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مسئول باغ تجربه و دبیرخانه شهر دوستدار سالمند:

سالمندان،داوطلبانشهرمیشوند

From A to Zinc: 
How to Get Rid of a 

Cold Fast
5

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان عنوان کرد:

نصبتجهیزاتپایشفرونشستدرمسجدجامععباسیاصفهان

این روزها و در آستانه شب یلدا فعاالن میدان میوه و تره بار اصفهان همچون سایر مناطق کشور در تکاپوی تدارک و تأمین 
میوه برای برگزاری این رسم باستانی ایرانیان هستند.
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شوربختانه فوتبال و در واقع همه چیز در دنیای سیاست  
ایرانی ایدئولوژیک زده عامل افتراق و اختالف شده 
است که آن هم محصول انقالب ذهنی دراماتیکی 
در ناخودآگاه ایرانی در نتیجه خود و ناخودسازی های 
ایدئولوژیک چند دهه ای نهاد قدرت بر مدار صفر و صد 
است؛ اما همین فوتبال به عامل وحدت بخشی در دنیای 

عرب تبدیل شده است.
پیروزی غیرمنتظره تیم ملی عربستان بر آرژانتین در 
جام جهانی قطر چنان شور و شعف و احساس غرور را 
در سرتاسر دنیای عرب برانگیخته است که اختالفات 
و تنش های درون عربی به خانه نسیان سپرده شد و 
اتحاد و همدلی جای آن را گرفت. این فضا تا حدود 
زیادی معطوف به رفتار میزبان عرب است. امیر قطر 
که کشورش قبل از مصالحه ۲۰۲۱، سه سال در 
محاصره همه جانبه عربستان، امارات، بحرین و مصر 
بود، به تماشای بازی عربستان در استادیوم نشست و 

پس از پیروزی تیم ملی آن، پرچمش را باال برده و به 
گردن انداخت و قطری ها به تشویق فوتبالیست های 

ریاض نشستند.
همین رفتار شیخ تمیم اندک کدورت های باقیمانده را 
زدود و آشتی را به مرز اتحاد رساند و مردمی کرد. رهبر 
جنبش فلسطینی حماس نیز که دهها عضوش در 
زندان های عربستان هستند، به پادشاه و ملت عربستان 
تبریک گفت. اگر تا چند وقت پیش هم برخی رقبای 
قطر ناخرسند از میزبانی جام جهانی جسته و گریخته 
انتقاد می کردند و قبل از آشتی می تاختند، اما پس از این 
پیروزی و رفتار امیر قطر اکنون جام جهانی قطر را جام 
جهانی عربی نام می نهند و زبان به ستایش می گشایند.

در واقع جام جهانی قطر، جام آشتی شد. هم اردوغان 
و سیسی در دوحه آشتی کردند هم بن سلمان در 
قطر نمک گیر شد. کسانی که با فرهنگ و خلق و 
خوی عرب ها آشنا باشند، نیک می دانند که این نمک 

گیر شدن ها چه تأثیر عمیقی در سیاست دارد. این 
اتفاقات نه تنها می تواند سرآغاز عهد جدید همکاری 
دو بلوک عربی و غیر عربی با محوریت قطر و عربستان 
باشد، بلکه قدرت نرم و نفوذ قطر را در جهان عرب و 
کانون های قدرت بین المللی افزایش دهد؛ قدرت و 
نفوذی که محور عربی محاصره کننده قطر را پس 
از سه سال محاصره و تهدید نظامی، پای میز آشتی 

کشاند بدون این که دوحه امتیازی بدهد.
به راستی چرا حوزه عربی و حتی غیر عربی پیرامونی 
به امر سیاست واقع گراتر می نگرد و به این راحتی و 
آسانی اختالفات و بحران ها را حل و فصل و آشتی 
می کنند؟ دنیای مدرن سیاست دنیای هیاهو و جنجال 
و پرحرفی نیست. دنیای صفر و صدی و یا با منی یا ضد 
منی نیست؛ دنیای عمل و واقع گرایی و جستجوی 

حداکثری منافع است. 
کارشناس امور سیاسی

صابرگلعنبری
سرمقالـــه
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جام جهانی قطر، برای بعضی هاجام آشتی شد
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نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی:

افزایش سطح همکاری ها با اوراسیا منجر به 
افزایش نفود ایران در منطقه می شود

مروری گذرا درباره آنچه در قطر 2022 گذشت

دراماتیک، کمیک، تراژیک
اپیک و لیریک

ماجرای واردات خودرو به کجا رسید؟

 گمرک فصل پایانی
سریال واردات!
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چهره روز

شهردار منطقه یک اصفهان در نشست با پژوهشگران نابینا گفت:

دوستدارمشهررا
6ازمنظرنگاهنابینایانببینم

صفهان
منبع: اخبار ا

نوبت اول آگهى تجدید مزایده عمومى
در اجراى ماده 13 آئین نامه مالى شهردارى ها، شهردارى رزوه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 65 مورخ 1400/10/15 شوراى محترم اسالمى شهر رزوه نسبت به فروش یک قطعه 
پالك زمین مسکونى از اراضى گلستانه واقع در شهر رزوه از طریق تجدید مزایده به شرح ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل مى آید جهت اخذ اسناد مزایده به 

واحد مالى شهردارى مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 03157703002 تماس حاصل فرمایند.
1-پالك شماره 22 به متراژ 208/78 مترمربع 15000000 ریال طبق نظریه کارشناسى رسمى دادگسترى

2-دادن سپرده تضمین که از 5٪ (پنج درصد) مبلغ کارشناسى کمتر نباشد، به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکى
3-برنده اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهردارى نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

4-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
5- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ و نشر آگهى مزایده نوبت دوم به مدت 10 روز مى باشد.

6-شهردارى در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است
7-تاریخ بازگشایى پیشنهادات ساعت 8صبح روز شنبه مورخ 1401/10/17 در محل دفتر شهردار مى باشد.

جعفریادگارى- شهردار رزوه شناسه آگهى: 1429972

تلفن دفتر مرکز تهران: 88016649 - 88356308-  021          
فاکس: 88353297- 021

روابط عمومى: 021-88356281   

 امور شهرستان ها:031-32274694  
موبایل:09131130553

فاکس: 031-32274511

تلفن دفتر مرکز تهران: 
تلفن سفارش آگهى

pwa.agahinaslefarda.ir
قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن است شما به 

عنوان مجرم شناخته شوید؟

گزارش تصویری



در شـــهر

Isfahan News
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مدارس و مراکز دانشـگاهی اصفهـان و ۱۱ 
شـهر دیگر اسـتان برای دومین روز متوالی 
در پی افزایـش غلظت آالینده هـای جوی 
و بنا بـر تصویـب کمیتـه اضطـرار آلودگی 
هـوای این خطـه، چهارشـنبه و پنجشـنبه 

تعطیل شـدند.
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری 
اصفهـان با اعـام این خبر بـه ایرنـا افزود: 
باتوجه بـه اسـتمرار شـرایط سـکون هوا و 
پیش بینـی هواشناسـی مبنـی بـر اینکه تا 
پایان هفته شـاهد سـکون هـوا، پایـداری 
جـو و افزایـش غلظـت آالینده هـا کمیتـه 
اضطـرار آلودگـی هـوا بنـا بـر ارزیابی های 
۲۴ سـاعته، تصمیـم بـه تعطیلی مـدارس 
و دانشـگاه های برخـی شـهرهای اسـتان 

گرفـت.
منصور شیشه فروش اظهار داشـت: در این 
کمیته مقرر شـد که روزهـای ۳۰ آذر و یکم 
دی دانشـگاهها و همـه مقاطـع تحصیلی 
آمـوزش و پـرورش، پیـش دبسـتانی، 
مهدهای کـودک و مـدارس اسـتثنایی در 
مناطـق شـش گانـه شهرسـتان اصفهان، 
فاورجان، خمینی شـهر، برخـوار، مبارکه، 
شـاهین شـهر، نجـف آبـاد، زریـن شـهر 
و فوالدشـهر همچنیـن بخـش مرکـزی 
کاشان، آران بیدگل و شهر سجزی تعطیل 

شـوند.
وی افـزود: همچنیـن مقـرر شـد طـرح 
محدودیـت تـردد خودروهـا بـه صـورت 
زوج و فرد در شـهر اصفهان از ساعت ۸ الی 
۱۳ و ۱۶ الی ۲۱ از درب منزل اجرایی شـود. 
وی افـزود: از تـردد خودروهـای دودزا، فاقد 
معاینه فنی و فرسـوده توسـط پلیس راهور 

جلوگیـری و اعمـال قانون می شـود.
وی خاطرنشـان کرد: از ۱۵ آذر تاکنون ۴۱۰ 
واحد آالینـده اخطاریه دریافـت کردند. ۶۶ 
مـورد توسـط اداره کل محیـط زیسـت بـه 
دادگاه معرفی شـدند و ۱۵ واحد آالینده نیز 

حکم پلمـب دریافـت کردند.
وی ادامـه داد: کارگروه اضطـرار به صورت 
۲۴ سـاعته در اسـتانداری اصفهـان فعـال 
اسـت و مـوارد را رصـد و پیگیـری می کند.

مدارس اصفهـان در ماه جـاری در دو نوبت 
بـه دلیـل افزایـش غلظـت آالینده هـای 

جـوی تعطیل شـد.
اصفهـان کمتریـن تعـداد روزهـای هوای 
پاک و همچنیـن میزان بارش سـاالنه را در 
مقایسه با سایر کانشـهرهای کشور دارد و 
شـرایط جغرافیایی و اقلیمی آن بسـیار بدتر 
از جاهـای دیگر اسـت، همـه این شـرایط 
دسـت بدسـت هم داده تا این خطه در بین 
کانشـهرهای کشـور در جایگاه نخسـت 

آلودگی هـوا قـرار گیرد.
کانشـهر اصفهـان حـدود ۲ میلیـون نفر 
جمعیـت دارد و روزانـه بیـش از ۸۰۰ هـزار 
دسـتگاه خـودرو در آن تـردد می کننـد و 
صنایـع کوچـک و بـزرگ بسـیاری آن را 

احاطـه کرده انـد.

مدارس و دانشگاه های 
اصفهان با تشدید 

آلودگی هوا تا پایان 
هفته تعطیل شدند

 مدیرکل مدیریت بحران
استانداری اصفهان:

مسـئول باغ تجربه و دبیرخانه شـهر دوستدار سـالمند از اعام 
فراخوان جذب نیـروی داوطلب سـالمند و بازنشسـته فعال در 

قالب طرح داوطلبان شـهر خبـر داد.
ژالـه کرمانی بـا اشـاره بـه طـرح داوطلبان شـهر اظهـار کرد: 
زندگی اجتماعی ما به گونه ای اسـت که باید با دیگـران ارتباط 
داشته باشـیم و جدایی ممکن نیسـت، شـهروندان نمی توانند 
نیازهـای خـود را بـه تنهایـی بـرآورده کننـد، بنابراین نیـاز به 

همکاری بـا دیگـران دارند.
وی افـزود: در شـرایط خـاص هـم زمانـی کـه دچـار بحـران 
می شـویم افراد بـه صـورت داوطلبانه حضـور پیـدا می کنند و 
در رفع بحـران تاش می کننـد. انجام فعالیت هـای داوطلبانه 
سـبب کمک به نیازمنـدان می شـود و اهداف اخاقـی جامعه 

را بـرآورده می کنـد.
مسـئول بـاغ تجربـه و دبیرخانه شـهر دوسـتدار سـالمند بیان 
کـرد: اسـتفاده از ظرفیـت داوطلبان هـم برای خود شـخص و 
هم جامعه مزایایی دارد. مشـارکت داوطلب می تواند شـادمانی 
ایجـاد کنـد و در کمـک به اسـترس و مبـارزه بـا افسـردگی و 

تحـرک ذهنـی بـرای درک شـرایط جامعه مؤثر باشـد.
وی ادامـه داد: کار داوطلبانه نیاز بـه تعهدات دراز مـدت ندارد و 
وقت زیادی هـم از فرد گرفته نمی شـود، بنابراین سـالمندان و 
بازنشسـتگان با توجه به مهـارت و تجاربـی که دارند بـرای ما 
ارزشمند هسـتند و مایل هسـتیم آن ها در اجتماع حضور داشته 
باشند و در مشـارکت های اجتماعی آن ها را ببینیم و از مهارت و 
دانش و تجربه آن هـا در حوزه های مختلف اسـتفاده می کنیم.

کرمانـی تصریح کـرد: با اسـتفاده از حضـور این عزیـزان یک 
سـری از مشـکات سـازمان های مردم نهـاد را بـرای کمک 
به افـراد تحت پوشـش تقویت می کنیـم. نتیجه کار سـامت 
جسم و روان سـالمندان، دوری از انزوا و افسـردگی است. برای 
افرادی که تحت پوشـش خیریه ها و سـازمان های مـردم نهاد 
هسـتند نیـز کمـک بزرگـی می شـود و از تجربـه آن هـا بهره 

گیـری خواهد شـد.
وی بـا اشـاره بـه طـرح داوطلبان شـهر گفـت: فـاز اول طرح، 
انجـام یـک فراخـوان اسـت، عاقه منـدان ثبت نـام می کنند 
و مـا بانـک اطاعاتـی خـود را آمـاده می کنیـم. در مرحله بعد 
یک همایش آموزشـی برگزار می شـود و از سـال آینـده در هر 

حـوزه ای کـه می تواننـد داوطلبانه حضـور پیـدا می کنند.

مسئول باغ تجربه و دبیرخانه شهر دوستدار سالمند:

سالمندان، داوطلبان شهر می شوند

حسـن ثقفیـان جامعـه شـناس گفـت: آلودگـی هـوا عاوه 
بـر تاثیـرات زیسـت محیطـی و تهدیـد سـامت جسـمی 
شـهروندان، نشـاط و سـامت اجتماعـی آنها را نیـز کاهش 

می دهـد.
ثقفیان روز دوشـنبه در گفت و گو بـا ایرنا افـزود: آلودگی هوا 
با تهدیـد سـامت افـراد بـه عنـوان سـرمایه های اجتماعی 
خسـارات شـدیدی را بـه سـاختار اجتماعـی و اقتصـادی آن 

جامعـه وارد می کنـد.
وی بـا بیـان اینکـه در صـورت از بیـن رفتـن سـامت و 
کاهش تـاب آوری اجتماعـی، جامعـه توانایی مقابله با سـایر 
بحران هـا )طبیعـی و انسـانی( را نخواهـد داشـت، افـزود: 
بـر اسـاس مطالعـات انجـام شـده آلودگـی هـوا بـا تأثیـر بر 
شـاخص های روانـی و فیزیولوژیـک سـامتی افـراد باعـث 
خسـتگی و کاهش اثربخشـی و کارآیی فرد شـده و در نتیجه 
کمیت و کیفیـت کار و بـه عبارتی بهـره وری نیروی شـاغل 

را کاهـش می یابـد.
ابـن جامعـه شـناس بـه تأثیـر آلودگـی هـوا بـر محصوالت 
کشـاورزی و بـروز انـواع بیماری هـا و سـرطان های مرتبـط 
با آن اشـاره و بیان کـرد: هزینه های مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
آلودگـی هـوا کـه هزینه هـای سـامت اجتماعـی بشـمار 
می رود، مانع رشـد اقتصادی و در نتیجه توسـعه پایدار اسـت.

ثقفیـان هشـدار داد: در صورتـی کـه افـراد و جوامـع در برابر 
تهدیـدات ناشـی از تغییـرات اقلیمـی بـه ویـژه آلودگـی هوا 
مقـاوم نشـوند و توانایی کاهـش و کنتـرل پیامدهـای منفی 

ناشـی از آن را نداشـته باشـند، عـاوه بـر سـامت جسـمی 
و روانـی بـا مشـکات و معضـات پیچیـده اجتماعـی و 

اقتصـادی در آینـده خـود روبـه رو خواهنـد شـد.
به گفته وی، سـرمایه اجتماعی بـه معنای اعتماد، مشـارکت 
و حس مسـوولیت پذیـری در رابطه بـا آلودگی هـوا با چالش 

جدی مواجه اسـت.
ایـن جامعه شـناس با بیـان اینکـه فرهنگ سـازی و آموزش 
در حوزه مقابلـه با آلودگـی هوا کافی نیسـت، افـزود: نیازمند 
تقویت سیسـتم با بهـره گیـری از انسـان های آگاه و منطبق 
بر دانـش کافی هسـتیم تا تأثیـر تصمیمات درسـت آنها را در 

رفـع چالش های زیسـت محیطـی اسـتان ببینیم.
وی سـوء مدیریـت، بـی توجهـی بـه حـوزه محیـط زیسـت 
در تصمیـم گیـری و نبـود اراده کافـی بـرای حـل ریشـه ای 
معضـات کهنـه را از دالیـل اسـتمرار پیامدهـای آلودگـی 

هـوای اصفهـان برشـمرد.
ثقفیـان ادامـه داد: بـا وجـود تبلیغـات و آگاهـی بخشـی، 
همچنـان وسـایل نقلیـه فرسـوده و دودزا در سـطح شـهر 
تـردد می کند کـه متعلق به طبقـات پاییـن جامعـه و در واقع 
وسـیله تأمیـن معـاش آنهاسـت، از ایـن رو برنامـه ریزی ها، 
سیاسـت های تشـویقی وحمایـت هـا در ایـن رابطـه بایـد 

بازبینـی و تقویـت شـود.
وی بـا بیـان اینکـه آلودگـی هـوا بطـور زنجیـروار بـر 
بخش هـای مختلـف زندگـی فـردی و اجتماعـی افـراد اثـر 
می گـذارد، افـزود: جامعـه بایـد بطـور ملمـوس حـس کنـد 

که مسـووالن در این رابطـه بی تفـاوت نیسـتند و قدم هایی 
ند. برداشـته ا

ایـن جامعـه شـناس افـزود: از طرفـی شـهروندان هـم باید 
حـس مسـوولیت پذیـری خـود را تقویـت کننـد و هـر فـرد 
سـهم خود را در کاهش خسـارت بـه محیط زیسـت ایفا کند.

ثقفیان تصریح کرد: سـال های متمادی اسـت که مسـوولیت 
اجتماعـی بـه معنای اینکـه باید بـه فکـر آیندگان نیزباشـیم 
سـرلوحه و شـاهراه کلیـدی در برنامـه ریزی هـای بسـیاری 
از کشـورهای جهـان بـوده اسـت در حالی کـه ایـن مهم در 
اسـتان و کشـور ما آنطـور که بایـد جـدی گرفته نمی شـود.

وی بـا بیـان اینکـه حمایـت از تولیـد ماشـین های برقـی در 
ایـن زمینـه راهگشـا خواهـد بـود، افـزود: آالیندگـی بنزین 
مصرفـی، اضافـه شـدن سـوخت مـازوت بـه کارخانه هـا و 
نیروگاه هـا و تولیـد خودروهـای بـی کیفیـت همه نمـود این 
اسـت که اراده ای برای تغییـر و مقابله علمی و کارشناسـی با 
مسـائل زییسـت محیطی نیسـت و هدف تنها حفظ شـرایط 

موجود اسـت.
اصفهـان جـزو کان شـهرهای درگیـر بـا معضـل آلودگی 
هـوا اسـت؛ فرآینـد صنعتـی شـدن و توسـعه نامتناسـب بـا 
آمایـش سـرزمین موجـب افزایـش جمعیـت و تقاضاهـای 
مصرفی شـده و از سـوی دیگـر، تغییـرات اقلیمی و خشـک 
شـدن زیسـت بوم هـای آبـی و ایجـاد پدیـده گـرد و غبـار، 
آلودگی هـوا را در اصفهـان به یـک کاف سـردرگم تبدیل 

کرده اسـت. 

یک جامعه شناس؛

آلودگیهوایاصفهانبرنشاطاجتماعیشهروندانتأثیرمنفیمیگذارد

سرآتشـیار فرهـاد کاوه آهنگـران در گفت وگو بـا خبرنـگار ایمنا، با اشـاره 
به نحوه پیشـگیری حادثـه در ساخت وسـازها اظهـار کرد: هنـگام احداث 
سـاختمان جدید یا بازسـازی بنیادی آن باید از سـازمان آتش نشانی مجوز 
دریافت شـود، همچنیـن مالکان خانه هـای دارای بیش از سـه سـقف که 
بدون واحـد تجاری اسـت و صرفاً کاربـرد مسـکونی دارد، باید از سـازمان 
آتش نشـانی اسـتعام بگیرنـد؛ بـه ایـن ترتیـب کـه قبـل از هـر اقـدام با 
مـدارک و نقشـه های الزم بـه شـهرداری منطقـه مراجعه کنند و سـپس 

توسـط شـهرداری به آتش نشـانی معرفی شـوند.
وی ادامـه داد: سـازمان آتش نشـانی در واحـد معاونـت پیشـگیری طـرح 
ایمنی الزم برای نقشـه سـاختمان را ارائه می کند و چنانچه نقشـه احتیاج 
به اصاح داشـته باشـد، تغییرات الزم اعمال می شـود و بـه تأیید مهندس 

ناظر می رسـد.
سـخنگو و رئیـس اداره ارتباطات سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنی 
شـهرداری اصفهـان خاطرنشـان کـرد: کارشناسـان آتش نشـانی در سـه 
مرحلـه از ساخت وسـاز وارد عمل می شـوند، مرحله نخسـت اجـرای طرح 
ایمنـی، گام بعـدی پایان سـفت کاری و مرحله سـوم پایـان کار اسـت، لذا 
اگر در هر یـک از مراحل خللی ایجاد شـود، کارشناسـان تا زمـان برطرف 
شـدن مشـکل از صدور مجوز ادامه ساخت وسـاز جلوگیـری خواهند کرد.

کاوه آهنگـران گفـت: جـان و مال مـردم بـرای مـا در اولویت اسـت و اگر 
پیشـگیری های الزم در خصوص حریق و حوادث انجام شـود، هزینه های 

مالی و جانـی کمتری به کشـور و افـراد تحمیل می شـود.
وی گفـت: موارد ایمنـی الزم در ساخت وسـاز شـامل گودبـرداری اصولی 
جهـت جلوگیـری از ریـزش منـازل مجـاور، سـفت کاری راه پله هـا، 
دسترسـی های فـرار، آسانسـورها و جان پناه پشـت بام می شـود کـه الزم 

اسـت تمام مـوارد به طـور اسـتاندارد اسـتفاده شـده باشـد.
سـخنگو و رئیـس اداره ارتباطات سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنی 
شـهرداری اصفهان تصریـح کرد: هنـگام ساخت وسـاز باید دقت شـود تا 
دیواره های آسانسـور و البی از جنس چوب نباشـد تا موجـب انتقال حریق 
به سـایر طبقات نشـود، همچنیـن باید نسـبت به سـاخت نما توجه شـود 
و نیـز توجـه ویـژه بـه نصـب کپسـول های آتش نشـانی، اعام کننده ها و 

دسـتگاه های اطفـای حریق شـود.
وی افزود: الزم است شـهروندان نسـبت به خریداری مصالح ساختمانی و 
موارد ایمنـی دقت و از شـرکت های مـورد تأیید آتش نشـانی خریـد کنند، 
در این صـورت با رعایت تمـام نـکات ایمنی تأییدیـه الزم به شـهروندان 

داده می شـود.
کاوه آهنگران گفت: تأییدیه ساخت وسـاز سـازمان آتش نشـانی به نسـبت 
رعایـت مـوارد ایمنـی از یـک تـا سـه سـتاره امتیازبنـدی شـده اسـت تا 
شـهروندان هنـگام خریـد منزل بـا توجه بـه سـتاره های ایمنـی از امنیت 
سـاختمان خـود مطلع شـوند، بـه ایـن مفهـوم کـه سـاختمان دارای یک 
سـتاره یعنی قابل قبـول و منازلی که تمـام مـوارد را به دقـت رعایت کرده 

باشـند، گواهی نامـه سـه سـتاره دریافـت می کنند.

سـخنگو و رئیـس اداره ارتباطـات سـازمان 
آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری اصفهان 
گفت: هنگام احداث سـاختمان جدید یا بازسـازی 
بنیـادی آن، بایـد از سـازمان آتش نشـانی مجـوز 
دریافت شـود، سـپس در واحد معاونت پیشگیری 
ایـن سـازمان طـرح ایمنـی الزم بـرای نقشـه 

سـاختمان ارائـه می شـود.

آنچهکهبایدبرای
ایمنسازیساختمانبدانیم

سخنگو و رئیس اداره ارتباطات سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان:

خبر روز

   عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه 
اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه منظور 
از وحـدت حـوزه و دانشـگاه، وحدت 
ماهـوی و روشـی نبـود، گفـت: قرار 
نبود ایـن دو نهاد کارکردهـای خود را 
از دسـت داده و حـوزه به دانشـگاه یا 

دانشـگاه بـه حـوزه تبدیـل شـود.
حجت االسـام مجتبـی سـپاهی در 
گفت وگـو بـا ایسـنا بـا بیـان اینکـه 
تحقـق انقـاب در دوره ای کـه در 
کل دنیـا، بنـا بـر حـذف دیـن از 
سـاحات زندگی مردم اتفـاق ویژه ای 
شـمرده می شـد، اظهـار کـرد: در آن 
لیسـتی  دوره تقابـل تفکـرات لیبرا
و مارکسیسـتی، توجـه بـه جریـان 
مارکسیسـم به عنـوان یـک جریـان 
و اندیشـه انقابی، در جهت رسـیدن 
بـه سوسیالیسـم و از بیـن بـردن 
سـرمایه داری و کاپیتالیسـم در جهان 
حاکـم بـود و در عیـن حـال هـر دو 
جریـان مارکسیسـم و کاپیتالیسـم با 

دیـن مخالـف بودنـد.
وی افـزود: مارکسیسـم دیـن را 
افیـون تـوده معرفـی می کـرد کـه با 
بهره کشـی از مـردم و طبقـه ضعیف، 
آن هـا را وادار بـه سـکوت و پذیـرش 
قدرت و ظلـم جریان حاکـم می کند، 
در مقابـل جریـان سـرمایه داری نیـز 
دین را از جنبه هـای اجتماعی زندگی 
حـذف و تبدیـل بـه امـر شـخصی و 
معنـوی جزیـی کـرده بـود. در هـر 
دو جریـان، دیـن از جایـگاه اصلـی 
خود بـه انحـراف کشـیده شـده و در 
متـن زندگـی مـردم به عنـوان یـک 
عامـل تحـرک و تعالی بخـش جایی 

نداشـت.
 سـپاهی بـا بیـان اینکـه انقـاب 
اسـامی هشـداری بـرای دو جریان 
حاکـم در بلـوک شـرق و غـرب 
بـود، گفـت: ایـن مسـئله کـه چـه 
مولفه هایـی در اسـام وجـود دارد، 

کـه توانسـته در یک کشـور وابسـته 
بـه غـرب و جریـان کاپیتالیسـم، این 
حرکـت تـوده ای و ساختارشـکن را 
ایجاد کـرده و باعث حیـات اجتماعی 
وحشـت  و  تعجـب  باعـث  شـود، 
قدرت هـای دنیـا شـد. در واقـع پیـام 
انقـاب اسـامی بـه دنیـا ایـن بـود 
کـه دیـن، در عرصه هـای اجتماعـی 
حرف برای گفتـن دارد و بـر تفکرات 
دینـی برآمـده از اسـام، می شـود 
بنیان هـای اجتماعـی، حکومتـی و 

اداری را بنـا کـرد.
وی افزود: قبـل از انقاب، دانشـگاه 
محل علـم، به معنـای سـاینس بود، 
بـدون حرفـی از دیـن و معنویـت، 
در واقـع دانشـگاه فضایـی سـکوالر 
و  دیـن  کـه  بـود  دیـن  ضـد  و 
معنویـت در آن، خرافـات و توهمات 
محسـوب می شـد، بعـد از انقـاب و 
شـکل گیری نظامی جدید بر اسـاس 
اندیشـه های طوفنـده یـک مرجـع 
دینی و خواسـت مـردم کـه خواهان 
پیـاده شـدن احـکام اسـامی بودند، 
از یـک سـو دانشـگاه کـه اسـاس 
حرکـت علمـی و صنعتی جامعـه بود 
بـه تقویت نمادهـای دینـی، علمی و 
معنوی نیـاز داشـت و از سـوی دیگر 
حوزه نیازمنـد تقویت نـگاه روزآمد و 
علمی خود بـود و تفکر وحـدت حوزه 
و دانشـگاه برآمـده از چنین بسـتری 
بـود تـا دانشـگاه در کنـار حـوزه، 
پرچمـدار علـم دینـی باشـد و حـوزه 
پیـام معنـوی خـود را کـه برآمـده از 
جریان نبـوت بود، بـه زبـان روز ارائه 
کـرده و کارکردهـای ایمـان را برای 

جامعـه بیـان کنـد.
سـپاهی بـا اشـاره بـه اینکـه منظـور 
از وحـدت حـوزه و دانشـگاه، وحدت 
روشی نیسـت، خاطرنشـان کرد: این 
وحـدت، وحـدت ماهـوی نیسـت تـا 
حـوزه و دانشـگاه، کارکردهـای خود 

را از دسـت داده و حـوزه به دانشـگاه 
یـا دانشـگاه بـه حـوزه تبدیل شـوند. 
در واقـع منظـور، وحـدت در اهـداف 
و آرمان هـا بـود، بـه ایـن معنـا کـه 
حوزه به عنـوان نهاد دینی و دانشـگاه 
به عنـوان نهـاد علمـی در اهـداف و 
آرمان هـا بـه اتحـاد رسـیده و جامعه 

را بـه افق هـای خـود برسـانند.
مدیر گـروه معارف دانشـگاه اصفهان 
بـا بیـان اینکـه بـه همیـن دلیـل 
دانشـگاه و حوزه بایـد زبـان یکدیگر 
را فهـم کننـد، تأکیـد کـرد: حـوزه و 
دانشـگاه، به عنـوان دو بـال حرکـت 
علمی جامعـه، بایـد به جـای تقابل و 
تعارض، بـه اتحـاد و وحدت برسـند. 
روش دانشـگاه، تجربـِی صـرف و 
روش حـوزه، فـرا تجربـی اسـت، 
دانشـگاه رویه ای جهانی دارد که باید 
آن را حفـظ کـرد،  چـرا که زبـان علم 
در کل دنیا یکی اسـت و زبـان دین و 
حوزه هـم، اصـول عقانـی بدیهی و 

اصول وحیانی اسـت، ایـن روش ها و 
زبان ها باید حفظ شـوند، قرار نیسـت 
با وحدت حـوزه و دانشـگاه روش ها و 
زبان هـای آنها یکی شـود، بلکـه قرار 
است انسـان دانشـگاهی، آرمان های 
دینـی را درک کـرده و نهـاد حـوزه 
نیـز در جهـت آرمان کـه رسـیدن به 
جامعه طـراز دینـی، یعنـی جامعه ای 
بـا اندیشـه دینـی و شـکوفایی علمی 
در حوزه هـای مختلف اسـت، حرکت 

کنـد.
وی تصریـح کـرد: امـام )ره( ایـن 
اندیشـه را بـا چنیـن افقـی ایجـاد 
کردنـد، امـا متأسـفانه عمومـًا فکـر 
شـده کـه اگـر روش دانشـگاه را بـه 
حـوزه بدهیـم، نتیجه بخـش خواهـد 
بـود، در حالـی کـه بـا ایـن کار، تنها 
هویـت اصلـی حـوزه و دانشـگاه را از 
بیـن برده ایـم. گرچـه حـوزه بـرای 
روزآمـد شـدن و پاسـخ بـه نیازهـای 
جامعـه، نیـاز به تحـوالت سـاختاری 

در کلیـت خـود دارد، امـا منظـور از 
وحـدت، قرائت هـا و اقدامـات انجـام 
شـده نیسـت، هیـچ یـک از ایـن 
کارکردهـا قـرار نیسـت حذف شـوند 
یا بـر یکدیگر تفـوق و برتری داشـته 
باشـند، بلکـه در عـرض و در خدمت 

بـه یکدیگـر هسـتند.
سـپاهی تصریـح کـرد: متأسـفانه 
ایـن اندیشـه کمتـر بـه طـور صحیح 
معرفـی و موفـق شـده اسـت، اغلب 
تحلیل هـا بـه سـویی رفتـه کـه در 
برخـی بخش هـا نوعـی تقابـل، عدم 
درک و نداشـتن زبـان مشـترک بین 
ایـن دو نهـاد ایجـاد کـرده، در حالی 
که برای تحقـق تمدن اسـامی باید 
هریـک از دو نهـاد دانشـگاه و حوزه، 
کارکردهـای خـود را حفـظ و ارتقـاء 
داده و بـا اتحـاد در اهـداف و آرمان ها 
و خدمت بـه یکدیگر، به افق ترسـیم 
شـده بـرای کشـور و تمدن اسـامی 

دسـت یابنـد.

وحدتحوزهودانشگاه،وحدتماهویوروشینیست
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:
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نویسـنده و پژوهشـگر فرش دسـتباف ایران گفت: فرش، تنها حرفه مهـم، پایدار 
و اقتصادی ایران بوده اسـت که هنرمنـدان آن بخش عظیمـی از تاریخ و فرهنگ 

ایران را بر دوش کشـیده اند.
شیرین صور اسـرافیل، در نخسـتین دوره نکوداشـت پژوهشـگران حوزه کاشان 
شناسـی، اظهار کـرد: فـرش و هنرمنـدان آن هزاران سـال بـار عظیم و باشـکوه 
فرهنگ کشـور را به دوش کشـیده اند در حالـی که نامـی از آنها در جایی نیسـت.

وی افـزود: فرش نعمت بسـیار با ارزشـی اسـت که کمتر شـناخته و ارج گذاشـته 
شـده اسـت و در طول ۴۰۰ سـال گذشـته که فرش ایران در اوج شـکوفایی بود و 

حتی اکنـون که این سـرزمین انبـوه بافنـدگان و قالیبافـان را داشـته و دارد، نامی 
باقـی نمانده اسـت.

به گـزارش ایسـنا، نویسـنده و پژوهشـگر فـرش دسـتباف ایـران، تصریـح کرد: 
مسـائلی که در تاریخ، فرهنگ و آزادگی این هنر نهفته اسـت، انسـان را به حیرت 
وادار می کند. حتـی زمانی که مغول و تیمـور و دیگر غارتگران بـزرگ آمدند و این 
سـرزمین را با خـاک یکسـان کردند، فـرش، تنها حرفـه مهـم و پایدار بـود که در 
زیرزمین خانه ها بافته شـد و عاوه بـر اداره زندگـی، اقتصاد کشـور را کمک کرد.

صوراسـرافیل، با تقدیر از برگزار کنندگان آیین نکوداشـت تأکید کـرد: جایزه این 

آیین تجلیـل را به طبقه محـروم و گمنام فـرش تقدیـم می کنیم و امیـدوارم این 
قشـر از جامعه به جایگاه شایسـته خود برسـند.

وی گفـت: رسـالت مهم خـود را شناسـایی افـراد گمنـام و محـروم حـوزه فرش 
می دانم و هدف و آرزوی مـن همواره از طریق تألیفـات، معرفی جامعه زحمتکش 

و پشـتیبان فرش به ویـژه ۳۰ حرفه وابسـته و تولیدکننـدگان آن بوده اسـت.
نویسـنده و پژوهشـگر فرش دسـتباف ایـران، افـزود: در تمام این سـال ها سـعی 
کرده ام تـا آنجا که می توانم انبـوه طراحان، بافندگان و سـایر افـراد را معرفی و این 

حـوزه را از گمنامـی رها کنم.

فرشدستباف
معرفتاریخو
فرهنگایراناست

نویسنده و پژوهشگر فرش 
دستباف ایران:

خبر اول
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شهرستان

Isfahan News

کاشــفی اصفهــان رئیــس اداره راه 
و شهرســازی شهرســتان تیــران و 
ابــاغ طــرح تفصیلــی  از  کــرون 
ــت:  ــر داد و گف شــهر رضوانشــهر خب
مطابــق بــا ایــن طــرح ۱۳ هکتــار از 
ــهر  ــدوده ش ــه مح ــی ب ــی دولت اراض
رضوانشــر در راســتای اجــرای طــرح 
نهضــت ملــی مســکن الحــاق شــده 

ــت. اس
ســعید کاشــفی رئیــس اداره راه و 
و  تیــران  شهرســتان  شهرســازی 
طرح هــای  کــرد:  اظهــار  کــرون 
و  اســناد  چارچــوب  در  تفصیلــی 
بــر  و  جامــع  طرح هــای  ضوابــط 
ملکــی،  و  ثبتــی  حــدود  اســاس 
کابری هــا،  دقیــق  وضعیــت 
ســطح  در  را  گذرهــا  و  تراکم هــا 
محــات  تفکیــک  بــه  و  شــهر 
و  کــرده  مشــخص  آن  در  واقــع 
ــه نوســازی و  ــوط ب اولویت هــای مرب

می کننــد. تعییــن  را  بهســازی 
وی در خصــوص وضعیــت طــرح 
بــا  رضوانشــهر،  شــهر  تفصیلــی 
ــعه و  ــرح توس ــه ط ــه اینک ــاره ب اش
ــًا  ــهر قب ــن ش ــع( ای ــران )جام عم
ــت  ــده اس ــاغ ش ــال ۱۳۸۹ اب در س
ــل  ــه عم ــای ب ــا تاش ه ــت: ب گف
تفصیلــی  طــرح  بررســی  آمــده 
شــهر رضوانشــهر بــا بیــش از ۱۵ 
ــج  ــی و پن ــه کارشناس ــه کمیت جلس
جلســه کمیســیون مــاده پنــج قانــون 
شــورایعالی شهرســازی و معمــاری 

ــید. ــام رس ــه اتم ب
ــتان  ــازی شهرس ــس راه و شهرس رئی
تیــران و کــرون بــا بیــان اینکــه 
ــهر  ــهر رضوانش ــد ش ــاحت جدی مس
بــر اســاس طــرح تفصیلــی ۲۷۵ 
از  داشــت:  اذعــان  اســت  هکتــار 
طــرح  ایــن  ویژگی هــای  جملــه 
ــرح تفکیکــی  ــه ط ــه تهی ــوان ب می ت
بــرای اراضــی دولتــی واقــع در حریــم 
ــه مســاحت  ــری کارگاهــی ب ــا کارب ب
حــدود ســه هکتــار بــا در نظــر 
ــرد. ــاره ک ــات آن اش ــن خدم گرفت

وی افــزود: مطابــق بــا طــرح جدیــد، 
طــرح تفکیکــی اراضــی دولتــی واقــع 
در غــرب مســکن مهــر بــه مســاحت 
۱۰ هکتــار بــر اســاس وضــع موجــود 
ــی و  ــرح تفکیک ــده و ط ــاح ش اص
تغییــر کاربــری ســایت پنــج هکتــاری 
بنیــاد مســکن )کــه بــر اســاس مــاده 
۱۰ قانــون زمیــن شــهری و مــاده ۲۰ 
آئیــن نامــه اجرایــی آن، اســناد ایــن 
ســایت می بایســت بــه نــام راه و 
ــد(  ــی یاب ــر نمایندگ ــازی تغیی شهرس

نیــز اصــاح شــده اســت.
ویژگی هــای  دیگــر  از  کاشــفی 
طــرح تفصیلــی شــهر رضوانشــهر 
بــه اصــاح طــرح تفکیکــی و تغییــر 
ــی  ــی دولت ــی از اراض ــری بخش کارب
ســایت پنــج هکتــاری جنــوب شــهر 
ــرای  ــزوده ب ــاد ارزش اف ــت ایج جه
اراضــی دولتــی و تأمیــن خدمــات 
ــاره  ــه اش ــن محل ــاکنین ای ــرای س ب

ــرد. ک
ــا طــرح  وی بیــان داشــت: مطابــق ب
تفصیلــی جدیــد، اراضــی دولتــی 
ــی  ــام عل ــوار ام ــع در بل ــاری واق تج
)ع( ســاماندهی می شــود و فضــای 
ســبز، تأمیــن پارکینــگ و ایجــاد 
گــذر بــرای تأمیــن دسترســی بهتــر، 
در زمینــی بــه مســاحت حــدود یــک 

ــت. ــده اس ــی ش ــش بین ــار پی هکت
شهرســازی  و  راه  اداره  رئیــس 
شهرســتان تیــران و کــرون ابــراز 
داشــت: الحــاق ۱۷۴ پاک مســکونی 
ــدوده  ــه مح ــات ب ــراه خدم ــه هم ب
شــهرک جنوبــی رضوانشــهر، الحــاق 
ــه  ــی ب ــی دولت ــار از اراض ــج هکت پن
ایــن  شــمالی  شــهرک  محــدوده 
شــهر، تغییــر کاربــری اراضــی دولتــی 
ســمت جنــوب شــهر )از فضــای ســبز 
ــدود  ــه مســاحت ح ــاورزی ب ــه کش ب
شــش هکتــار( و ســاماندهی بــه 
و  شــهدا  گلســتان  کاربری هــای 
ــه  ــهر )ب ــی ش ــتان های قدیم آرامس
مســاحت حــدود پنــج هکتــار( از 
ــی  ــرح تفصیل ــای ط ــر ویژگی ه دیگ

ــت. ــهر اس ــد رضوانش جدی

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان 
تیران و کرون خبر داد؛

الحاق ۱۳ هکتار از 
اراضی دولتی به محدوده 

رضوانشهر

خبر روز
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جلسـه تکریـم و معارفـه بخشـدار بخـش مرکـزی 
عباسـی  عزیزالـه  ریاسـت  بـه  فریـدن  شهرسـتان 
فرمانـدار و بـا حضـور معاونان، بخشـدار بخـش زنده 
رود و کارمنـدان فرمانـداری و بخشـداری در سـالن 

اجتماعـات برگـزار شـد.
فرماندار شهرسـتان فریدن ضمـن قدردانی از زحمات 

علیرضـا روسـتایی بـه عنوان سرپرسـت بخشـداری 
بخـش مرکزی بـا بیان اینکه مسـئولیت یـک امانت 
اسـت، افـزود: امیدواریـم کـه خداوند متعـال به همه 
مـا توفیـق دهـد تـا شـکر کنیـم و نعمت هایـش را 
بشناسـیم، راه شـکرگزاری را پیدا کنیم و بفهمیم که 

آنچـه تکلیف ماسـت، این اسـت.

عزیزالـه عباسـی ادامـه داد: مسـئولیت هایی که من و 
شـما داریـم، امانت هایـی در دسـت ماسـت »و تلک 
االیـام نداولهـا بیـن النـاس« خـدای متعـال، ایـن 
امانت هـا را دسـت بـه دسـت می کنـد و چنـد روزی 
بـه مـا فرصـت می دهـد کـه ایـن امانت هـا را خوب 
نگهداریـم و بـا وظیفه الهی خوب رفتـار کنیم و بیش 

از همـه چیـز، خـدا را در نظر داشـته باشـیم کـه این 
مهم اسـت.

وی بیـان کـرد: بایـد مدیریـت را نـه غنیمـت و نـه 
طعمـه، بلکـه فرصتی بـرای خدمت به مـردم در نظر 
بگیریـم و مدیـران در زمـان قبـول مسـئولیت جهت 
خدمـت بـه مـردم اهتمـام ویـژه داشـته باشـند. در 

ایـن جلسـه از زحمـات علیرضا روسـتایی بـه عنوان 
سرپرسـت بخشـداری بخش مرکزی تقدیر و مسعود 
شـفیعی به عنوان بخشـدار جدید معارفه شد، شفیعی 
در کارنامـه کاری خـود ریاسـت مرکزآمـوزش فنی و 
حرفـه ای شهرسـتان های فریـدن و تیـران و کرون را 

برعهده داشـته اسـت.

گزارش

بخشدار بخش مرکزی شهرستان فریدن معارفه شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد دارد توسعه و افزایش سطح 
ایران  با  اوراسیا  اتحادیه  اقتصادی  و  بازرگانی، تجاری  همکاری های 

می تواند به توسعه روابط سیاسی نیز کمک کند.
اصغر سلیمی در رابطه اهمیت نهایی شدن مذاکرات ایران و اوراسیا 
امروزه  اینکه  به  توجه  با  قلم کاال، گفت:  آزاد ۷۵۰۰  تجارت  بر سر 
کشورمان از سوی دنیای استکبار خصوصاً کاخ سفید تحت تحریم و 
اعمال محدودیت های اقتصادی قرار دارد، تعامل و افزایش سطح روابط 
با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند راهکار موثری 

برای مقابله با سیاست یک جانبه گرایی آمریکا تلقی شود.
اینکه  به  اشاره  با  اسامی  در مجلس شورای  مردم سمیرم  نماینده 
برخی از کشورهای عضو اوراسیا از همسایگان هستند که توجه به این 
حوزه تحقق سیاست همسایه محوری نیز بشمار می رود، اظهار کرد: 
خوشبختانه دستگاه دیپلماسی کشورمان در این حوزه فعالیت خوبی 
داشته و امیدواریم تعامل با همسایگان در همه ابعاد روز به روز توسعه 

یابد.
وی با اشاره به اینکه ایرانی ظرفیت های خوبی در حوزه های گردشگری، 

به  دارد که می تواند  انرژی  و  پزشکی، صنعت  تجهیزات  کشاورزی، 
اعضای اتحادیه ارائه کند، ادامه داد: هر چند برای درآمدزایی و ارزآوری 

بیشتر از این حوزه نیازمند برنامه ریزی کان و بلندمدت هستیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا در منطقه جاده ابریشم قرار دارد، افزود: بر این اساس با تعامل 
اتحادیه و کشورهایی مانند چین، قدرت بزرگ اقتصادی شکل می گیرد 
که در مقابل زیاده خواهی های غرب علیه برخی از کشورها می تواند 

ایستادگی کند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی:

افزایش سطح همکاری ها 
با اوراسیا منجر به افزایش 
نفود ایران در منطقه 
می شود

رئیـس اداره سـازمان های مـردم نهاد و خیرین سـامت دانشـگاه علوم پزشـکی 
کاشـان گفـت: کمک هـای شـهروندان نیکـوکار بـه حـوزه سـامت، می توانـد 

جایگزیـن پرداخت هـای مالیاتـی آن ها شـود.
علیرضـا مفـرح اظهـار کـرد: صاحبـان صنایـع و اصنـاف می تواننـد در توافـق با 
سـازمان امـور مالیاتـی، مالیـات متعلـق بـه شـرکت یـا حرفـه خـود را بـه محل 
مـورد نظـر ایـن سـازمان در حوزه سـامت صـرف کنند و فیـش آن را بـه اداره 

مالیاتـی تحویـل دهند.
وی، بـا اشـاره بـه مـاده ۱۷۲ قانـون مالیات هـای مسـتقیم مبنـی بر اسـتفاده از 
معافیـت مالیاتـی، تصریـح کـرد: ایـن قانـون مـواردی را شـامل می شـود که به 
موجـب آن اشـخاص حقیقـی و حقوقـی بـه حسـاب های تعییـن شـده از طـرف 
دولـت بـه منظـور بازسـازی، کمـک و نظیـر آن بـه صـورت باعـوض پرداخت 

می کننـد.
رئیـس اداره سـازمان های مـردم نهاد و خیرین سـامت دانشـگاه علوم پزشـکی 
کاشـان، تأکیـد کـرد: اعتبـار پرداختـی یـا تخصیصی و یـا کمک هـای غیرنقدی 
باعـوض اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی جهـت تعمیـر، تجهیـز، احـداث و یـا 

تکمیـل مراکـز بهداشـتی و درمانـی طبق ضوابطی که توسـط وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی تعییـن می کنـد، مشـمول ایـن قانون می شـود.

مفـرح تصریـح کـرد: کمک هـای نقـدی و غیـر نقـدی اشـخاص بابـت سـاخت 
بیمارسـتان، مراکـز بهداشـتی درمانـی و تأمیـن امکانـات و تجهیزات مـورد نیاز 
آنهـا کـه در محـدوده اراضـی دانشـگاه های علـوم پزشـکی دولتـی واقع شـده 
و مالکیـت آنهـا نیـز متعلـق بـه دانشـگاه اسـت کـه مشـمول معافیـت مالیاتـی 

می شـود.
رئیـس اداره سـازمان های مـردم نهاد و خیرین سـامت دانشـگاه علوم پزشـکی 
کاشـان گفـت: کاشـان رتبـه باالیـی در بخـش خیـران دارد و بایـد بسـترهای 
فعالیـت نیکـوکاران در بخـش بهداشـت و درمـان را بـه بهتریـن شـکل فراهـم 

. کنیم
وی افـزود: مشـارکت شـهروندان نیکـوکار کاشـان در حـوزه سـامت سـابقه 
دیرینـه دارد و پیشـگام کارهـای خیرخواهانـه در کشـور هسـتند و در حال حاضر 
نیـز بیـش از ۴۰۰ نفـر در مجمـع خیریـن سـامت ایـن شهرسـتان با دانشـگاه 

علـوم پزشـکی کاشـان همـکاری می کننـد.

عضو هیئت علمـی پژوهشـگاه وزارت میراث 
فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری گفت: 
شـرق و غـرب دنیـا بـا نـام و آثار بـا عظمت 
فرهنگی کاشـان می درخشـد و شعر محتشم 
کاشـانی بـه لحاظ قـدرت شـعری و عظمت 
صحنه هـای هنـری آن پرتکرارتریـن متـن 

فارسـی دنیا اسـت.
مرتضـی رضوانفـر، در آییـن نخسـتین دوره 
نکوداشت پژوهشـگران حوزه کاشان شناسی، 
اظهـار کـرد: کشـورهای دنیا نـام مفاخر خود 
را فقـط بـا یـک بزرگداشـت تمـام نمی کنند 
و بـا هویـت بخشـی و الگوبـرداری از نـام و 
افتخـار پـرآوازه آنها فرهنگ سـازی می کنند.

اعطـای  معابـر،  نام گـذاری  افـزود:  وی 
پـاک فرهنگـی، سـاخت و نصب سـردیس 
و تندیـس بـزرگان، ضبـط و نـگارش تاریـخ 
و  آموزشـی  کارگاه  برگـزاری  شـفاهی، 
نام گـذاری اماکـن فرهنگـی با نام بـزرگان و 
مفاخر و مشـاهیر بخشـی از اقدامات شـکلی 

ایـن ارج گـذاری اسـت.
ایـن عضـو هیئت علمـی پژوهشـگاه وزارت 
میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
افـزود: معنـای گنجینـه زنـده بشـری تـداوم 
هنـر و ارج داشـت مفاخـر از طریـق آمـوزش 
زنـده  و  آینـده  نسـل های  بـه  انتقـال  و 
نگه داشـتن میراث ناملموس یـا گنجینه های 

زنده بشـری بـرای فرزندان این مفاخر اسـت 
توسـط  آنهـا  راه  تـداوم  و  افتخـار  و عامـل 

فرزندانشـان اسـت.
رضوانفـر تأکیـد کـرد: نـام هر یک از شـش 
کاشـان شناسـی  و  پژوهـش  سـتاره حـوزه 
برگـزاری  دروس،  سـرفصل  می توانـد 
تدویـن  موضـوع  و  آموزشـی  کارگاه هـای 
پایـان نامه هـای دانشـگاهی قـرار بگیـرد تـا 
به صـورت روشـمند تدویـن و بـه نسـل های 

آینـده منتقـل شـود.
وی گفـت: تأثیـر برگـزاری چنیـن آیین هایی 
مایـه الگوبـرداری جوانـان مـا از فرهنـگ و 
ادب و محیـط بومـی و ایرانـی بـدون الگـو 

قـرار دادن فرهنـگ بیگانـگان اسـت.
نخسـتین دوره نکوداشت پژوهشـگران حوزه 
کاشـان شناسـی به منظـور تجلیل از حسـن 
عاطفـی؛ کاشـان پـژوه، حسـین معتمـدی؛ 
عاشـورا پژوه، شـیرین صوراسـرافیل؛ محقق 
بیرشـک،  ثریـا  دسـتباف،  فـرش  حـوزه 
کاشـان،  تاریخـی  بافـت  حـوزه  پژوهشـگر 
حسـین فرخ یـار؛ پژوهشـگر حـوزه معماری 
سـنتی و اسـامی، عباس ترابزاده؛ پژوهشگر 
عاطفـی  افشـین  و  شناسـی  مـردم  حـوزه 
تـاالر  در  کاشان شناسـی  حـوزه  پژوهشـگر 
فرهنـگ اداره نهـاد کتابخانه های شهرسـتان 

کاشـان برگـزار شـد.

امام جمعـه ناییـن از آغاز به کار نمایشـگاهی با عنوان »نشـانی از آن بی نشـان که عالم 
نشـان اوسـت« از ۲ دی ماه در این شهرستان خبر داد.

حجت االسـام محمـد مطهرخـو اظهـار کرد: جمعـی از جوانـان والیتمدار شهرسـتان 
ناییـن بـا ایده بسـیار زیبـا و کار هنری خیلی اصیـل و عمیق برای دومین سـال متوالی 
نمایشـگاه »نشـانی از آن بی نشـان که عالم نشـان اوسـت« را برپا کردند تا گوشـه ای 

از زندگـی حضـرت زهـرا )س( را به نمایـش بگذارند.
وی افـزود: اگـر بـه فرمایـش مقـام معظـم رهبری امـروز بخواهیـم زیبایی هـای دین 
و مذهـب را بـه مـردم و جوانـان معرفـی کنیـم ناچاریم ایـن زیبایی هـا را در قالب هنر 
معرفـی کنیـم تـا اثرگذاری آن ها چند برابر باشـد کـه هنر می توانـد زیبایی های مذهب 
و دیـن را نشـان دهـد. بـه روایـت امام باقـر )ع( اگـر مردم جهـان متوجـه زیبایی های 
دیـن شـوند فـوج فوج بـه اسـام و شـیعه گرایش پیـدا می کنند کـه این مهـم را باید 

عملـی کنیم.
امـام جمعـه ناییـن برگـزاری ایـن نمایشـگاه را نوعـی آتش به اختیـار در جهـاد تبیین 
دانسـت و گفـت: بـه بانیان این نمایشـگاه تأکید کردیـم در محتوا نهایت دقـت الزم را 
انجـام دهنـد، چـرا که بیـان مسـائل تاریخی قاعدتـاً با پشـتوانه قـوی و مطالعاتی باید 
صـورت بگیـرد که قاعدتاً می تواند در شـناخت، منزلت و سـیره، روش اهـل بیت )ع( به 

ویـژه حضـرت زهرا )س( مؤثر باشـد.
مطهرخـو بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـام فاطمیه بـرای مـادران و بانـوان کارهـای خوبی 
صـورت گرفتـه بر ضـرورت سـخنرانی های تبیینـی و نقش آفرینـی مؤثر ذاکـران اهل 

بیـت )ع( در جهـت الگوپذیـری از حضـرت زهـرا )س( تأکیـد کرد.
نمایشـگاه »نشـانی از آن بی نشـان که عالم نشـان اوسـت« از جمعه ۲ دی ماه به مدت 
۸ شـب در میـدان مـدرس ناییـن برپا اسـت. در این نمایشـگاه بخش هـای مختلفی از 
سـیره زندگـی حضرت زهـرا )س( در قالـب روایتگـری، تئاتر، نمایـش و ماکت هایی از 
مکان هـای تاریخـی هماننـد کوچه بنی هاشـم، خانه حضـرت علـی )ع( و حضرت زهرا 

)س( بـرای مخاطبان بازگو می شـود.

رئیس اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین سالمت دانشگاه علوم پزشکی کاشان خبر داد:

کمک نیکوکاران به حوزه سالمت؛ جایگزینی برای پرداخت های مالیاتی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی مطرح کرد:

لزوم فرهنگ سازی با الگوبرداری از مفاخر

امام جمعه نایین خبر داد:

گشایش نمایشگاه »نشانی از آن بی نشان که عالم نشان اوست«

جوانـان شهرسـتان  و  ورزش  اداره  رئیـس 
اردسـتان، گفـت: اسـتخر شـنای اردسـتان 
پـس از وقفـه ای سـه سـاله بـا ورود بخش 
خصوصـی بازسـازی و تکمیـل می شـود.

بشـیر حمیـدی اظهـار کـرد: حـدود چهـار 
سـال پیـش با توجـه بـه آسـیب دیدگی که 
در سـقف کاذب مجموعـه اسـتخر شـنای 
اردسـتان بـه وجود آمـده بود ایـن مجموعه 
بـرای تعمیـرات و بازسـازی بخش هایـی از 

تعطیل شـد. آن، 
وی بـا بیـان اینکـه در چنـد سـال گذشـته 
اعتبـارات قطره چکانی جهت تعمیر اسـتخر 
اردسـتان اختصاص داده شده ولی این مقدار 
کفـاف بازسـازی و تکمیل ایـن مجموعه را 
نمی دهـد، افـزود: بـا پیگیری هـای نماینـده 
مردم اردسـتان و مشارکت بخش خصوصی 
اسـتخر شـنای اردسـتان پس از وقفه ای سه 

سـاله بازسـازی و تکمیل می شـود.
جوانـان شهرسـتان  و  ورزش  اداره  رئیـس 
اردسـتان، تصریـح کـرد: در حـال حاضـر 
بخـش  بـه  واگـذاری  اداری  تشـریفات 
خصوصـی در حال انجام اسـت و پس از آن 
عملیات بازسـازی اسـتخر شـنای اردسـتان 

آغـاز خواهـد شـد.
حمیـدی با بیان اینکـه راه انـدازی و تکمیل 
اسـتخر شنا در شـهر اردسـتان مورد مطالبه 
جوانان و مخصوصاً قشـر سالمند شهرستان 

شهرسـتان  مسـئوالن  گفـت:  اسـت، 
تاکنـون اقدامـات مؤثـری برای بازسـازی و 
بهره بـرداری مجـدد این مجموعه داشـتند و 
مطمئنـاً با ورود بخش خصوصـی این پروژه 

بـه زودی بـه بهره بـرداری می رسـد.
وی با اشـاره به اینکه بسـیاری از پروژه های 
بـزرگ شهرسـتان بـا ورود بخش خصوصی 
به بهره برداری رسـیده اسـت، گفـت: در هر 
حـوزه ای کـه بخـش خصوصـی ورود پیـدا 
کـرد توانسـتیم خیلـی زود به نتیجه برسـیم 
و بـه طور کلی ورزش شهرسـتان اردسـتان 
بـه نوعـی مدیون خیران و مشـارکت بخش 

خصوصی اسـت.
جوانـان شهرسـتان  و  ورزش  اداره  رئیـس 
اردسـتان با بیان اینکه شهرسـتان اردسـتان 
از زیرسـاخت و سـرانه ورزش بسـیار خوبـی 
برخـوردار اسـت، افـزود: در چند ماه گذشـته 
بـا توجـه بـه برنامه ریزی هـای انجام شـده 
ورزشـکاران اردسـتان در رشـته های فـردی 
ماننـد کشـتی، تکوانـدو، ژیمناسـتیک و... 

مقام هـای اسـتانی خوبـی کسـب کردند.
حمیـدی تعـداد هیئت هـای ورزشـی فعـال 
ایـن شهرسـتان را ۱۰ هیئـت عنـوان کرد و 

گفـت: در سـال ۱۴۰۱ بیـش از
هزار ورزشـکار در این شهرستان سازماندهی 
شـدند و هـم اکنـون در رشـته های مختلف 

در حال فعالیت هسـتند.

رئیس اداره ورزش و جوانان اردستان:

 استخر شنا با مشارکت بخش خصوصی
بازسازی می شود
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Stock market analyst, Hossein 
Ahmadi, believes that since the 
prices at the stock market have 
not increased in line with the 
inflation, the market is expect-
ed to start an upward trend in 
the near future.
Considering the increase in 
foreign currency rates and in-
flation, the stock market index 
can grow to catch up, Ahmadi 
told IRNA on Monday.
He pointed to the recent fluctu-
ations of the stock market and 
added: “In the past few weeks, 
we have seen some support 
from the government to im-

prove the capital market and 
reduce the fluctuations of this 
market, which have been able 
to be effective in changing the 
direction of the stock market 
index to some extent.”
Pointing out the positive fea-
tures of the government’s 
support package for the stock 
market, Ahmadi noted: “Insur-
ing the shares of real persons, 
supporting the market stabili-
zation fund, and the establish-
ment of the capital guarantee 
fund were among the meas-
ures that showed the Stock 
Exchange Organization (SEO) 

has not left the shareholders 
alone.”
“Over the past few weeks, we 
have seen the positive effect 
of the Stock Exchange Organ-
ization’s measures, and in the 
last two weeks, we have expe-
rienced a good situation in the 
market compared to the last 
few months, but we cannot say 
that the market transactions 
have been entirely positive dur-
ing this period,” he said.
This capital market expert 
emphasized that the analysis 
of the market situation from 
a technical point of view indi-

cates the stabilization of the 
market index in the channel of 
1.4 million points, adding: “If 
the stock market index stabi-
lizes in this channel for a few 
days, it is expected to grow to 
about 1.7 million points.”
In late October, SEO unveiled a 
comprehensive support pack-
age to encourage activities in 
the capital market as share-
holders were getting reluctant 
to invest in the market.
One of the major measures 
considered in this package was 
the insurance of shareholders’ 
capital and dividends over the 
next year.
Insuring the shares of real 
entities up to one billion rials 
(about $2,600) per person, 
issuing subordinated warrants 
on shares of fixed income 
funds up to 400 trillion rials 
(about $1.04 billion), injecting 
new resources into the mar-
ket by sovereign funds to buy 
shares, depositing up to 50 
trillion rials (about $130 mil-
lion) of the resources approved 
in the national budget bill for 
the Capital Market Develop-
ment and Stabilization Fund, 
as well as direct and continu-
ous coordination, supervision 
and monitoring of the legal 
entities active in the capital 
market, including companies 
and semi-governmental finan-
cial institutions, pension funds 
and military institutions were 
among the measures consid-
ered in the mentioned support 
package.
The package also stressed co-
operation between the Central 
Bank of Iran (CBI) and the Min-
istry of Finance and Economic 

Affairs to manage the interest 
rates.
Increasing SEO’s direct invest-
ment in Capital Market Devel-
opment and Stabilization Fund, 
limiting the activities of market-
ers, and suspending the under-
writing of securities and initial 
offerings until further notice 
were also among the issues 
considered in SEO’s support 
package.
Following this support pack-
age, the market started a mod-
est upward trend in November 
which continued for almost a 
week.
TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE) rose 
131,000 points (10.21 percent) 
to 1.414 million points in the 
Iranian calendar week ended 
on November 11.
As reported, it was the highest 
weekly rise during the current 
Iranian calendar year (began 
on March 21).
Back in February, the govern-
ment’s economic coordination 
headquarters had also unveiled 
a support package for the cap-
ital market, which included 
measures such as reducing 
the price of petrochemical 
feed, reducing taxes on man-
ufacturing companies, defining 
new regulations for the mining 
sector, increasing the capital of 
the Stock Market Stabilization 
Fund, controlling the release 
of government bonds, and 
determining the exchange rate 
of the banks; but this package, 
despite the temporary positive 
effects, was not able to change 
the general trend of the market 
and prevent the continuous fall 
of the stock prices.

Stock market expected to begin an upward trend: analyst

Iran busts Mossad 
spy cell
Iran’s Ministry of Intelligence an-
nounced on Sunday that it had 
dismantled a spy cell run by Isra-
el’s Mossad that was planning to 
carry out acts of sabotage in the 
country’s defense industry through 
security marketing.
The Iranian intelligence forces un-
covered a plot by a Mossad espio-
nage network to gather information 
from Iranian knowledge-based 
companies that cooperate with 
Iran’s defense industries, Tasnim 
reported. 
The Israeli regime’s Mossad spy 
agency hired data broker Frank 
Genin, who introduced himself as 
the chief of a spare parts manufac-
turer company and was able to con-
tact several Iranian companies and 
employees, according to Tasnim. 
The Mossad agent then invited his 
coworkers to a seminar in Malaysia, 
where he introduced them to anoth-
er Mossad agent, Hadrien Lavaux.
As a cover-up, Lavaux has been 
the managing director of Triple A 
Industries, an Aerospace advanced 
alloys and composites company 
that was established in Singapore 
in 2017. Since then, the company 
started communicating with Irani-
an companies that provide carbon 
fibers, resin, and other metal alloys.
It is worth mentioning that Triple 
A Industries’ website says that 
Frank Genin is the chairman of the 
company, which explains the close 
cooperation between Genin and 
Lavaux.
Lavaux’s associates in Iran attend-
ed different exhibitions, monitored 
scientific conferences, and iden-
tified the latest needs of Iran’s de-
fense industries.
They later began to identify the 
chiefs, salespersons and impor-
tant employees in companies that 
are active in the field of defense 
industries. These employees were 
invited to multiple front conferenc-
es abroad, including in Turkey, Hun-
gary, Oman and Georgia, and their 
trips were fully covered, Press TV 
reported.
However, Iran’s intelligence forces 
had kept a close eye on these trips 
and were able to track down the 
network.
Earlier, four thugs who had been 
found guilty of having connections 
to Israel’s Mossad spy agency were 
put to death early, the Iranian judici-
ary announced.
The executions were carried out 
earlier this month. 
The four convicted individuals were 
named as Hossein Ordukhanzadeh, 
Shahin Imani Mahmoudabad, Milad 
Ashrafi Atbatan, and Manouchehr 
Shahbandi Bejandi in the judiciary’s 
announcement.
The four men were detained by the 
Islamic Revolution Guards Corps in 
June (IRGC). They were eventually 
given the death penalty by a court 
for both kidnapping and intelli-
gence collaboration with the Zionist 
regime.
According to an earlier IRGC state-
ment, the squad had received train-
ing from Mossad personnel on 
how to utilize combat weapons for 
kidnapping operations while being 
reimbursed with bitcoins.
The capture of the members of the 
gang who worked with Mossad was 
revealed by the IRGC public rela-
tions department in June.
The group used to kidnap individ-
uals, steal and destroy private and 
public property, and force their vic-
tims to make false confessions.
They were instructed by a Mossad 
officer in Sweden, the Mizan news 
agency said.
The gang members abducted 
victims and collected bitcoin as 
ransom. They have admitted that 
they worked with foreign intelli-
gence services and were paid to 
undermine Iran’s security. The 
gang network was connected to 
the Israeli spy service by Hossein 
Ordukhanzadeh, who had been in 
jail in Greece from 2014-017 for 
trafficking humans from Turkey to 
Greece.

2,400 hectares 
under greenhouse 
cultivation in Isfa-
han province
As stated by the deputy head 
of Isfahan province’s Agri-
culture Department, 2,400 
hectares of lands are under 
greenhouse cultivation in this 
province.
Asghar Rostami, the deputy 
head of the mentioned depart-
ment for plant production im-
provement, said that Isfahan 
is in first place in the country 
in the development of green-
house cultivation.
Regarding the area under cul-
tivation, production and pack-
aging, Isfahan has the first 
rank in terms of greenhouse 
products in the country, he 
reiterated.
According to him, the 
four-season feature of Isfahan 
is a very suitable feature for 
greenhouse cultivation.
Of course, the development of 
greenhouse cultivation is im-
plemented in an area that has 
sufficient, stable and high-qual-
ity water, the official noted.
Products such as cut flow-
ers, bell peppers, tomatoes, 
eggplants, and cucumbers 
are among the greenhouse 
products of the province, he 
said, adding that bell peppers 
account for more than 90 
percent of production in this 
regard.
Regarding the export of green-
house products from Isfahan, 
he said: “Currently, bell pepper 
has the first priority in exports 
and is exported to Eurasian 
countries, the Persian Gulf lit-
toral states and Russia.”
In recent years, the water crisis 
has caused serious challenges 
in Iran’s agriculture sector.
To solve this problem, several 
solutions, including the im-
plementation of pressurized 
irrigation projects and green-
house cultivation, have been 
emphasized by experts and 
officials in this sector.
Iranian Agriculture Ministry’s 
Greenhouse Development 
Program is one of the priority 
projects of this ministry which 
aims at increasing productivi-
ty, efficiency, and water con-
sumption management in the 
agriculture sector.
The program was approved in 
the Iranian calendar year 1395 
(ended on March 20, 2017) 
under the framework of the Na-
tional Resilient Economy Plan.
The development of the coun-
try’s agricultural parks and 
greenhouses not only is going 
to create new job opportunities 
but also increases the coun-
try’s non-oil exports and helps 
preserve the environment and 
the national water and soil re-
sources.

---------------------------------------------------

INTA grants 1,098 
knowledge-based 
companies tax ex-
emption

Iranian National Tax Admin-
istration (INTA) on Monday 
released the names of 1,098 
knowledge-based companies 
which have been assessed and 
approved by the administra-
tion to be exempted from tax 
paying in the current Iranian 
calendar year (ends on March 
20, 2023), IRNA reported.
As Reported, INTA Head 
Davoud Manzour has sent the 
list of the exempted companies 
to the country’s tax depart-
ments for further measures.

During the past Iranian calendar week 
(ended on Friday), 2,531,054 million 
tons of commodities worth more than 
$781 million were traded at Iran Mer-
cantile Exchange (IME).
As reported by the IME’s Public Re-
lations and International Affairs De-
partment, the exchange traded on 
its metals and minerals trading floor 
2,065,000 million tons of commodi-
ties valued at more than $541 million.
On this floor the IME sold 1,086,868 
tons of cement, 330,000 tons of iron 
ore, 537,718 tons of steel, 112,500 
tons of sponge iron, 5,025 tons of 
zinc, 7,725 tons of aluminum, 8,000 
tons of copper, 200 tons of molybde-
num concentrate, 53 kg of gold bars 
and 4,800 vehicles.
Furthermore, the IME witnessed on 
both domestic and export rings of its 
oil and petrochemical trading floor 
431,306 tons of commodities worth 
nearly $220 million.
Commodities traded on this floor 
included 867,757 tons of polymeric 
products, 115,000 tons of vacuum 
bottom, 38,500 tons of lube cut, 
39,429 tons of chemicals, 1,200 tons 
of sulfur, 260 tons of argon, 5,409 
tons of base oil, 600 tons of insula-
tion and 141,967 tons of bitumen.
The IME also traded within the same 
week 34,531 tons of commodities on 
its side market.

As previously reported, 10,206,807 
tons of commodities worth over $2.5 
billion were traded at Iran Mercantile 
Exchange during the past Iranian cal-
endar month Aban (ended on Novem-
ber 21).
The exchange traded on both domes-
tic and export rings of its oil and pet-
rochemical trading floor 1.767 million 
tons of commodities valued at nearly 
$963 million.
The IME’s customers purchased on 
this floor 452,000 tons of vacuum 
bottom, 509,633 tons of bitumen, 
394,914 tons of polymeric products, 
203,100 tons of lube cut, 139,208 

tons of chemicals, 36,575 tons of 
sulfur, 26,432 tons of oil and 1,100 
tons of insulation.
Furthermore, the exchange saw trade 
of more than 8.322 million tons of 
commodities worth over $1.5 billion 
on its metals and minerals trading 
floor.
Items traded on this floor included 
5,778,000 tons of cement, 1,462,000 
tons of steel, 657,000 tons of iron 
ore, 338,500 tons of sponge iron, 
35,610 tons of aluminum, 4,740 tons 
of zinc, 41,892 tons of copper, 1,000 
tons of molybdenum concentrate, 66 
tons of precious metals concentrate 

and 40 kg of gold bars.
It’s worth noting that the IME also 
traded 2,416 vehicles on its automo-
biles trading floor.
Last was the IME’s side market on 
which the exchange traded 71,779 
tons of commodities
The value of trades at Iran Mercan-
tile Exchange rose 102 percent, and 
the volume of trades at the exchange 
increased 128 percent in the past Ira-
nian calendar year 1400 (ended on 
March 20), which was the highest 
level of growth in the history of the 
exchange since its establishment.
Statistical data show that in the past 
year, in addition to new records in the 
volume and value of trades of differ-
ent products, 10 major records in to-
tal value and physical market trades 
were registered. In a way that besides 
the total value of trades, the volume 
and value of physical market trades, 
the volume, and value of industrial 
products and petrochemicals trades, 
the value of oil products trades and 
the volume and value of side market 
trades all hit records.
IME is one of the four major stock 
markets of Iran, the other three 
markets are Tehran Stock Exchange 
(TSE), Iran’s over-the-counter (OTC) 
market known also as Iran Fara 
Bourse (IFB), and Iran Energy Ex-
change (IRENEX).

Commodities worth over $781m traded at IME in a week

The Tehran Chamber of Commerce, 
Industries, Mines and Agriculture 
(TCCIMA)’s Agriculture and Process 
Industries Committee held its 23rd 
meeting on Sunday during which 
the problems and challenges facing 
businesses active in the agricultural 
sector were discussed.
The meeting was attended by Head of 
TCCIMA Agriculture Committee Ka-
veh Zargaran and Deputy Agriculture 
Minister for Planning and Economic 

Affairs Mohammad Ghorbani, the TC-
CIMA portal reported.
Speaking in the gathering, Zargaran 
mentioned a recent meeting of Agri-
culture Minister Javad Sadati-Nejad 
with the private sector representa-
tives and said: “In that meeting, the 
agriculture minister emphasized the 
active presence of the private sector 
in the supply and maintenance of the 
country’s strategic reserves.”
According to Zargaran, lack of capital 

and liquidity is the major issue that 
most of the companies and entities 
active in the agriculture sector are 
currently facing.
He called on the government to stop 
interfering with the pricing process 
of agricultural products, noting: “The 
government should eliminate the 
pricing policy and stop issuing dif-
ferent instructions for the pricing of 
products to allow the organizations 
and people active in this sector to be 

able to make plans and the market 
can be monitored by them.”
In response to the issues raised by 
the private sector representatives, 
Ghorbani for his part emphasized the 
necessity of the private sector entities 
entering the economic arena and pro-
viding assistance to the government, 
saying that the government is ready 
to take all the necessary measures for 
the active presence of the private sec-
tor in the agricultural sector.

TCCIMA’s agriculture committee holds meeting to discuss sector challenges
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), gained 
675 points to stand at 1.5 million 
on Monday.
As reported, over 11.227 billion 
securities worth 57.494 trillion 
rials (about $198.2 million) were 

traded at the TSE.
The first market’s index fell 7,836 
points, while the second market’s 
index climbed 27,169 points.
TEDPIX climbed 70,000 points to 
1.472 million in the past Iranian 
calendar week (ended on Friday).

TEDPIX rises 
675 points on 
Monday

Sponge iron export 
stands at $106m in 
8 months
The value of Iran’s sponge iron 
export stood at $106 million in 
the first eight months of the 
current Iranian calendar year 
(March 21-November 21), the 
Industry, Mining and Trade 
Ministry has announced.
Direct reduced iron (DRI), also 
called sponge iron, is produced 
from the direct reduction of 
iron ore (in the form of lumps, 
pellets, or fines) into iron by a 
reducing gas or elemental car-
bon produced from natural gas 
or coal. Many ores are suitable 
for direct reduction.
While Iran is fighting the U.S. 
severe sanctions on its econ-
omy, and the country’s differ-
ent industrial and economic 
sectors have been affected 
by the limitations and difficul-
ties caused by the sanctions 
condition, the country’s min-
ing sector is moving forward 
noticeably, overcoming such 
barriers.
Among the mining sector’s dif-
ferent products, sponge iron 
is an outstanding example, as 
the production of this item is 
rising more and more in the 
country.
Iranian Mines and Mining 
Industries Development and 
Renovation Organization (IM-
IDRO), Iran’s largest metals 
and mining holding, has stated 
that one of the most important 
reasons for the increase in 
sponge iron production in Iran 
is the establishment of new 
sponge iron plants, adding 
that in recent years, with its 
new strategy and with the par-
ticipation of the private sector, 
the organization has been able 
to launch several projects to 
produce sponge iron.
Meanwhile, in last July, IMID-
RO reported that Iran’s Mines 
and Metals Company (MME) 
has established China’s first 
gas-based sponge iron pro-
duction unit using the Persian 
Direct Reduction (PERED) 
technology.
“As the world’s first manu-
facturer of gas-based sponge 
iron, Iran is now transferring 
the technology to the world’s 
biggest steel producer”, IMID-
RO announced at the time.
The deal for the construction 
of the first gas-based sponge 
iron plant was concluded be-
tween China’s CSTM Company 
and MME Company from Iran 
as the license owner of PERED 
technology.
With a capacity of 300,000 
tons, the plant has been 
launched in China’s Taiyuan 
city.
PERED is a new technology for 
producing sponge iron using 
natural gas as fuel, which ac-
cording to MME is a master-
work of the Iranian steel indus-
try and is more efficient and 
effective in all respects such as 
the degree of metallization of 
the product, fuel consumption, 
operating costs and ease of 
operation compared to similar 
technologies.
This technology is already 
being used in several produc-
tion units across Iran includ-
ing Shadegan Steel, Miyaneh 
Steel, Neyriz Steel, and Baft 
Steel companies.
The main difference of the 
PERED technology with other 
technologies is the high and 
tangible quality of the sponge 
iron metallization, which has 
been reached above 95 percent 
on the initial day. In other tech-
nologies, however, it is very 
difficult to achieve a degree of 
metallization above 95 percent 
during the first months of a 
unit’s operation.

From A to Zinc: How to Get Rid of a Cold Fast
By: PARISA JAMADI
Source: https://www.healthline.com/health/cold-flu/how-to-get-rid-of-a-cold-fast?&utm_source=hl&utm_medium=homepage&utm_campaign=giftguides2022&utm_content=vitaminshoppe&utm_term=hero-2#takeaway

If you eat and want to get better as 
soon as possible, you can speed up 
the recovery process by doing some 
consumption and taking some supple-
ments.
Stroll the aisles of any drugstore and 
you’ll see an impressive range of prod-
ucts claiming to shorten the length of 
your cold. Few of them are backed by 
solid science. Here’s a list of remedies 
known to make a difference in how 
long colds last: 
1. Vitamin C
Taking a vitamin C supplement isn’t 
likely to prevent a cold. However, stud-
ies show that it may reduce the dura-
tion of colds. A 2013 review of studies 
noted that regular supplementation (1 
to 2 grams daily) reduced the duration 
of a cold in adults by 8 percent and in 
children by 14 percent. It also reduced 
the severity of colds overall.
The recommended daily doseTrusted 
Source of vitamin C is 90 milligrams 
for men and 75 mg for non-pregnant 
women. Doses on the upper limit 
(2000 mg) can cause some side ef-
fects, so taking higher doses for any 
duration comes with this risk. 
Here’s the key: Don’t wait until you feel 
the symptoms coming on: Take the 
recommended dose every day. Taking 
vitamin C when a cold starts may not 
have much effect on how you feel or 
how long the cold hangs on. 
2. Zinc
Close to three decades of research 
on colds and zinc have yielded mixed 
results, but a 2017 review of studi-
esTrusted Source indicated that zinc 
lozenges may help you get over a cold 
faster than you would without it. On 
average, the length of cold duration 
was cut down by 33 percent, which 
could mean at least a couple days 
sooner of relief. 
If you’re taking antibiotics, penicil-

lamine (Cuprimine) for arthritis, or 
certain diuretics, talk to your doctor 
before taking zinc. 
3. Echinacea
Reviews of studies in 2014 and 
2018Trusted Source suggest that tak-
ing echinacea may prevent or shorten 
a cold. The herbal supplement, made 
from the purple coneflower, is available 
in tablets, teas, and extracts. 
Some people who take echinacea re-
port unwanted side effects, such as 
nausea and diarrhea. Talk to your doc-
tor before trying echinacea to confirm 
it won’t interfere with any other medi-
cines or supplements you’re taking.
4. Black elderberry syrup
Black elderberry is a traditional remedy 
used to fight colds in many parts of the 

world. Although research is limited, at 
least one older studyTrusted Source 
showed elderberry syrup shortened 
the length of colds in people with flu-
like symptoms by an average of four 
days. 
5. Beetroot juice
Because beetroot juice is high in di-
etary nitrate, it increases the body’s 
production of nitric oxide, which can 
help protect you against respiratory 
infections. 
If you’re prone to kidney stones, watch 
out for beetroot, which contains oxa-
lates. These are known to contribute to 
kidney stone formation.
6. Probiotic drinks
Although studies on probiotics 
and colds are limited, at least one 

studyTrusted Source suggests that 
drinking a probiotic drink that contains 
Lactobacillus, L. casei 431, can reduce 
the duration of a cold, especially in re-
gard to respiratory symptoms. 
7. Rest
The Centers for Disease Control and 
PreventionTrusted Source recom-
mends you get extra rest when you 
have a cold. 
While it can be tempting to try and 
boost your immune system with exer-
cise, it’s probably best to take it easy 
for a few days. In fact, if you don’t get 
enough sleep day to day, you may be 
increasing your vulnerabilityTrusted 
Source to colds.
8. Honey
If your child is having trouble getting 

good sleep to beat a cold, try honey, 
one of the most relied-on remedies 
for treating cold symptoms. A 2012 
studyTrusted Source showed that a 
spoonful of honey at bedtime can help 
kids sleep better and reduce nighttime 
coughing. It can also help soothe a 
sore throat. 
9. Over-the-counter medicines
Cold symptoms like coughing, sneez-
ing, runny nose, congestion, sore 
throat, and headache can make it hard 
to function during the day and hard to 
rest at night. 
Decongestants, pain relievers like 
ibuprofen or acetaminophen, cough 
suppressants, and antihistamines can 
treat symptoms so you feel better fast-
er, even if the viral infection lingers. 
Check with a pediatrician before giving 
your child any over-the-counter med-
icine.
10. Lots of liquids
Drinking plenty of fluids is always 
good when you’re trying to get rid of 
a cold. Hot tea, water, chicken soup, 
and other liquids will keep you hydrat-
ed, especially if you have a fever. They 
can also loosen congestion in your 
chest and nasal passages so you can 
breathe. 
The takeaway
At the first sign of a cold, most of us 
want to make sure the sniffles, sneez-
ing, and other symptoms go away as 
quickly as possible. 
If you take vitamin C regularly, your 
cold symptoms may disappear earlier. 
And there is some scientific support 
for trying remedies like zinc, echina-
cea, elderberry preparations, beetroot 
juice, and probiotic drinks to prevent 
or shorten the duration of a cold. 
The best way to beat a cold fast is to 
rest, drink lots of fluids, and treat the 
symptoms with medicines that relieve 
pain, coughing, and congestion.

The new ambassador of Mali to 
Iran, Mohammad Mayga, met with 
Iranian Foreign Minister Hossein 
Amir Abdollahian to submit a copy 
of his credentials at outset of his 
job in Tehran. 
The Iranian foreign ministry said 
the meeting took place on Monday 
morning. 
The Iranian foreign minister had a 
busy day on Monday taking part in 
the Tehran Dialogue Forum which 
was attended by a number of Ira-
nian and foreign officials and dip-
lomats. Amir Abdollahian met also 
met separately with Qatari Dep-
uty Foreign Minister Mohammad 
al-Khulaifi who was in Tehran to 
take part in the TDF gathering. 
In their meeting, al-Khulaifi and 
Amir Abdollahian discussed “the 
latest about the sanctions removal 
talks,” according to the Iranian for-
eign ministry, a reference to talks 
in Vienna over reviving the Joint 
Comprehensive Plan of Action 
(JCPOA).

Qatar has played a key role in relay-
ing messages between Iran and the 
United States during the JCPOA 
talks. And the last round of talks 
was held in Doha before they come 
to a standstill due to a number of 
reasons. 
Speaking at the TDF, Amir Abdolla-
hian touched on the Vienna talks. 
““On the one hand, the United 
States talks about the nuclear ne-
gotiations and [the need for] taking 
the final steps to achieve an agree-
ment [on reviving the deal], while 
on the other hand, it supports in-
security and instability in Iran,” he 
said. “This hypocritical policy must 
end. If this is done and the United 
States takes realistic and practical 
steps to reach an agreement and 
return to its obligations as per the 
JCPOA, the Islamic Republic of 
Iran will also be ready to take the 
final steps toward an agreement 
for the removal of sanctions [im-
posed on the country] and return 
of all parties to their obligations.”

Mali new envoy for Iran 
submits credentials to Amir Abdollahian

Ebrahim Raisi, the President of Iran, 
asserted on Sunday that encouraging 
collaboration among friendly coun-
tries can prevent the U.S.-led pressure 
against sovereign states.
Raisi made the comments in a meeting 
with Nicaraguan Foreign Minister Den-
is Moncada Colindres in Tehran.
He criticized the U.S. and the West 
for using subjects like human rights 
as leverage against independent and 
robust nations, noting that such “new 
schemes” had previously failed as a re-
sult of Washington’s missteps.
The resistance to U.S. hostility and 
pressures, he added, was one of the 
causes that led to close collaboration 
between Iran and Nicaragua.
He also praised the strong and con-
structive cooperation between the two 
countries in international organiza-
tions.
Raisi pointed out that the abundant po-
tential provides a good foundation for 
the growth of relations between Latin 
American nations and Iran.
The Nicaraguan foreign minister, for 
his part, praised Iran for defying U.S. 
pressure and sanctions and empha-
sized the need to expand Managua’s 
commercial relations and economic 
collaboration with Tehran.
The comprehensive agreement for 
economic and commercial cooperation 
between Iran and Nicaragua, which 
was signed earlier in the day by the 
two countries’ foreign ministers, was 
encouraged to be put into action.
The agreement was signed by the Nica-
raguan foreign minister and his Iranian 
counterpart Hossein Amir Abdollahian.
Historically, the Islamic Republic has 
placed a high priority on improving its 

relations with countries in Latin Amer-
ica, including Nicaragua. Both of the 
two nations have a history of defying 
U.S. economic pressure and sanctions.

U.S. sanctions any country opposing 
it: speaker

Mohammad Bagher Qalibaf, the speak-
er of the Iranian parliament, also late 
on Sunday criticized the U.S. use of 
sanctions against other countries, 
saying that sanctions have become a 
leverage Washington uses against any 
countries opposing it.
“Americans pursue their own interests 
and use sanctions against any country 
that opposes them, and they always try 
to interfere in the internal affairs of rev-
olutionary countries,” Qalibaf said in a 
meeting with the Nicaraguan foreign 
minister, according to IRNA.
In the meeting, Qalibaf underlined the 
need for communication between Iran 
and Nicaragua, saying, “This issue is 
more special for Iran and Nicaragua 
because we are both anti-imperialism 
and anti-American. Currently, both 
countries are under the cruel sanctions 
of the United States, and this issue is 
a common ground for cooperation that 
will secure the national interests of 
both countries.”
According to Qalibaf, Iran-Nicaragua 
relationship is beyond a political, com-
mercial and economic relationship and 
it is an ideological relationship that is 
meant to deal with oppression.
“The relationship between Iran and 
Nicaragua is stable and strong. And 
economic, energy and agricultural co-
operation, which are good capacities 
of the two countries, should be devel-

oped under the sanctions,” he added.
Moncada, for his part, underlined the 
need for strengthening Iran-Nicaragua 
relations. “My presence in Iran means 
the continuation of efforts to strength-
en the relations between the two coun-
tries and the continuation of mutual 
support that has existed so far in in-
ternational forums against common 
enemies,” he said.
Moncada added, “Again, I intend to ex-
press my country’s position in solidar-
ity with the government and nation of 
Iran; this solidarity and mutual cooper-
ation existed since the distant past in 
the 1960s and 1970s, which ultimately 
led to the victory of the Iranian and 
Nicaraguan revolutions.”
Moncada emphasized, “The joint eco-
nomic commission of the two coun-
tries is very important and we are 
preparing the conditions for the forma-
tion of this commission because it will 
bring a leap in relations.”
He said, “We have a broad and var-
ied conceptual and legal cooperation 
framework between the two coun-
tries, and 14 joint agreements were 
signed last year. We are looking for 
these agreements to be implemented, 
and one area of cooperation between 
the two countries was the donation of 
Iran’s vaccine to Nicaragua.”
Moncada pointed out, “The fight 
against imperialism is the historical, 
intellectual, political and fraternal 
framework that forms and maintains 
the basis of our relations. And in this 
way, we seek the best for our na-
tions and defense against invaders. 
Of course, we know that this process 
is long, but we must resist to achieve 
victory.”

Close co-op with friendly 
nations can fend off U.S. pressure: Raisi
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رئیـس شـورای اسـامی شـهر 
اصفهـان دانشـگاه را نهـاد علمـی 
متولـی رفـع چالش هـای کشـور 
دانسـت و گفـت: دانشـجویان و 
اسـاتید باید بـا مشـکات مدیریت 
شـهری آشـنا شـوند و بتواننـد از 
درون دانشـگاه راه حل هایـی برای 
ایـن معضـات پیشـنهاد دهنـد.

محمـد نورصالحـی در همایـش 
تخصصی »شـهرگاه؛ هم اندیشـی 
دانشـگاه و مدیریـت شـهری« بـا 
اشـاره بـه پیشـینه مناسـب ارتباط 
مدیریـت شـهری بـا دانشـگاه 
اظهـار کـرد: مدیریـت شـهری از 
سـال های گذشـته بـا دانشـگاه 
صنعتـی اصفهان همکاری داشـته 
و در سـایه آن تعاماتـی خوبـی 

صـورت گرفتـه اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در حـوزه 
معاونـت برنامه ریـزی شـهرداری 
اسـتفاده  بـه  اعتقـاد  اصفهـان 
مناسـب از ظرفیت هـای علمـی 
دانشـگاه بـرای کاربـردی کـردن 
مدیریـت  عرصـه  در  پژوهـش 
شـهری منجر بـه تشـکیل رویداد 
"شـهرگاه" در هفتـه پژوهش شـد، 
افـزود: در ایـن رویداد بـا همکاری 
شـش دانشـگاه اصفهان بـه دنبال 
تقویـت و پررنـگ شـدن تعامات 
و دسـت یابی بـه راهکارهـا و رفـع 
شـهری  مدیریـت  چالش هـای 
جهت توسـعه بهتر شـهر هسـتیم.

رئیـس شـورای اسـامی شـهر 
اصفهـان، دانشـگاه را نهـاد علمی 
متولـی رفـع چالش هـای کشـور 
کـرد:  خاطرنشـان  و  دانسـت 
دانشـجویان و اسـاتید بایـد بـا 
مشـکات مدیریت شـهری آشـنا 
شـوند و بتواننـد از درون دانشـگاه 
راه حل هایـی بـرای ایـن معضات 

پیشـنهاد دهنـد.

وی بـا بیـان اینکـه اصفهـان باید 
شـهری توسـعه یافتـه بـر مبنـای 
روش هـای علمـی باشـد، تصریح 
کرد: انتظـار مردم اصفهـان از علما 
و اندیشمندان شـهر، فراهم آوردن 

شـرایطی برای زندگی بهتـر، رفاه، 
امنیـت شـهروندان  و  آسـایش 

اصفهـان اسـت.
بـه  اشـاره  بـا  نورصالحـی 
دانشـگاه  علمـی  ظرفیت هـای 
صنعتـی اصفهـان در حوزه هـای 
عمرانـی، شـهری و حمل ونقـل 
گفـت: اصفهان نیـز مشـابه کان 
شـهرها بـا مشـکات توسـعه ای 
متعـددی مواجـه اسـت در ایـن 
راسـتا مدیریت شـهری بـرای رفع 
مشـکات بـه راه حل هـای علمی 
نیـاز دارد و در ایـن زمینه از اسـاتید 

دانشـگاه یـاری می طلبـد.
بـا  شـهر  توسـعه  افـزود:  وی 
محدودیت هـا و حـد و مـرزی 
همراه اسـت کـه باید بـا کار علمی 
و دانشـگاهی عـاوه بر شـناخت و 
پاسـخ به نیاز مـردم، از توسـعه بی 

رویـه شـهر جلوگیـری شـود.
رئیـس شـورای اسـامی شـهر 
اصفهـان اظهـار امیـدواری کـرد: 
دانشـگاه  متقابـل  همـکاری 
بتوانـد  شـهری  مدیریـت  و 
خروجی هـای قابـل رصـد و اندازه 
گیـری داشـته باشـد، به طـور حتم 
نتایـج ملمـوس همـکاری علمی، 
مدیران شـهری را تشـویق می کند 
کـه در برخـورد بـا هـر مشـکل و 
معضلـی راه حلـی را از اسـاتید 

دانشـگاه بخواهنـد.
وی، به دانشـگاه صنعتـی اصفهان 
ایـن نویـد را داد کـه عـزم جـدی 
برای فعال شـدن توسـعه خط یک 
متـروی شـهر از پایانـه شـهرک 
قـدس تـا درب شـمالی دانشـگاه 
اسـتفاده  زمینـه  و  دارد  وجـود 
دانشـجویان  اسـاتید،  مناسـب 
صنعتـی  دانشـگاه  کارکنـان  و 
اصفهـان از حمـل و نقـل شـهری 

را فراهـم می کنـد.
• آمادگـی دانشـگاه صنعتی 
اصفهـان بـرای همراهـی با 
مدیریـت شـهری در رفـع 

لش هـا چا
میرمحمـدی  سـیدعلی محمد 
میبـدی، رئیـس دانشـگاه صنعتی 

اصفهان نیز در ایـن همایش اظهار 
کرد: دانشـگاه آمادگـی دارد که در 
مدیریـت  مختلـف  عرصه هـای 
شـهری و رفـع چالش ها بـه کمک 
بیایـد و همـراه بـا شـهرداری و 
شـورای اسـامی شـهر اصفهـان 

مسـائل را پیـش ببـرد.
وی ادامـه داد: امیدواریـم بـا پیوند 
مقوله هـای نخبگانـی در شـهر 
و دانشـگاه در سـایه همـکاری 
شـورای اسـامی شـهر بتوانیم به 
روش هـای مختلـف از حاشـیه ها 
عبـور و در جهـت توسـعه شـهر و 

اسـتان گام برداریـم.
رئیـس دانشـگاه صنعتـی اصفهان 
تصریـح کـرد: امـروز هجمه هـای 
دشـمن نـه تنهـا در کشـور، بلکـه 
در فضـای دانشـگاه بـرای بـه 
چالـش کشـیدن نخبگانـی اسـت 
کـه همـواره مظهـر سـازندگی و 
اقتـدار بوده انـد و بـه فرمـوده مقام 
معظـم رهبـری می خواهنـد مـا 
را وارد حاشـیه هایی کننـد کـه از 
توسعه شـهری و کشـور باز بمانیم.

میبدی خاطرنشـان کرد: دانشـگاه 
صنعتـی اصفهـان دسـتاوردهای 
علمی متعددی در پیشـرفت کشور 
به جا گذشـته اسـت که بـه صورت 
مـوردی می تـوان بـه چنـد پـروژه 

بـزرگ سـاخت رادار هواپیمایـی، 
ساخت زیردریایی و دسـتاوردهای 
نخبـگان  دسـت  بـه  پزشـکی 
دانشـگاه صنعتـی اصفهان اشـاره 

کـرد.
آینده نگـری  رویکـرد   •
در پژوهش هـای شـهری 

لحـاظ شـود
حمیدرضا صفـوی، معاون پژوهش 
صنعتـی  دانشـگاه  فنـاوری  و 
اصفهـان نیـز در ایـن همایـش بـا 
اشـاره بـه سـابقه همکاری هـای 
فناورانه دانشـگاه صنعتی اصفهان 
بـا پروژه های شـهری، گفت: پیش 
از ایـن فعالیت هـای موفقـی در 
زمینه های عمران شـهری از جمله 
بخش های مکانیکال، برق و سـازه 
قطار شـهری از سـوی فناوران این 

دانشـگاه انجام شـده اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه نبایـد فقـط 
پژوهـش را منحصـر بـه مسـائل 
مبتـا بـه امـروِز شـهر، محـدود 
کـرد، افـزود: در حالی کـه مباحثی 
همچـون ترافیـک، آلودگـی هـوا، 
حمل ونقـل عمومـی، مدیریت آب 
در سـطح شـهری و حـوزه آبریـز، 
جـز اولویت هـای روی میز اسـت، 
امـا نبایـد از مسـائلی کـه ممکـن 

اسـت در پنـج یـا ۱۰ سـال آینـده 
شـهرداری بـه آن مبتـا شـود، 

غافـل شـد.
دانشـگاه  علمـی  هیئـت  عضـو 
صنعتـی اصفهـان تصریـح کـرد: 
کان شـهر اصفهان ممکن اسـت 
در آینده به سرنوشـتی چون تهران 
بـا پیچیدگی هـای بسـیار روبـه رو 
شـود، از ایـن نظـر بایـد رویکـرد 
پژوهشـی مدیریت شـهری مبتنی 

بـر آینـده پژوهی باشـد.
صفـوی بـا بیـان اینکـه در دوره 
جدیـد شـهرداری و شـورای شـهر 
اسـامی اصفهان به امـر پژوهش 
پژوهـش  در  سـرمایه گذاری  و 
اهمیت بیشـتری داده شـده، افزود: 
همیـن رویکرد باعث شـد امسـال 
شـهرداری اصفهـان در مراسـم 
تقدیر از پژوهشـگران اصفهانی به 
عنـوان کارفرمای نمونه پژوهشـی 

اسـتان انتخاب شـود.
معاون پژوهش و فناوری دانشـگاه 
صنعتـی اصفهـان بـا اشـاره بـه 
توسـعه همکاری هـای دانشـگاه و 
مدیریت شـهری در عرصه عمران 
شـهری، گفـت: انتظـار مـی رود 
مباحـث علمـی موتـور محـرک و 
پیشـران توسـعه شـهری اصفهان 

باشـد.
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 ملودی دهانی  شهردار منطقه یک به مناسب هفته پژوهش 
و فناوری در نشست با پژوهشگران نابینا گفت: دوست دارم شهر 
رااز منظر نگاه شما ببینم تا بتوانم مشکات شما عزیزان را بهتر 
درک کنم. در همین راستا میثم بکتاشیان شهرداری منطقه 
یک اصفهان در نظر دارد طی فراخوانی در قالب مقاله، پژوهش 
و دلنوشته و.... از شهروندان نابینا دعوت کند تا از منظر خود شهر 

را برای مسئولین شهری ترسیم کند.
شهردار منطقه یک در نشستی میزبان پژوهشگران و 
دانشجویان نابینا بود، این نشست به منظور بررسی موانع و 
مشکات دانشجویان تحصیات تکمیلی و پژوهشگران نابینا 
با همکاری کتابخانه فاطمه الزهرا و کتابخانه ولی عصر برگزار 
شد. بکتاشیان در این نشست گفت: شهرداری موظف است 
خدمات مناسب از جمله مناسب سازی معابر، افزایش فضاهای 
آموزشی و فرهنگی و دسترسی آسان برای شهروندان نابینا را 

در همه مناطق فراهم سازد.
بکتاشیان با اشاره به خدمات بخش نابینایان کتابخانه فاطمه 
الزهرا گفت: کتابخانه فاطمه الزهرا واقع در خیابان فروغی 

منطقه یک شهرداری و کتابخانه ولی عصر وابسته به نهاد 
کتابخانه ها تنها مراکزی هستند در شهر اصفهان که بخش 
ارائه خدمت به نابینایان فعال می باشندبنابر این اولویت بندی 
برنامه ها و هماهنگی دو مرکز جهت ارائه خدمات با کیفیت 

ضروری است.
شهردار منطقه یک از افزایش بودجه تولید کتاب های گویا در 
کتابخانه فاطمه الزهرا خبر داد و افزود: گشترش کتاب های 
گویا اتفاق خوبی است لذا به دلیل باال بودن حجم انتشارات 
و کتب جدید در حوزه های مختلف گویا کردن همه این منابع 

امکان پذیر نیست
بنابر می بایست کتاب هایی که رفرنس هستند و منابع اصلی 
برای پژوهشگران و دانشجویان تحصیات تکمیلی می باشند 

در اولویت قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: قطعًا بهره جویی از گویندگان حرفه ای به 
کیفیت و توسعه کتاب های گویا کمک بسزایی می کند لذا 
اعام فراخوانی برای جذب گویندگان و دعوت از فعالین این 

حوزه در اولویت است

در ادامه این نشست که در محل کتابخانه ولی عصر که یکی 
از کتابخانه های تخصصی و مجهز برای نابینایان است برگزار 
شد جمعی از دانشجویان و پژوهشگران نابینا موانع و مشکات 

خوددر حوزه کتابخانه ها و پژوهش را مطرح کردند.
مسائلی همچون کمبود کتب گویا و منابع اصلی دانشجویان 
تحصیات تکمیلی و پر هزینه بودن تولید کتاب های گویا، 
کمبود کتب الکترونیک و دسترس پذیر نبودن منابع اطاعاتی 
برای نابینایان، باال رفتن هزینه کاغذبریل، نبود استاندارد سازی 
سایت های اطاعاتی کتابخانه ها و دانشگاهی، و نبود یک 
واحد آموزش مرجع، گسترده و کامل برای پژوهشگران و 

دانشجویان نابینا.
گفتنی است کتابخانه گویای فاطمه زهرا 2۰ هزار نسخه کتاب 
گویا در آرشیو خود موجود دارد که تاکنون ۱7۰ عضو رسمی و 
همچنین بیش از 2۰۰۰ عضو نیز به صورت موردی یا حضوری 

به مرکز مراجعه می کنند و از منابع استفاده می کنند.
گفتنی است: در بخش گویای این کتابخانه بعضاً خدمات پستی 

نیز برای دانشجویان و پژوهشگران نیز انجام می شود.

مدیرکل میـراث فرهنگی اصفهان، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان اصفهان 
گفت: با تأمین اعتبار، دسـتگاه های پایش فرونشسـت تـا دو ماه آینـده در پل های 

تاریخـی و مسـجد جامع عباسـی اصفهان نصب می شـود.
مسـجد جامع عباسـی یـا مسـجد جامـع امـام اصفهـان بواسـطه تزیینات بسـیار 
شـگفت انگیز بـکار رفتـه در آن شـهرت جهانـی دارد، ُگنبـد ایـن بنـا، یکـی از 
شـاهکارهای معماری اصفهان اسـت که بصورت دوپوش )دوپوسـته( ایجاد شـده 
اسـت. این مسـجد بعنـوان یکـی از آثار میـدان نقـش جهـان در فهرسـت میراث 

جهانـی قـرار دارد.
علیرضـا ایزدی، افـزود: با همـکاری متخصصـان حـوزه ژئوفیزیک و زمین شناسـان 
مسـتقر در اصفهـان و سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی، مقـرر اسـت دسـتگاه های 
GPS بـرای بررسـی و پایـش فرونشسـت در پل هـای تاریخی و سـازه های مسـجد 
امام اصفهان نصب شـود و از این طریـق، اهل فن داده هـای الزم را به مـا ارائه بدهند.

وی با بیان اینکـه تخصص کارشناسـان اداره میـراث فرهنگی، مرمـت و معماری 
بناهاسـت و ماحظـات فنـی و علمـی پدیـده فرونشسـت را باید بـه متخصصان 
زمین شناسـی ُسـپرد، گفت: یک ماه پیش گروهـی از متخصصان زمین شناسـی 

با مدیریت دکتر قاسـمی از سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اصفهـان از مجموعه 
میدان نقش جهـان و مسـجد امام بازدیـد کردند کـه نظر آنهـا این بـود در اطراف 

میـدان پدیده فرونشسـت وجـود ندارد.
ایـزدی تصریح کـرد: بـا این وجـود، ایـن دیـدگاه موجب نمی شـود که ما پایشـی 
در این زمینه نداشـته باشـیم لذا برای بررسـی راهکارها در ابنیـه تاریخی اصفهان 
اعـم از پل ها و مسـجد جامع میـدان امـام، امیدواریـم بتوانیم با همکاری سـازمان 

زمین شناسـی برای نصـب تجهیـزات GPS در این نقـاط تأمین اعتبـار کنیم.
مدیرکل میـراث فرهنگی اصفهان، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان اصفهان 
با اشـاره به برگزاری دومین نشسـت کمیته بررسـی وضعیت مسـجد جامع عباس 
اظهار داشـت: در نشسـت این کمیتـه، انجام اسـکن لیـزری از ُگنبد مسـجد جامع 
عباسـی تصویب و مقرر شـد بررسـی الزم در باره وضعیت سـازه و کاشـی های آن 

در ۸۰ سـال اخیر انجام شـود.
وی تاکیـد کرد: طـرح اولیـه بـرای انجام اسـکن لیـزر با هدایـت اعضـای کمیته 
نظارت بر مرمت مسـجد جامع عباسـی تقدیم معـاون میراث فرهنگـی وزارتخانه 
خواهـد شـد کـه بـه نوعـی گام )فـاز( نخسـت اجرایـی اسـت کـه بایـد در حوزه 

مطالعاتـی مبتنی بـر تهیـه اسـکن و نقشـه های کارتوگرافـی انجام شـود.
به گفته ایزدی، نتایج بررسـی های میدانـی و کتابخانه ای تا دو هفتـه آینده به علی 
دارابی معـاون میـراث فرهنـگ وزارتخانه ارائـه خواهد شـد و یکـی از موضوعات 
هم بررسـی و پایـش فرونشسـت در ایـن بنـای تاریخی اسـت کـه نتایـج آن نیز 

اعـام خواهد شـد.
بـه گـزارش ایرنـا، بعـد از طـرح انتقـادات فـراوان بـه مرمت ُگنبـد مسـجد جامع 
عباسـی اصفهان، قائـم مقـام وزیر و معـاون میـراث فرهنگـی، کمیته ویـژه ای را 
برای نظـارت بر مرمت ایـن ُگنبد تشـکیل داد. وظیفـه اصلی اعضای ایـن کمیته، 
بررسـی وضعیت مرمت ُگنبد مسـجد جامع عباسـی و رسـیدگی به ُقصور احتمالی 

در مرمـت آن اعام شـده اسـت.
یک کارشـناس مرمت بناهـا و بافت هـای تاریخی در اصفهان هشـدار داده اسـت 
که تََرک هـا در ُگنبد مسـجد جامع عباسـی اصفهـان فعال بـوده و آنچه به شـکل 
اِعوجـاج روی آن مشـاهده می شـود ناشـی از حرکت گنبد اسـت، به همیـن دلیل 

مرمت ایـن بنا بایـد متوقف شـود.
محمدمهدی کانتـری در گفت و گو بـا خبرنگار ایرنا افزوده اسـت: پوسـته اصلی 

گنبد مسـجد جامع عباسـی دچار شـکم دادگی شـده و این مشـکل به تزئینات آن 
هم سـرایت کرده اسـت.

یکی از مسـائلی که در اثـر برداشـت بی رویه آب هـای زیرزمینی و خشکسـالی ُرخ 
می دهد، پدیده فرونشسـت اسـت؛ بـه این ترتیـب کـه در نتیجه برداشـت بیش از 
حـد آب، مقدار فشـار حفـره ای در الیه های آبـدار زمیـن کاهش یافتـه و فضاهای 
خالی در خاک ایجاد می شـود، سـپس بـه دلیل وزن الیه هـای باالیی، الیـه آبدار، 

فشـرده شـده و فرونشسـت اتفاق می افتد.
یکم شـهریور سـال گذشـته، حسـین حجتی مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات 
راه، مسـکن و شهرسـازی اصفهـان در گفت وگو بـا ایرنا اعـام کرد: فرونشسـت 
زمین در دشـت اصفهـان- بُرخوار به سـمت مناطق شـهری، رودخانـه زاینده رود، 
پل هـای تاریخـی و میـدان نقش جهـان در حال پیشـروی اسـت« و این هشـدار 
موجب شـد دوربیـن دوسـتداران میـراث فرهنگی، به سـمت ثبـت تصاویـری از 
پل هـا و بناهـای تاریخـی بـرود؛ تصاویری کـه بـا توضیح »ایجـاد ترک بـر روی 
بناهای تاریخی اصفهان بواسـطه فرونشسـت« در فضای مجازی دسـت بدسـت 

می گشـت.

شهردار منطقه یک اصفهان در نشست با پژوهشگران نابینا گفت:

 دوست دارم شهر را از منظر نگاه نابینایان ببینم

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان عنوان کرد:

نصب تجهیزات پایش فرونشست در مسجد جامع عباسی اصفهان

در نشست هم اندیشی دانشگاه صنعتی با شهرداری در حوزه چالش های عمران شهری مطرح شد؛

رفع چالش های مدیریت شهری با کمک دانشگاهیان

اکبر پیرستانی با بیان اینکه اصفهان از لحاظ واحدهای فناور در جایگاه برتر در میان 
دانشگاه های آزاد استان ها قرار دارد، افزود: در زمان حاضر این استان دارای ۱۶ 

مرکز رشد فناوری و پنج سرای نوآوری مصوب است.
وی با بیان اینکه سرای نوآوری مجموعه ای از بخش های مختلف مرتبط با فناوری 
مانند حل مسائل واحدهای صنعتی، شتاب دهنده، مدرسه خاقیت و تجاری سازی 
است، اظهار داشت: سراهای نوآوری در زمینه های تخصصی فناوری اطاعات و 
ارتباطات، گیاهان دارویی، بذر و نهاده های کشاورزی، فرش ماشینی )در کاشان( و 

مشترک دانشگاه آزاد اسامی و اتاق بازرگانی استان اصفهان است.
پیرستانی تقویت ارتباط با صنعت و جامعه را یکی از رویکردهای اصلی معاونت 
فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد استان اصفهان برشمرد و تصریح کرد: در این ارتباط 
بر توسعه و تأمین نیروی انسانی متخصص، دانش فنی و حل مسائل صنعت در 

بخش فناوری تاکید می شود.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۳۳ طرح فناوری در ارتباط با صنعت در واحدهای 

دانشگاه آزاد استان اصفهان تعریف شد که همه آنها به مرحله اجرایی رسید.
پیرستانی با بیان اینکه در ارتباط با صنعت، اقدام هایی مانند تشکیل شرکت های 
مشترک، توسعه بسیاری از شرکت ها و در دست گرفتن واحدهای تحقیق و توسعه 
برخی از واحدهای صنعتی داشتیم، اضافه کرد: از مهمترین طرح ها می توان به 
تولید بذر، گیاهان دارویی، آزمایشگاه های معتبر و توسعه مواد شیمیایی اشاره کرد.

وی کار اصلی سراهای نوآوری دانشگاه آزاد را حل مسائل صنعت دانست و گفت: 
استادان و دانشجویان با حضور در واحدهای صنعتی مشکات آنها را بررسی و 
برای حل آنها راهکار ارائه می کنند بطوری که در یک مورد، دانشجویان دکترا 

موفق به اصاح و تولید بُردهای الکترونیکی در یک واحد صنعتی شدند.
معاون فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسامی استان اصفهان، افزود: همچنین 
واحدهای فناور این دانشگاه دستاوردهای خوبی در زمینه کشاورزی دارند 
بطوری که در زمینه بذر که پیش از این همه نیاز ما از طریق واردات تأمین می شد 
به تولید داخلی آن دست یافته اند و می توانند بخشی از نیاز این حوزه را تأمین کنند.

به گفته وی، کشورمان ساالنه به حدود ۶۰۰ میلیون بذر نیاز دارد که در زمان حاضر 
حدود ۸۰ میلیون انواع بذر مانند صیفی، خیار و فلفل دلمه ای در اصفهان تولید 

می شود و چشم انداز آن رسیدن به حدود 2۰۰ میلیون بذر است.
پیرستانی درباره مشکات ارتباط صنعت و دانشگاه تصریح کرد: دانشگاه ها و 
صنایع مختلف دور خود حصار کشیده بودند و از طرفی صنعت، موارد چندانی از 
حل شدن مشکاتش به دست دانشگاه ها ندیده بود اما امروز ما در دانشگاه آزاد 
اصفهان تاش کردیم که این چالش ها را برطرف کنیم، خودمان به سراغ صنعت 
رفتیم و صنعت هم از این موضوع استقبال کرد و در زمان حاضر شاهد حل شدن 

مشکاتش به دست دانشگاهیان است.
دانشگاه آزاد اسامی استان اصفهان دارای 27 واحد و مرکز با حدود 7۵ هزار 

دانشجوست.

معاون فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان 
گفت: حدود ۱۴۵ واحد فناور در واحدهای مختلف این 
دانشگاه در استان فعالیت دارد که از بین آنها ۱۵ واحد 

دارای مجوز شرکت دانش بنیان است.

معاون فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان:
۱۴۵ واحد فناور در دانشگاه های آزاد 

استان اصفهان فعال است

گزارش
رییـس اداره امـور بیابـان اداره کل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اصفهان 
گفت: در یک سـال اخیر 2 هزار و 7۰۰ 
هکتـار مدیریت جنگل دسـت کاشـت 
در مناطـق بیابانـی بـا هـدف مراقبـت 
و نگهـداری از ایـن عرصه هـا اجـرا 

شـده اسـت.
مهـدی عالیپـور افـزود: بـا اجـرای 
مدیریت جنگل دسـت کاشـت، آبیاری 
و مراقبـت از عرصه هـا و آفت زدایـی 
از گونه هـای تـاغ و قـره داغ انجـام 
در  گیاهـی  پوشـش  تـا  می گیـرد 
بیابان هـا بـه حداکثر خـود برسـد تا در 
نهایت جلوگیـری از فرسـایش خاک و 
کاهش انتشـار ریزگرد و گـرد و غبار را 

در پـی داشـته باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه اجـرای طـرح یاد 
شـده در نواحی شرقی و شـمال شرقی 
اصفهـان انجـام شـد، تصریـح کـرد: 
این مناطـق بیشـترین کانـون ریزگرد 
و گـرد و خـاک را بـه خـود اختصـاص 
داده اسـت و بیشـترین طرح هـای 
بیابـان زدایـی در ایـن بخش هـا انجام 

. د می شـو
رییـس اداره امـور بیابـان اداره کل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اصفهان 
خاطرنشـان کـرد: در یـک سـال اخیر 
۳۰ کیلومتـر بادشـکن غیـر زنـده بـا 
هدف کاهش شـدت تخریـب بادهای 
مناطق بیابانی در شـرق اسـتان احداث 
شـد و بـرای امسـال نیـز ۵۵ کیلومتـر 

دیگـر در دسـتور کار قـرار دارد.
عالیپـور با اشـاره بـه تله رسـوب گیر با 
هدف منشـاء یابی و کنترل فرسـایش 
بـادی در بیابان هـا گفـت: در این مدت 
۴۰ کیلومتر تله رسـوب گیر در اسـتان 

ایجاد شـده است.
وی اظهارداشـت: ۳.2 میلیـون هکتـار 
از اراضـی اسـتان نواحی بیابانی اسـت 
کـه 2.۸ میلیون هکتـار از ایـن اراضی 
تحـت تأثیـر بیابـان قـرار دارد و ۱.۵ 
میلیـون هکتـار از آن کانون هـای 
نتشـار ریزگـرد را شـامل  بحرانـی ا
می شـود کـه بایـد در اولویـت اجـرای 

طرح هـای بیابان زدایـی باشـد.
بـه گـزارش ایرنـا، ایـران بالغ بـر 2.۴ 
درصـد از مجمـوع کل بیابان هـای 
جهـان را در خـود جـای داده کـه در 
۱7 اسـتان از جملـه اسـتان اصفهـان 

پراکنـده هسـتند.
اسـتان اصفهـان ۱۰.7 میلیـون هکتار 
دارد کـه بیـش از ۹۰ درصـد آن معادل 
حـدود ۹.۸ میلیـون هکتـار را عرصـه 
منابـع طبیعـی و ملـی و از ایـن میزان 
حـدود ۴۰۳ هـزار هکتـار را جنـگل 
)معادل ۴ درصـد(، ۶ میلیـون هکتار را 
مرتع )معادل ۶۴ درصد( و سـه میلیون 
هکتـار را بیابـان )معـادل ۳2 درصـد( 

دربرگرفتـه اسـت.
اسـتان اصفهـان از نظر تقسـیم بندی 
نواحـی رویشـی در 2 ناحیـه رویشـی 
زاگرسـی و ایـران تورانـی قـرار گرفته 
اسـت کـه ناحیـه رویشـی زاگرسـی، 
غـرب و جنـوب اسـتان را شـامل 
می شـود و بقیـه مناطـق جـزو ناحیـه 
رویشـی ایرانـی تورانـی بـه شـمار 

مـی رود.

۲۷۰۰ هکتار مدیریت جنگل 
 دست کاشت در اصفهان

 اجرا شد

رییس اداره امور بیابان اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اصفهان:

خبر روز 

ISFAHAN
N E W S

قائم مقام مدیر پروژه شهرسازی الکترونیک معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان از برگزاری دور سوم آموزش سامانه سرا ۱۰ »اصنو« ویژه 

کارکنان بخش های مختلف شهرداری خبر داد.
عباس افرادی با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی سامانه هوشمند توسعه 
شهری یا »اصنو« اظهار کرد: پیرو تاکید اعضای شورای اسامی شهر اصفهان 
دور سوم آموزش ویژه بخش های مختلف شهرداری که به هر نحوی با سامانه 
»اصنو« مرتبط هستند از ۱۳ آذرماه آغاز شده و تا چهار دی ماه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش خدمات الکترونیک و غیر حضوری شهرداری 

اصفهان و نگاه ویژه این دوره مدیریت شهری به ارائه خدمات در بستر 
الکترونیک به شهروندان، دو دوره آموزشی تخصصی و مجزا برای کارکنان 

بخش های مختلف شهرداری برگزار شده است.
قائم مقام مدیر پروژه شهرسازی الکترونیک معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: این کارگاه با حضور مدیران مناطق، معاونان 
مالی و اقتصادی، رؤسای ادارات شهرسازی، مسئوالن شهرسازی، کمک 
شهرسازان، مسئوالن طرح تفصیلی، درآمد و حسابداری، بازدید، مسئوالن 
اماک، نوسازی و کسب و پیشه، مسئوالن دفاتر شهرداران مناطق پانزده گانه، 

پیش نویس ها و کارکنان بخش اسکن و بایگانی به صورت سه روز در هفته 
برنامه ریزی شده که توسط راهبران مدیریت شهرسازی الکترونیک تحت 

آموزش قرار می گیرند.
افرادی خاطرنشان کرد: در این جلسات ضمن ارائه محتوای آموزشی به 
شرکت کنندگان، موضوعات مختلف در هر دسته و رده خدمتی به بحث و 
تبادل نظر گذاشته می شود و هر نکته و موردی که نیاز به ایجاد، حذف یا 
ویرایش داشته باشد توسط نماینده شرکت پشتیبان اصاح و در مسیر ارائه 

خدمت قرار می گیرد.

قائم مقام مدیر پروژه 
شهرسازی الکترونیک 
معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان:

دور سوم آموزش 
»اصنو« در حال 
برگزاری است



جهـــــــان

Isfahan News

 یلدا توکلی  مدتی اســت کــه صحبت از 
واردات خودرو در میان است و این خبر تبعات 
بسیار زیادی در بر داشته و در کنار موافقان و 
مخالفان، منتقدان هم نظــرات خود را بارها 
اعالم کرده اند، اما در نهایت انتظارها قرار است 
به زودی به پایان برسد و خودروهای خارجی 

وارد ایران شوند.
• خـودرو بـه پشـت مـرز رسـیده 

سـت ا
چنـد روز پیـش امیـد قالیبـاف سـخنگوی 
وزارت صمت اعـالم کرد که فرآینـد واردات 
خـودرو سـرعت گرفتـه و حتی بـرای برخی 
مدل هـا، خودرو به پشـت مرز رسـیده اسـت 
و شـاهد تبلیغات محیطی خودروها هسـتیم

• بـه زودی خودروهـا در گمـرک 
سـت ا

شـمارش معکـوس بـرای ورود خودروهای 
خارجی بـه کشـور آغاز شـده اسـت و در این 
راسـتا وزارت صمت سـیزدهم آذرمـاه اعالم 
کـرد کـه فرآینـد واردات خـودرو بـه کشـور 
سـرعت گرفتـه اسـت و برخـی مدل هـا بـه 
پشـت مـرز رسـیده اند. همچنیـن فاطمـی 
امین، وزیـر صمت اعـالم کرد کـه از ابتدای 

آبان مـاه که آیین نامـه واردات خـودرو نهایی 
شـد ۴۰۰ متقاضـی تقاضـای خـود را اعالم 
کرده انـد کـه ۲۷ مـورد از آنهـا واجد شـرایط 
اولیـه بـوده و چهـار شـرکت ثبت سـفارش 
انجـام داده و اولیـن خودروهـای وارداتـی به 

زودی در گمـرک اسـت.
چنـد روز قبـل عبـداهلل توکلـی الهیجانـی 
مدیـرکل دفتـر صنایـع خودرویـی وزارت 
صمت نیز در یـک گفت و گـوی تلویزیونی، 
اظهار کرد: قانون سـاماندهی صنعت خودرو 
در خـرداد مـاه امسـال ابـالغ شـد و مصوبه 
هیئـت وزیران نیـز بـرای آئین نامـه اجرایی 
واردات، در شـهریور مـاه بـه تصویب رسـید. 
بنابرایـن هـم اکنـون مانـع خاصـی بـرای 
واردات خـودرو وجـود نـدارد و حتمًا امسـال 
واردات انجام می شـود. مدیرکل دفتر صنایع 
خودرویـی وزارت صمـت بـا بیـان اینکـه 
میـزان خودروهـای وارداتـی بـه تـوان مالی 
شـرکت های واردکننده بسـتگی دارد، افزود: 
تا سـقف یک میلیارد یـورو ارز بـرای واردات 
خـودرو تخصیـص داده شـده اسـت کـه بـا 
این رقم می تـوان ۷۰ تـا ۱۰۰ هزار دسـتگاه 
خودرو وارد کرد. وی ادامـه داد: اهرم افزایش 

کیفیـت در صنعـت خودروسـازی، بحـث 
رقابت پذیری اسـت و هر چقدر مـا صنعت را 
به سـوی رقابـت پیـش ببریـم می توانیم به 

افزایـش کیفیت برسـیم.
• گمـرک تا کنـون سـندی دریافت 

نکرده اسـت
امـا سـخنگوی گمـرک درمـورد آخریـن 
وضعیـت واردات خودروهـای خارجـی بـه 
کشـور گفت: تـا این لحظـه هیـچ خودرویی 
وارد کشـور نشـده اسـت. با این حـال به نظر 
می رسـد هنـوز هیچکـدام از خودروهـا وارد 
خاک کشـور نشده اند. سـیدمرتضی عمادی، 
سـخنگوی گمـرک توضیـح داد: گمـرک تا 

کنـون سـندی دریافـت نکرده اسـت.
• مشـکل بزرگ بازار خـودرو، تورم 

پایه پولی اسـت
فربـد زاوه دربـاره تأثیـر واردات خودروهـای 
خارجـی بـر بـازار خودروهـای داخلـی بـه 
همشـهری آنالیـن گفـت: اواًل کـه بـه نظر 
نمی رسـد واردات خـودرو بـه ایـن هفتـه 
برسـد مگر آنکـه پروسـه واردات را بـه طور 
کامـل اجرا نکـرده باشـند که معنـی اش این 
می شـود کـه ماشـین های وارداتـی چنـدان 

قابلیـت عرضـه بـه بـازار و شـماره گذاری 
اگـر  حتـی  ولـی  داشـت  نخواهنـد 
شـماره گذاری هـم بشـوند خیلـی نمی توان 

امیـدوار بـود کـه تاثیـری در بـازار بگـذارد.
ایـن کارشـناس خـودرو، درباره دالیل رشـد 
قیمت خودروهای داخلی بیان کرد: مشـکل 

بزرگ بـازار خـودرو، تـورم پایه پولی اسـت؛ 
یعنی مسـئله عرضـه فقـط مطرح نیسـت و 

تورم پولی اسـت کـه بـازار را آشـفته کرده.
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مدیرعامل هلدینـگ پتروپاالیش اصفهان گفت: پاالیشـگاه اصفهـان در هیچ 
شرایطی حتی یک قطره سـوخت سـنگین یا همان مازوت را مصرف نمی کند.

محسـن قدیـری در خصـوص برخـی اظهـارات مسـئوالن مدیریت شـهری 
اصفهان مبنی بر اسـتفاده از مـازوت در هلدینـگ پتروپاالیش اصفهـان اظهار 
داشـت: پاالیشـگاه در هیچ شـرایطی از سـوخت سـنگین و یـا همـان مازوت 
اسـتفاده نمی کنـد و در حال حاضـر حتی یـک قطره مـازوت در ایـن صنعت به 

عنوان سـوخت اسـتفاده نشـده است.
وی با بیان اینکه پاالیشـگاه نیازی به اسـتفاده از سـوخت مـازوت نـدارد، ادامه 

داد: اگـر به هـر دلیلی شـرایط بـرای مصـرف سـوخت گاز بحرانی شـود طبق 
تصمیمـات، اقدام بـه کاهش خـوراک خواهد شـد.

مدیرعامـل هلدینـگ پتروپاالیش اصفهـان با بیـان اینکه تمـام دودکش های 
پاالیشگاه اصفهان از سـال ۹۵ مجهز به سیسـتم پایش آنالین آالینده ها است، 
گفت: نتایج آن برای آزمایشـگاه معتمد محیط زیست ارسـال می شود و تاکنون 

انحراف آالیندگی در دودکش های پاالیشـگاه اعالم نشـده است.
وی با تاکید بـر اینکه اکثر مشـعل های هلدینـگ پتروپاالیش اصفهـان از چند 
سال گذشـته اینوایرومیکس شـدند و امکان اسـتفاده از سـوخت مایع را ندارند، 

تصریح کرد: آن دسـته از مشـعل هایی که امکان سـوخت مایـع را دارنـد تنها از 
ریگس کردن گاز مایع اسـتفاده خواهند کرد که در این زمینه دسـت پاالیشـگاه 
اصفهـان باز اسـت، یـک هـزار تـن گاز مایـع داریم کـه بـه راحتـی در صورت 
کاهش فشـار گاز، با سـوزاندن مقدار بسـیار کمـی از این گاز مشـکل را برطرف 

می کنیـم.
قدیری بـا بیان اینکه مـا همه مسـئوالن را بـرای بازدید از کوره هـای هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهـان فراخوان می کنیـم، افزود: پاالیشـگاه آماده اسـت در هر 

سـاعتی از شـبانه روز با حضور مسـئوالن میـزان آلودگی کوره ها را بسـنجد.

حتی یک قطره 
مازوت هم 
نمی سوزانیم

مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان:

خبر اول

ISFAHAN
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بازار خودرو، رشد یا انفجار قیمتی!

 ۴۰ درصد افزایش
در ۲۰ روز

رئیـس اتحادیـه نمایشـگاه داران خـودرو 
تبریز خاطر نشـان کـرد: به نظر می رسـد 
بـازار در ۳ مـاه آینـده حـدود ۱۰۰ درصـد 
افزایـش نـرخ را تجربه کنـد؛ تا بـه امروز 
۴۰ درصـد آن محقـق شـده اسـت و ۶۰ 
درصد دیگر بـه قیمت خـودرو در ماه های 

آینـده اضافـه خواهد شـد.
ابراهیم مددیـان با اشـاره بـه افزایش ۴۰ 
درصـدی نرخ خـودرو در ۲۰ روز گذشـته، 
گفت: خودروسـازان سیاسـت آزادسـازی 
تدریجـی قیمـت را دنبـال می کننـد از 
ایـن رو قیمت هـا در کمتر از یک مـاه روند 

صعـودی بـه خـود گرفتند.
وی بـا اشـاره به نـرخ انـواع خودروهـا در 
بـازار، گفـت: کوئیـک ۲۰ روز گذشـته 
حـدود ۲۰۰ میلیون تومان عرضه می شـد 
اما امروز نرخ آن ۲۸۰ میلیون تومان شـده 
اسـت، تیبـا صنـدوق دار از ۱۹۸ میلیـون 
تومـان بـه حـدود ۲۸۲ میلیـون رسـید. 
همچنیـن نـرخ پـژو ۲۰۶ تیـپ ۲ کـه در 
کارخانـه ۱۶۰ میلیـون تومـان فروختـه 
می شـد امروز در بورس کاال ۳۵۰ میلیون 

تومـان عرضـه می شـود.
بـه گفتـه ایـن فعـال صنفـی؛ هـدف 
خودروسـازان افزایـش ۱۰۰ درصدی نرخ 
کارخانـه اسـت که تا بـه امـروز ۴۰ درصد 
آن محقق شـده اسـت و در ماه های آینده 
۶۰ درصـد دیگر بـه قیمت خـودرو اضافه 

خواهد شـد.
مددیان شـاهین را بـد فروش ترین خودرو 
در کشـور دانسـت و افزود: قیمت شاهین 
از ۳۵۰ میلیـون تومـان بـه ۵۲۰ میلیـون 
تومـان رسـیده اسـت. همچنیـن نـرخ 
کوئیـک ۲۸۸ میلیون تومـان، پراید ۱۳۱، 
۲۵۰ میلیـون تومـان، تیبـا ۲۸۲ میلیـون 
تومـان، تیبـا ۲، ۲۸۸ میلیون تومـان و دنا 
پـالس ۷۰۰ میلیـون تومان شـده اسـت.

گمرک فصل پایانی سریال واردات!
ماجرای واردات خودرو به کجا رسید؟

ایسـنا: سـازمان حمل و نقل و ترافیک 
شـهر تهران از ممنوعیت فـروش روزانه 
طـرح ترافیـک در هفتـه پایانـی آذر خبر 
داد. سـازمان حمـل و نقـل و ترافیـک 
شـهر تهـران بـا صـدور اطالعیـه ای به 
دلیل باال بـودن شـاخص آلودگی هوای 
تهران و در راسـتای کنتـرل آالینده ها از 

ممنوعیت فـروش طرح ترافیـک روزانه 
تا پایـان هفتـه جاری خبـر داد.

بـر اسـاس ایـن اطالعیـه بـا توجـه بـه 
اسـتمرار آلودگی هوا در کالنشهر تهران 
و در راسـتای مصوبـه کمیتـه اضطـرار 
آلودگـی هـوا، در روزهـای پیـش رو تـا 
پایـان هفتـه جـاری امـکان رزرو طـرح 

روزانـه ترافیـک وجـود نخواهد داشـت. 
همچنیـن در ادامـه از عموم شـهروندان 
درخواسـت شـده اسـت تا اطالع ثانوی، 
حضـور و تـردد در سـطح شـهر را بـه 
حداقل میـزان ممکن کاهـش داده و در 
صورت ضـرورت حتی المقدور از وسـائل 

حمـل و نقـل عمومـی اسـتفاده کنند.

ایرنا: مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی 
هالل احمر از واردات ۶۰۰ هزار دوز واکسن 
سرخجه به کشور خبر داد. علیرضا عسکری، با 
اشاره به افزایش موارد ابتال به بیماری سرخجه 
در کشور گفت: در پی افزایش مهاجرت اتباع 
از کشورهای همسایه به ایران و در نتیجه 
افزایش میزان ابتالی افراد به بیماری 

سرخجه در کشور، معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از 
جمعیت هالل احمر خواست تا برای واردات 

واکسن های این بیماری اقدام کند.
عسکری با اشاره به واردات واکسن سرخجه 
افزود: ۶۰۰ هزار دوز واکسن سرخجه اهدایی 

از طرف یونیسف امروز وارد کشور شد.

رسانی  اطالع  پایگاه  اعالم  بنابر 
جمعیت هالل احمر، به گفته وی، پروسه 
برچسب گذاری واکسن های اهدایی در شرکت 
بازرگانی سهاکیش جمعیت هالل احمر در حال 
انجام است و در چند روز آینده واکسن ها به 
دست وزارت بهداشت و درمان می رسد تا در 
پایگاه های سالمت جهت تزریق توزیع شود.

واردات ۶۰۰ هزار دوز واکسن سرخجه به کشورطرح ترافیک روزانه تا پایان هفته فروخته نمی شود

قابل توجه شهروندان 
گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شــدن مدارك 
شناسایى خود ممکن 
است شــما به عنوان 
مجرم شناخته شوید؟
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تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

و اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
140160302007003270 و  بر راى شماره  3269 14016030200700 و برا
140160302007003271  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى فرهاد عمرانى فرزند حسن بشماره شناسنامه 113 صادره از 
اصفهان نسبت به 07 / 399 سهم مشاع از 17 / 855 سهم ششدانگ وخانم فریبا عمرانى فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 766 صادره ازاصفهان نسبت به 55 / 199 سهم مشاع از 17 / 855 
سهم ششدانگ وآقاى فریدون بزرگ زادمقیم فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 832صادره 
از اصفهان نسبت به 55 / 256 سهم مشاع از 17 / 855 سهم ششدانگ یک قطعه زمین 
کشاورزى با کاربرى زراعى به مساحت 17 / 855 متر مربع پالك 14 اصلى واقع در موسیان 
خریدارى ازمالک رسمى خانم اقدس الملوك بزرگزادایمانى فرزند فرج اله خان محرزگردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 15 / 09 /1401  تاریخ انتشار نوبت دوم: 30 /  09 / 1401

محمد على ناظمى اشنى - رئیس ثبت اسناد وامالك فالورجان
شناسه نوبت اول: 1421115  شناسه نوبت دوم: 1421116  

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
و اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیات هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید.
ردیف 1- به موجب راى شماره 10956 مورخ 1401/9/3 هیات چهارم اکبر شریفى نژاد به 
شناسنامه شماره 279 کدملى 1290406618 فرزند مهدى در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 151 مترمربع پالك شماره 3434 فرعى از 18 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان سند 58301 مورخ 90/11/27 دفترخانه 112 اصفهان ثبت 

در سامانه امالك تایید
تاریخ انتشار نوبت اول: 15 / 09 /1401  تاریخ انتشار نوبت دوم: 30 /  09 / 1401

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان
شناسه نوبت اول: 1421434شناسه نوبت دوم: 1421444

تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

و اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 3275 14016030200700  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى مسعود طاهرى باغ ابریشمى فرزند قاسمعلى بشماره 
شناسنامه 1100009035 صادره از فالورجان دریک قطعه زمین کشاورزى باکاربرى زراعى 
به مساحت 71 / 1437 مترمربع پالك 24 اصلى واقع در شهرابریشم خریدارى ازمالک رسمى 
آقاى محمد نائب الصدرى محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند . بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 15 / 09 /1401تاریخ انتشار نوبت دوم :  30 /  09 / 1401 

محمد على ناظمى اشنى - رئیس ثبت اسناد وامالك فالورجان 
شناسه نوبت اول:  1420919 شناسه نوبت دوم: 1420930

تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 

و اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره  3265 14016030200700   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى قدرت اله شریفى درآمدى فرزند قاسمعلى 
بشماره شناسنامه 4 صادره از لنجان دریک قطعه زمین مشجرباکاربرى زراعى باغى باستثناء 
بهاء ثمنیه اعیانى به مساحت  70 / 9708 مترمربع پالك 524 اصلى واقع در نودرآمد که 
متقاضى خود مالک رسمى مى باشد محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 15 / 09 /1401 تاریخ انتشار نوبت دوم: 30 /  09 / 1401

محمد على ناظمى اشنى - رئیس ثبت اسناد وامالك فالورجان 
شناسه نوبت اول: 1421093 شناسه نوبت دوم: 1421096

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602033003436 سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 457/50 مترمربع پالك ثبتى 1346 فرعى باقیمانده از 33 اصلى (که در راستاى 
استانداردسازى به پالك فرعى 4680 از 33 اصلى تبدیل شده) جزء بخش 9 حوزه ثبتى 
نطنز ذیل ثبت 2884 صفحه 515 دفتر 15 امالك بنام خانم مهرى رحمانى قصبه فرزند 
على بشماره چاپى 848589 صادر و تسلیم گردیده است سپس بموجب دادنامه حصر وراثت 
30500870 مورخ 1392/7/27 قاضى مجتمع شماره 8 شوراى حل اختالف تهران مهرى 
نامبرده فوت ورثه حین الفوتش عبارتند از: 1- حسن علیائى نژاد همسر 2- نیره قماشى مادر 
3- فاطمه 4- شوکت 5- نفیسه 6- سمانه 7- شیما 8- ملیکا 9- عذرا 10- محمدمهد یشهرت 
همگى علیائى نژاد فرزندان و الغیر سپس خانم نیره قماشى فرزند حسینعلى احدى از ورثه 
تقاضاى صدور سند مالکیت سهم االرث خود از مورد ثبت فوق اعالم داشته که سند مالکیت 
اولیه فوق الذکر نزد شوکت و نفیسه علیائى نژاد فرزندان حسن مى باشد که طى اخطاریه 
شماره 140021702033005359 مورخ 1400/9/24 به نامبرده اخطار گردیده که در ظرف 
مدت ده روز اصل سند مالکیت صادره را تحویل نمایند ولى در مدت مقرر اصل سند به این 
اداره از طرف نامبرده عودت داده نشده است که پس از انتشار آگهى در روزنامه اصفهان امروز و 
سپرى شدن مدت واخواهى سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ بنام نیره قماشى صادر 
سپس بموجب سند قطعى 26890 مورخ 1401/3/31 دفترخانه اسناد رسمى 13 نطنز به 
تمامى یک دانگ به تقى نصیرى انتقال نموده است سپس خانم شیما علیائى نژاد فرزند حسن 
احدى از ورثه تقاضاى صدور سند مالکیت سهم االرث خود از مورد ثبت فوق اعالم داشته که 
سند مالکیت اولیه فوق الذکر نزد شوکت علیائى نژاد فرزند حسن مى باشد که طى اخطاریه 
شماره 140121702033001870 مورخ 1401/6/24 به نامبرده اخطار گردیده که در ظرف 
مدت ده روز اصل سند مالکیت صادر را تحویل نمایند ولى در مدت مقرر اصل سند به این اداره 
از طرف نامبرده عودت داده نشده است لذا مراتب به استناد تبصره سه اصالحى ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت طبق مقررات خواهد شد. حوزه ثبت ملک 

نطنز شناسه: 1427123
آگهى وقت اجراى قرارتحریر ترکه

مرجع رسیدگى شعبه 20 شوراى حل اختالف اصفهان
بدینوسیله اعالم مینماید به موجب درخواست فرشته فرهى به طرفیت محمد،  زهرا زهره، 
مرجان فرهى قرار تحریر ترکه ماه سلطان میرزایى طى شماره 0100668در شوراى حل 
اختالف اصفهان صادر ووقت اجراى قرار ساعت 17 روز دوشنبه 1401/10/26تععین گردیده 
است لذا ازورثه یا نمایندگان قانونى آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفى و کسان دیگرى 
که حقى برترکه متوفى دارند دعوت میشود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهر 
اصفهان به آدرس خیابان ارباب حاضر شوند عدم حضورمدعونین مانع اجراى قرار نخواهد بود.

شناسه:1429390 شعبه 20 شوراى حل اختالف اصفهان
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان
شماره:  202736568-1401/9/27 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف 
این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى 
مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راى شماره 140160302027010300 مورخ 1401/9/16اعظم حیدرى تودشکى  
فرزند حسن به بشماره شناسنامه 9 صادره ازاصفهان بشماره ملى 5659566782 در 
ششدانگ  یک قطعه زمین  با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1اصلى واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع خریدارى طى سند رسمى
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/30تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/15

کفیل منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان
شناسه نوبت اول:1429373 شناسه نوبت دوم:1429378

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

شماره:  2027036488-1401/9/27 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف 
این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى 
مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راى شماره 140160302027010681 مورخ 1401/9/22احمدنعمت الهى   فرزند 
حیدر به بشماره شناسنامه 752 صادره ازاصفهان بشماره ملى 5659085482 در ششدانگ  
یک قطعه زمین  با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 15234اصلى واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت121/82 مترمربع خریدارى مع الواسطه به صورت عادى از 

مالک رسمى محمد على رشتى سیدنا
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/30تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/15

کفیل منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان
شناسه نوبت اول:1428896 شناسه نوبت دوم:1428899

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602023007090- 1401/09/23  سند مالکیت شش یازدهم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ پالك 3045/0 واقع در بخش 1ثبت اصفهان به نام سعید شهنام در دفتر 98 صفحه 364 
سابقه ثبت و سند داشته که به صورت موروثى در سهم نامبرده قرار گرفته است مالک ضمن در خواست 
صدور سند المثنى به شماره 14013022711مورخ 1401/9/10با ارائه دو برگ استشهاد بارمز تصدیق 
736108 و شماره یکتا 14012155812000217 دفتر خانه 162اصفهان سند مالکیت المثنى  در اجراى  
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت وتبصره هاى ذیل آن در شرف صدور است لذا مراتب به استنادتبصره یک 
اصالحى ذیل ماده120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت  آگهى میشود که هرکس مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم  یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله به این اداره  تسلیم نمایدورسید اخذ کند تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض 

اصل سندمالکیت یا سند معامله  ارایه نشوداقدام به صدور سندمالکیت المثنى طبق مقرارت خواهد شد.
شناسه:1428854

مدیر واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راى شماره 140160302027010743 مورخ 1401/9/24قدمعلى قضاوى فرزند رضا 
به بشماره شناسنامه 6872 صادره ازاصفهان-خوراسگان بشماره ملى 1283770504 در 
ششدانگ  یک قطعه زمین  با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 6560 اصلى 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/01 مترمربع خریدارى طى سند رسمى
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/30تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/15

کفیل منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان
شناسه نوبت اول:1430011 شناسه نوبت دوم:1430014



 شـادی بخشـی  جهـام جهانـی ۲۰۲۲ بـا میزبانی 
کشـور قطر برگزار شـد و در ایـن دوره از رقابت ها شـاهد 
شـگفتی های زیادی بودیم، از صعود تیم های آسـیایی تا 
حـذف برزیل مدعـی در مرحله یـک چهـارم نهایی همه 
و همه رخدادهـای ایـن دوره از جام جهانی بـود و در ادامه 
قصد داریـم به مهـم و جذاب تریـن اتفاقات قطـر را مورد 

بررسـی قـرار دهیم.

• گـروه B؛ شکسـت های غیرقابل بـاور تنها 
سـوغات کی روش

در گروه B مسـابقات جام جهانـی ۲۰۲۲ قطر، تیم فوتبال 
کشـورمان برابـر تیم هایـی مثل انگلیـس، آمریـکا و ولز 
قرار گرفت جالب این اسـت که هنگام مشـخص شـدن 
این قرعه برای شـاگردان کی روش بیشـتر اهالی فوتبال 
اعتقاد به صعود تیم ملی ایران داشـتند اما تیم کشـورمان 
بـا مسـتعدترین نسـل فوتبالـی خود یـک نمایـش غیر 
قابل بـاور را از خود ارائـه داد و می تـوان گفـت در یکی از 
راحت تریـن گروه هـای جام جهانـی به جـز شکسـت ولز 
دسـتاورد دیگری را رقم نزدنـد و به دلیل باخت شـش بر 
دو مقابل شـاگردان سـاوت گیت و توقف با نتیجه یک بر 
صفر روبـروی آمریـکا از صعود بـه مرحله بعد بـاز ماندند 
و استارت اولین شـگفتی برای فوتبال دوسـتان ایرانی در 

جام جهانـی ۲۰۲۲ از همیـن جا آغاز شـد.

• گروه C؛ سوپرایز عربستان برای آرژانتین
رقابت هـای گـروه c جام جهانی ۲۰۲۲ قطـر، با حضور 
لهسـتان، آرژانتیـن، عربسـتان و مکزیـک یکـی از 
مهیج تریـن گروه هـای ایـن دوره محسـوب می شـد 
زیرا از یک طـرف تقابل جـذاب لواندوفسـکی و لیونل 
مسـی نظـر رسـانه های ورزشـی را بـه خـود جلـب 
کـرده بـود و ازسـوی دیگـر عربسـتان به عنـوان یک 
تیـم آسـیایی در نخسـتین بـازی خـود برابـر آرژانتین 
دسـت بـه خلـق شـگفتی زد، اگرچـه در این مسـابقه 
یـاران مسـی موقعیت هـای زیـادی را از دسـت دادند 
اما شـاگردان اروه رنار موفق شـدند با نتیجـه ۲ بر یک 
فینالیسـت جام جهانی را از پیـش رو بردارنـد و یکی از 

شـگفتی های گـروه C را رقـم بزننـد.

• گروه D؛ تونس خالق انتقام استعماری
گروه چهـارم رقابت هـای جام جهانـی ۲۰۲۲ قطـر برای 
قهرمان دوره قبل یعنی فرانسـه یک قرعه نسـبتاً آسـان 
به شـمار می رفت زیرا شـاگردان دشـان باید بـه تقابل با 
دانمارک، اسـترالیا و تونـس می پرداختند تا بـرای دومین 

بار پیاپی خـود را به فینال این مسـابقات برسـانند.
یاران امباپـه اگرچه موفق شـدند اسـترالیا و دانمـارک را 
با شکسـت مواجه کنند امـا در آخریـن دیدار خـود مقابل 
تونس تن به شکسـت یـک بر صفـر دادنـد و نکته جالب 
توجـه این اسـت که تیـم تونـس در تمامـی آمـار و ارقام 
نسـبت بـه حریـف قدرتمنـد خـود در رتبـه پایین تـری 

قرار داشـت.
از طرفی بـا مراجعه به تاریـخ می توان فهمید این کشـور 
آفریقایی بـرای مدت زمانی تحت اسـتعمار فرانسـه بوده 
و حاال پس از سـالها شـاگردان قـادری در یـک تورنمنت 
جهانی موفق شدند انتقام گذشـته را از خروس ها بگیرند.

• گروه E؛ وداع مدعیان با قطر
با قاطعیت می توان گفـت یکی از دشـوارترین گروه های 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، گـروه E باحضـور تیم هایی مثل 
آلمـان، اسـپانیا، کاسـتاریکا و ژاپـن بـود زیرا شـاگردان 
انریکـه و آلمـان از مدعیـان صعود بـه شـمار می رفتند و 
گروه پنجـم بـرای سـامورایی ها و کاسـتاریکا بـه نوعی 
مرگبـار محسـوب می شـد امـا ژاپـن بـا یـک عملکـرد 
چشـم نواز موفـق شـد عـاوه بـر شکسـت آلمـان، 
اسـپانیا و کاسـتاریکا را هـم از پیـش رو بـردارد و از گروه 
مـرگ جام جهانـی بـه عنـوان تیـم اول بـه مرحلـه یک 
هشـتم نهایی صعود کنـد. بنابرایـن بـی جـا نیسـت اگر 
عملکـرد سـامورایی ها برابر تیم هـای اروپایـی و صاحب 

سـبک را شـگفتی بدانیم.

• گـروه F؛ پیروزی هـای دراماتیـک از آن 

مراکـش اسـت
 F تیم هـای مراکـش، کرواسـی، کانـادا و بلژیـک گـروه
مسـابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطـر را تشـکیل داده بودند 
و در ایـن بین شـاگردان ولیـد الرکراکی بر خـاف تصور 
عمـوم فوتبال دوسـتان با یک عملکـرد بی نظیـر خود را 

بـه مرحله نیمـه نهایی رسـاندند.
شـیرهای اطلس ابتـدا موفـق به کسـب تسـاوی بدون 
گل مقابل کرواسـی شـدند و پـس از شکسـت بلژیک و 
کانادا بـه مرحله یک هشـتم صعـود کردنـد، مراکش در 
نخسـتین مرحله حذفی و در ضربات پنالتی اسـپانیا را که 
به عنوان تیـم دوم از گروه خود صعود کرده بـود را از پیش 
رو برداشت و پس از رسـیدن به مرحله یک چهارم نهایی 
حسـرت جام جهانـی را بـر دل یـاران رونالدو گذاشـت و 
بـدون تردید می توان گفت شـیرهای اطلس کـه در دوره 
قبل حتـی از گروه خـود صعـود نکردنـد در جـام جهانی 

۲۰۲۲ خالق یک اثر شـگفتی سـاز شـدند.

• گروه G؛ رویای برزیلی باشد برای بعد
در هفتمیـن گـروه جام جهانـی ۲۰۲۲ قطـر، برزیل با 
یـک تیم مدعی پـا بـه گردونـه رقابت ها گذاشـت و با 
یک عملکرد مطلوب موفق شـد صعود خـود به مرحله 
یک هشـتم نهایـی را قطعی کنـد. شـاگردان چیچی 
در دور گروهـی بـا تیم هایـی همچـون صربسـتان، 
کامـرون و سـوئیس هـم گـروه بونـد کـه بـه غیـر از 
سلسـائو، سـوئیس نیـز بـه عنـوان تیـم دوم در یـک 
هشـتم نهایـی حضـور پیـدا کـرد امـا در یـک قرعـه 
سـخت مقابـل پرتغـال قـرار گرفـت و با شـش گل از 

گردونـه رقابت هـا کنـار رفـت.
برزیل نیز علـی رغـم پیـروزی در دو دیدار ابتدایـی خود، 
روبـروی کامـرون تن به شکسـت یک بـر صفـر داد که 
قطع به یقین کسـب این نتیجه برای شـاگردان سلسـائو 

کمـی دور از انتظـار بود.
برزیـل در مرحله یک هشـتم نهایی برابر کرواسـی صف 
آرایـی کـرد و نهایتـاً در ماراتـن پنالتی هـا مغلـوب نایب 
قهرمان فصل گذشـته شـد تا یکـی دیگـر از رخدادهای 
عجیـب و غریـب جـام ۲۰۲۲ در اینجـا رقم بخـورد زیرا 
بیشـتر فوتبال دوسـتان معتقـد بودنـد برزیل امسـال در 
قامت یک مدعی ظاهر شـده اسـت و به احتمـال فراوان 
کاپ طایی را به خانـه می برد اما در عیـن ناباوری چنین 

اتفاقـی رخ نداد.

• گروه H؛ آسیایی ها سنگ تمام گذاشتند
در آخرین گـروه از رقابت هـای جام جهانی کـره جنوبی 
به عنوان یـک تیم آسـیایی برابر یـاران رو نالدو سـنگ 
تمـام گذاشـت و این تیـم مدعی را بـا نتیجـه دو بر یک 
مغلـوب خود سـاخت و موفق شـد بـا ۴ امتیاز بـه عنوان 
تیـم دوم راهـی مرحلـه حذفی شـود کـه ایـن موضوع 
نشـان می دهـد برنامـه بلنـد مـدت کـره جنوبـی برای 
تبدیل شـدن بـه یـک تیـم صاحـب سـبک در فوتبال 
روز دنیـا تا حـدودی جـواب داده اسـت هرچند کـه آنها 
در یـک هشـتم مقابـل برزیـل شکسـت سـنگین ۴ بر 
صفـر را تجربه کردنـد و مجبور بـه ترک قطر شـدند اما 
برخاف تعـدادی از تیم های آسـیایی عملکرد مطلوبی 

از خـود ارائـه دادند.
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یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، ۲۹ آذرماه در استان اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

اصفهان برگزار شد. سمیرا قاسمی، مدیر سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی 
اصفهان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مرحله استانی یازدهمین دوره از 
مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، امسال به صورت مشترک، توسط 
سازمان دانشجویان واحدهای اصفهان و صنعتی جهاد دانشگاهی اصفهان در 
این شهر برگزار می شود. وی در رابطه با فرآیند اجرای این مسابقات، تصریح 
کرد: در وهله اول، دانشجویان با تشکیل تیم های چهار نفره، فرم ثبت نام مسابقه 
را تکمیل می کنند، سپس بانک گزاره های موضوعی که امسال متناسب با 
شرایط جاری تعیین شده، در اختیار هر گروه قرار می گیرد تا آن ها موضع خود 
را نسبت به گزاره های مختلف اعام کنند. وی ادامه داد: پس از چینش جدول 

گروه های شرکت کننده براساس مواضع اعام شده، به منظور افزایش توانمندی 
و مهارت شرکت کنندگان، کارگاه های آموزشی برگزار می شود و در موعد مقرر 
برگزاری مرحله استانی، گروه های موافق و مخالف، رو در روی یکدیگر قرار 
می گیرند تا داوران، میزان تسلط آن ها را بر بحث و توانایی آنان را در پیش برد 

یک گفت وگوی مستدل و منطقی بسنجند و به گروه ها امتیاز بدهند.
قاسمی، با اشاره به اینکه برگزیدگان مرحله استانی، پس از دریافت جایزه های 
۳ و ۲ و میلیون تومانی، به ترتیب به مرحله منطقه ای و کشوری راه پیدا می کنند، 
گفت: بهره مندی از تخفیف ویژه شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت جهاد 
دانشگاهی و اعطای گواهی شرکت در مسابقه به تمامی شرکت کنندگان، از 

مزایای جانبی حضور در این رویداد است.

دردانشگاهاصفهانبرگزارمیشود؛

برگزاری مسابقه مناظره دانشجویی در اصفهان

 پریسا جمدی  ترک پا یک عارضه 
رایج به خصوص در بین بزرگساالن 
است، اما در کودکان نیز ممکن است 
رخ دهد و معمواًل در زنان شایع تر 

است.
برخی افراد اهمیتی به ترک های پاشنه 
پاهایشان نمی دهند، اما برخی ممکن 
است هنگام راه رفتن به خصوص 
پابرهنه احساس ناراحتی داشته باشند. 
گاهی ترک های پاشنه پا به حدی 
عمیق هستند که باعث ایجاد درد و 
ناراحتی می شوند. دوست دارید در 
خانه با روش های خانگی مشکل 
ترک پاشنه پاهایتان را رفع کنید؟ با ما 

در این مقاله همراه باشید.
و  کننده ها  مرطوب  از   •
بالم های قوی مخصوص پا 

استفاده کنید
بالم یا مرطوب کننده مخصوص پا 
حاوی موادی برای مرطوب کردن، 
نرم کردن و الیه برداری پوست مرده 

می باشند.
و  کرده  خیس  را  پاها   •

الیه برداری کنید
معمواًل پوست ترک خورده اطراف 
پاشنه پا ضخیم تر و خشک تر از بقیه 
قسمت هاست. به همین دلیل هنگام 
فشار، پوست این ناحیه بیشتر در 
معرض ترک خوردن است. به منظور 
رفع این مشکل بهتر است پاها را 
خیس کرده و الیه برداری کنید. به 

نکات زیر توجه کنید.
و  خانگی  گزینه  عسل   •

اثرگذار
می توانید از عسل به عنوان یک درمان 
خانگی برای رفع ترک های پاشنه پا 
استفاده کنید. طبق نتایج حاصل از 
تحقیقات، عسل دارای خواص ضد 
میکروبی و ضد باکتریایی می باشد. 
عسل به التیام زخم و مرطوب کردن 
پوست کمک می کند. پس از خیس 
خوردن پا در آب می توانید از عسل به 
عنوان یک اسکراب یا حتی ماسک پا 

استفاده کنید.
• روغن نارگیل

معمواًل استفاده از روغن نارگیل برای 
درمان پوست های خشک، اگزما و 
پسوریازیس توصیه می شود، بعاوه 
به حفظ رطوبت پوست نیز کمک 
می کند. حتی پس از خیس خوردن 
پا در آب نیز می توانید برای مرطوب 
کردن کف پا از روغن نارگیل استفاده 
کنید. زمانی که پاشنه ها خشک و 
ترک خورده و مستعد خونریزی یا 
نارگیل  روغن  هستند،  عفونت 
می تواند با خواص ضد التهابی و ضد 
میکروبی که دارد به رفع این مشکل 

کمک کند.
• سخن پایانی

اکثر مواقع ترک پاشنه پا عارضه ای 
بسیار شایع است که می توان به راحتی 
با درمان های بدون نسخه و خانگی 
آن را رفع کرد. در صورت شدید بودن 
ترک پا، یا داشتن مشکل دیابت حتمًا 
به پزشک مراجعه کنید. ممکن است 
هنگام استفاده از درمان ها به صورت 
لحظه ای دچار تسکین شوید، اما 
بدانید که هفته ها طول می کشد تا به 
طور کامل بهبود پیدا کنید. در طول 
این مدت برای جلوگیری از تشدید 
عارضه و بهتر شدن ترک های پا از 

کفش های مناسب استفاده کنید.
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ترک های پاشنه پا را 
درمان کنید

درمانخانگیبرای
دردیرایجتردرزنان؛

مروری گذرا درباره آنچه در قطر 2022 گذشت

دراماتیک، کمیک، تراژیک، اپیک و لیریک

در شرایط فعلی ۷۲ درصد تولید گاز کشور توسط بخش خانگی و 
تجاری بلعیده می شود؛ هرچند که طبق گفته وزیر نفت ۱۵ میلیون 
مترمکعب تحویل گاز به نیروگاهها و صنایع افزایش پیدا کرده اما ادامه 

این روند ممکن است چالشهایی را ایجاد کند.
مصرف گاز طبیعی به ویژه در بخش خانگی و تجاری با افزایش سرمای 
هوا طی روزهای اخیر به ۶۰۷ میلیون مترمکعب رسیده است؛ تاجایی 
که طبق گفته های مجید چگینی - معاون وزیر نفت، با افزایش مصرف 
گاز در این بخش، محدودیت هایی در بخش صنایع و پتروشیمی ها 

اعمال می شود و آنها ناچار به مصرف سوخت مایع خواهند بود.
سال گذشته نیز با چالش های این چنینی مواجه بودیم که زیانهای 
زیادی نیز به کشور وارد کرد. در بخش پتروشیمی عدم نفع از قطعی گاز 

حدود ۶۵۰ میلیون صادراتی بود که صورت نگرفت و ارز آن به کشور 
نیامد. در صنایع دیگر نیز شرایط به همین روال پیش رفت و این در 
حالی است که طبق گفته مسووالن تنها می توان با ۱۰ درصد صرفه 

جویی در مصرف شرایط و چالش های پیش رو را تغییر داد.
شرایط مصرف گاز در بخش خانگی تا جایی پیش رفت که جواد اوجی، 
وزیر نفت در روزهای گذشته از یک رکوردشکنی در این حوزه خبر داد 
و اعام کرد: مصرف روزانه گاز در بخش خانگی و تجاری ۶۰ میلیون 
مترمکعب نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته که این امر بی 

سابقه بوده است.
به گفته وی این مقدار افزایش مصرف معادل تولید حدود ۲.۵ فاز پارس 
جنوبی است؛ در حالی که هنوز وارد فصل زمستان نشده ایم. همکاران 

ما در مجموعه وزارت نفت، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی و شرکت ملی گاز ایران نهایت تاش خود را کردند تا در ایام پاییز 

گاز بیشتری به نیروگاه ها و صنایع تحویل دهیم.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه این مقدار در مقایسه با مدت مشابه پارسال، 
۱۵ میلیون مترمکعب بیشتر بوده است تا سوخت مایع کمتری مصرف 
شود افزود: این در حالی است که پارسال، از اواخر شهریورماه، سوخت 
مایع به نیروگاه و صنایع تحویل شد. اکنون تولید گاز روزانه کشور ۲۵ 
میلیون مترمکعب افزایش یافته است و با وجود این افزایش تولید، 
مصرف ما در بخش صنعت و خانگی غیرمتعارف است و مقدار مصرف 
گاز در بخش صنایع متناسب با رشد اقتصادی نیست که این امر 
نشان دهنده این است که گاز به مقدار زیادی اتاف و اسراف می شود.

با این حال طبق گفته وزیر نفت، میزان گاز تحویلی به صنایع هفت 
درصد افزایش یافته و همکاران شرکت ملی گاز مجبورند به منظور 
حفظ فشار، گاز صنایع را محدود کنند، اما سوخت مایع برای صنایع در 
نظر گرفته شده و این سوخت نیز در تمامی صنایع عمده ذخیره سازی 

شده است.
در این بین استارت طرح پایش مصرف گاز اداره های دولتی و اماکن 
عمومی در کشور زده شده است. آنطور که مسلم رحمانی - مدیر 
هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، خبر داده، رصد و 
پایش دائم میزان مصرف گاز در بخش اداری و عمومی انجام و نسبت 
به مستندسازی و تصویربرداری عملیات های شبانه روزی مأمورین و 

بازرسان اقدام می شود.

زن مستقل، رؤیایی است که بسیاری از زنان در جوامع مختلف به دنبال آن 
هستند. بیشتر زنان در جای جای دنیا به خاطر فرهنگ و شرایط حاکم در جامعه 
چاره ای غیر از نادیده گرفتن آرزوهایشان نداشته اند. استقال در زمینه های 

مختلف کار چندان راحتی نیست اما نشدنی هم نیست.

• ویژگی های یک زن مستقل و قوی
امروزه شرایط فرهنگی در سرتاسر جهان تغییر کرده است و ما هر روز شاهد 
زنان باهوشی هستیم که گام های مهمی را برای استقال خود برداشته اند. در 

ادامه به ویژگی های مهم بانوان مستقل اشاره می کنیم.
• غافل نشدن از شغل

یکی از ویژگی های زن مستقل این است که از شغلش غافل نیست. کار کردن 
و تاش کردن فارغ از جنسیت چیزی است که آینده شما را می سازد.
• کنترل شرایط به درستی کلید موفقیت یک زن مستقل

هر شرایطی چه خوب و چه بد برای یک زن مستقل راحت است. بانوان باهوش 
به راحتی می توانند ایده های خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. زنان باهوش 
روی امورات شغلی، مشکات شخصی و … مدیریت خوبی دارند. این زنان 
بدون واهمه می توانند برای کنترل شرایط از دانش و اطاعات دیگران کمک 
بگیرند. زنان باهوش می توانند به صورت مستقل تصمیم گیری کنند و این 

خود نوعی قدرت و اقتدار است.
• عدم ابراز واکنش منفی به اتفاقات ناخوشایند و اشتباهات

توانایی زن مستقل در پشت سر گذاشتن مشکات باال است. این افراد از 
انتخاب های بد خود تجربه کسب می کنند و هیچ گله و شکایتی از وقایع 
و اتفاقات بد نمی کنند. داشتن چنین دیدگاهی برای رشد بهتر شما کمک 

می کند.
• یادگیری، کلید اصلی موفقیت یک زن مستقل

زن مستقل همواره در تاش است تا یادگیری خود را افزایش دهد و قدم های 

مهمی برای شناخت بهتر جهان و محیط اطراف خود بردارد. این دسته از 
بانوان با شور و اشتیاق باالیی به دنبال یادگیری هستند و هیچ وقت دست از 
عایق خود برنمی دارند فرقی نمی کند این عایق یک بافندگی ساده باشد 
یا یادگیری علم فیزیک باشد به هر حال زنانی که به دنبال کسب استقال 

هستند یادگیری را در اولویت قرار می دهند.
• تصمیم گیری درست و به جا عامل مهم موفقیت یک زن 

مستقل
صبر و بردباری شاخصه اصلی زن مستقل است. این افراد هیچ وقت تکانشی 
تصمیم نمی گیرند آن ها حتی در انتخاب افرادی که با آن ها وقت می گذارند 
هم حساسیت به خرج می دهند. این افراد تمام تاش خود را می کنند تا در مورد 
مسائل مختلف به درستی تصمیم بگیرند تا نتیجه ای قانع کننده و رضایت 

بخش کسب کنند.
• عدم تخریب اعتماد به نفس توسط دیگران

یکی از کارهای مهم زن مستقل این است که هیچ وقت به هیچ کس اجازه 
تخریب عزت نفس و اعتماد به نفس خود را نمی دهد. این بانوان هیچ وقت به 
دنبال کلیک کردن روی ظاهر زیبا، قد و رنگ پوست بهتر و … نیستند. چون 
خود را به هر شکلی که باشند قبول دارند. بزرگ ترین دارایی این زنان چیزهایی 
هستند که آن ها را متمایز می کند مانند دانش باال، اعتماد به نفس قوی، قدرت 

مدیریت و تصمیم گیری صحیح و …
غفلت از نیازهای جسمانی برای زن مستقل یک امر غیر قابل ممکن است. 
چون هر جسمی به خواب، غذا، استراحت و … نیاز دارد. رعایت این نیازها 
کمک می کند تا سامتی روانی و جسمی افراد که یک ضرورت است تأمین 

شود.
• انتظارات واقع بینانه از زندگی بارزترین ویژگی یک زن 

مستقل
تا به حال توجه کرده اید که زنانی که غم و اندوه فراوان دارند چقدر انتظارات غیر 

واقعی از زندگی دارند؟ خوشبختانه زن مستقل به خوبی از پس این ویژگی بر 
آمده است. این زنان به دستاوردها و آینده خود خوش بین هستند. بانوان مستقل 
بر مبنای واقعیت فکر می کنند و هیچ وقت اجازه نمی دهند رویای غیر واقعی 

روی اهداف و آرزوهای آن ها سرپوش بگذارد.
• ترک رابطه ای که روح و روان را می آزارد

زن مستقل خود را وارد رابطه با افرادی که دارای تفکرات کوچک، عصبانی و 
مضر هستند نمی کند و اگر ناخودآگاه وارد چنین رابطه ای شوند به زودی آن را 
ترک می کنند. این زنان بیشتر جذب مردان مستقل و باهوش می شوند. برخی 
رفتارهای سمی حتی از طرف دوستان هم ممکن است روی افکار شما تأثیر 

بگذارد پس هرگز این دوستی ها را ادامه ندهید و آن را قطع کنید.
• عدم دخالت دیگران در زندگی خصوصی

هیچ زن مستقلی اجازه دخالت دیگران در زندگی خصوص را نمی دهد. داشتن 
یک رابطه عاشقانه محدودیتی برای استقال نیست. این زنان ممکن است 
برای شناخت فرد مورد عاقه خود وارد روابط عاشقانه متعددی شوند تا باالخره 
فردی را پیدا کنند که ارزش صرف کردن انرژی و تاش و وقت را داشته باشد. 

این زنان هیچ وقت با افراد بی احترام و کنترل کننده وارد رابطه نمی شوند.
• کنترل صحیح زندگی

یکی دیگر از ویژگی های زن مستقل کنترل صحیح زندگی است. برای 
تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس باید کنترل انتخاب ها، تصمیمات و سبک 
زندگی خود را در دست بگیرید. خود کنترلی در واقع جزئی مهم از فضایل و 
دارایی های زندگی است. زنان باهوش همیشه در شرایط مختلف یک رفتار 
هوشمندانه از خود بروز می کنند. خود را الیق هدیه و یا دعوت به یک نوشیدنی 
از طرف خودشان می کنند و مسیرهای رسیدن به اهداف را همانطور که باید 

طی می کنند.
• چگونه به یک زن مستقل تبدیل شویم؟

هر زنی که توانسته مستقل شود از ابتدا این سؤال را از خود پرسیده است که زن 

مستقل چه راه هایی را برای رسیدن به استقال طی می کند. راهکارهای زیر 
کمک می کند تا به یک زن باهوش و مستقل تبدیل شوید:

• فکر کردن در مورد خود
در مورد نقص و کمبودهای خود و صد البته در مورد توانایی های خود فکر 
کنید. صادق و روراست باشید چون هیچ کس کامل و بی نقص نیست. شما 
با خود بازتابی می توانید خواسته ها و نیازهای خود و نقاط قوت و ضعف خود 

را پیدا کنید.
• لذت بردن از تنهایی

از تنهایی لذت بردن یک ضرورت برای مستقل شدن است. چون برای رسیدن 
به موفقیت به هیچ کس نیاز ندارید. منظور ما این نیست که کًا از جمع کناره 
بگیرید بلکه باید یاد بگیرید که گاهی هم تنهایی در یک کافه بنشینید و کتاب 

بخوانید و در مورد اتفاقات روزمره فکر کنید و لذت ببرید.
• مدیریت مالی

باید هدف خود را از استقال مشخص کنید. مثًا دوست دارید خانه مستقل یا 
رفاه در آینده را کسب کنید. اگر اولویت های شما مشخص باشد اشتیاق الزم 
برای رسیدن به آن ها را خواهید داشت. بودجه بندی ثابت مالی و اختصاص 
مبلغ معینی از درآمدتان به ابعاد مختلف زندگی کمک می کند تا در شرایط 
تورمی و … ناگهان دستپاچه نشوید. مطالعه کافی در مورد فرصت های 
سرمایه گذاری و تحقیق و برنامه ریزی در این خصوص در مدیریت مالی 

بسیار مهم است.
• سایر موارد

از دیگر کارهایی که برای مستقل شدن باید انجام دهید این است که در مورد 
انتخاب واژگان و جمات تجدید نظر کنید. همچنین آگاهی از خواسته ها، 
نیازها و تمایات خود مبنایی برای قاطع بودن شماست. از همه مهم تر بهتر 
است نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و در جهت بهبود آن ها گام بردارید. 

مثبت اندیشی و خود واقعی بودن راه رسیدن به استقال است.

زنمستقلکیستوچهویژگیهاییدارد؟

خانوم بودن

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

قائم مقام مدیرمسئول: محمد حسین محزونیه
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