ملی بنگاه داری نقش خود را در رشــد و 

توسعه صنعتی کشور به خوبی ایفا کنیم.
         مدل های تعالی سازمانی در دنیا 

کاربردهای روزافزونی پیدا کرده اند
ســیامک شــجاعی، مدیر تضمیــن کیفیــت و تعالی 
ســازمانی شــرکت فوالد مبارکــه نیــز در خصوص این 
دستاورد اظهار کرد: مدل های تعالی سازمانی در دنیا 
متناسب با فضای کسب و کار به عنوان چارچوبی برای 
ارزیابی عملکرد و سنجش میزان موفقیت سازمان ها 
در استقرار سیستم های نوین مدیریتی، کاربردهای 

روزافزونی پیدا کرده اند.
وی افزود: ایــن مدل هــا در واقــع با ایجــاد یــک زبــان 
مشترک عملکرد سازمان ها در کسب نتایج مورد انتظار 

را مورد سنجش قرار می دهند که قدیمی ترین مدل در 
دنیا مدل دمینگ و متعلق به کشور ژاپن است، مدلی 

که از سال ۱۹۵۰ طراحی و اجرا شده است.
مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالد 
مبارکه ادامــه داد: در ایــران نیز مدل تعالی ســازمانی 
و جایزه ملــی تعالی ســازمانی از ســال ۱۳۸۲ توســط 
مؤسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی راه اندازی 
شــد؛ چارچوب اصلــی مــدل تعالــی ســازمانی ایران 
 EFQM برگرفته از مدل تعالی سازمانی اروپا یا همان
است که طی سالیان اخیر چندین بار مورد بازبینی 
قرار گرفته و آخریــن ویرایش آن در ســال ۱۴۰۰ معرفی 

شده است.
         مفاهیم بنیادین، معیارها و منطق ارزیابی 

از ارکان اصلی مدل تعالی سازمانی اروپا
وی، مفاهیــم بنیادین، معیارهــا و منطــق ارزیابی را 

ارکان این الگو دانست و بیان کرد: مفاهیم بنیادین در 
واقع ارزش ها و اصول این الگو بوده که معیارهای مدل 

مبتنی بر آن ها طراحی شده است.
شجاعی خاطرنشان کرد: معیارهای مدل در ۲ بخش 
طراحی شده اند که بخش اول شامل رویکردهای یک 
سازمان متعالی در حوزه رهبری، استراتژی، کارکنان، 
قابلیت ها، مشــتریان و عملیات و بخش دوم شامل 
نتایج حوزه ذی نفعان شــامل مشــتریان، کارکنان، 
جامعه، همکاران تجاری و تأمین کنندگان و همچنین 

نتایج سازمانی است.
         سنجش رویکرد سازمان ها با توجه به 

مؤلفه های متنوع
وی اذعــان داشــت: روش ارزیابــی معیارها مبتنی بر 
منطقی به نام منطق رادار طراحی شده که رویکردها 
و نتایج سازمان را با توجه به مؤلفه های متنوعی مورد 
سنجش قرار می دهد و در نهایت سطح تعالی سازمان 
با توجه به امتیاز کســب شــده در بــازه هــزار امتیازی 

مشخص می شود.
مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالد 
مبارکه با اشاره به سطوح تعالی تعریف شده برای این 
کیــد کــرد: ســطح گواهــی تعهــد بــه تعالی،  جایــزه تأ
تقدیرنامه یک ستاره)امتیاز بیش از ۲۵۰(، تقدیرنامه 
۲ ستاره)امتیاز بیش از ۳۰۰(، تقدیرنامه ۳ ستاره)امتیاز 

بیــش از ۳۵۰(، تقدیرنامــه ۴ ســتاره)امتیاز بیــش از 
۴۰۰(، تندیس بلورین)امتیاز بیــش از ۴۵۰(، تندیس 
ســیمین)امتیاز بیش از ۵۵۰(، تندیــس زرین )امتیاز 

بیش از ۶۵۰( است.
         ایجاد فضای رقابتی برای تعالی سازمان ها 

یکی از اهداف برگزاری این همایش است
وی بــا بیان ایــن کــه از اهــداف برگزاری ایــن همایش 
می توان به ایجاد فضای رقابتی برای تعالی سازمان ها، 
کمک به شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود 
در سازمان و ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات موفق 
اشاره کرد، گفت: فرآیند ارزیابی بدین صورت است که 
ابتدا سازمان ها گزارشی تحت عنوان اظهارنامه تعالی 
که مبتنی بر معیارهای مدل، تهیه شده به دبیرخانه 
جایزه ارســال می کنند و پس از آن ســازمان متقاضی 
توسط تیم ارزیابی که از مدیران و یا کارشناسان سایر 
حوزه های کســب و کار می باشــند مــورد ارزیابــی قرار 

می گیرد.
شجاعی بیان کرد: تیم ارزیابی ابتدا اظهارنامه تعالی 
سازمانی را مورد بررســی قرار داده و سپس جهت رفع 
ابهام و دریافت پاسخ ســؤاالت خود در محل شرکت 
متقاضی حضور می یابد؛ در نهایت بر اساس اجماع تیم 
ارزیابی امتیاز نهایی سازمان مشخص و گزارش بازخورد 
شــامل نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود بر اساس 

معیارهای مدل به سازمان ارائه می شود.
         مروری بر پیشینه این جایزه ملی

همایش تعالی سازمانی از سال ۱۳۸۲ به همت سازمان 
مدیریت صنعتی آغاز شد و فوالد مبارکه در سال های 
٩١، ٩٣ و ۹۸ موفــق بــه کســب تندیــس زریــن تعالــی 

سازمانی کشور شده است.
فــوالد مبارکــه از ســال ۱۳۸۲ و از نخســتین دوره ایــن 
همایش در این فرآیند شــرکت کرده و موفق شــده به 
عنوان اولین شرکت و پس از ۱۰ دوره حضور متوالی در 
ســال ۱۳۹۱ تندیس زرین این جایــزه را دریافت و پس 
از آن در سال های ۹۳ و ۹۸ موفق به کسب این عنوان 
شود؛ در میان شــرکت های ایرانی تنها شــرکت فوالد 
خوزستان در سال ۹۷ موفق شده تندیس زرین جایزه 

تعالی سازمانی را دریافت کند.
در ســال ۱۴۰۰ نیز با حضور یک تیــم ۷ نفــره از ارزیابان 
جایزه به مدت ۶ روز، ارزیابی برگزار و کلیه رویکردهای 
سازمان مبتنی بر مدل تعالی ســازمانی مورد ارزیابی 
قرار گرفــت و در نهایت فــوالد مبارکه موفق شــد برای 
چهارمین بار، تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی 

را دریافت کند.
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در ســال ۱۳۹۹ و شرکت 
فوالد هرمزگان در سال ۱۴۰۰ از گروه فوالد مبارکه موفق 

به کسب تندیس بلورین تعالی سازمانی شده اند.

در نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی؛ 

فوالدمبارکهبرایچهارمینبارموفقبهدریافتتندیسزرینجایزهملیتعالیسازمانیشد
گزارش

کی از آن بود که آیفون های تاشو  شایعات قبلی حا
در سال ۲۰۲۳ اولین عرضه خود را خواهند داشت 

اما خبرهای جدید این تاریخ را نقض کرده اند. 
شایعات منتشر شــده اشــاره دارند که عرضه آیفون تاشــو اپل سه 
ســال به تعویق می افتد. طبق گزارش عرضه این دستگاه به سال 

۲۰۲۵ رسیده است.
در ابتدا به نظر می رســید این آیفون تاشو در ســال ۲۰۲۱ یا نهایتا تا 
کی از آن اســت که  کنــون خبر هــا حا ســال ۲۰۲۳ عرضه شــود، اما ا
گر یک  عرضه ایــن محصول تاشــو تــا ســال ۲۰۲۵ ممکن نیســت. ا

آیفون تاشو یا قابل انعطاف وارد بازار شود، اپل با Galaxy Z Fold و 
 Google Foldable و احتماال با پیکسل RAZR همچنین موتوروال

رقابت خواهد کرد.
همچنین شــایعات دیگری نیز به گوش می رسد که شرکت اپل در 
حال حاضر تمرکز خود را روی ساخت یک نوت بوک قابل انعطاف 
گذاشته است. به نظر نمی رســد در حال حاضر اپل عجله ای برای 
ورود به بازار گوشــی های هوشــمند تاشــو داشته باشــد و احتماال 
عرضه این نوع از گوشــی های هوشــمند با تاخیر های بیشتری نیز 

همراه باشد.

تولید آیفون های تاشو تا سال ۲۰۲۵ به تاخیر افتاد 

فناوری


