
۱۰ سال ضمانت موتور، دو سال قطعات و حتی پنج سال در برابر آتش سوزی و دزدی بیمه دارند :

فروش لوازم خانگی قاچاق با گارانتی ۱۰ ساله!

ماعی
جت

ی، ا
صاد

 اقت
امه

روزن

w w w . p r e s s s i m a y e s h a h r . i r

 ۳

 تاثیر مخــرب پدیده فرونشســت در فرودگاه بین المللی شــهید بهشــتی اصفهان تکذیب شــد. 
مدیر کل فرودگاه های استان با اشاره به اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تاثیر مخرب 
پدیده فرونشست در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان گفت: موضوعاتی نظیر فرونشست 
باند های پروازی، کج شدن سازه برج مراقبت پرواز و یا غیر ایمن بودن منازل سازمانی و تخلیه آن ها در 
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان کذب است. حسن امجدی افزود:در حال حاضر فرودگاه 
بین المللی شهید بهشتی اصفهان با ایمنی کامل و بدون هیچ دغدغه ای به عنوان دروازه اصلی ورودی 
به استان در حال خدمت رسانی به مسافران و همچنین گردشگران داخلی و خارجی است. به گفته 
وی با توجه به فرونشست در بخش هایی از زمین های دشت اصفهان-برخوار به علت کاهش سطح 
آبخوان آن، و با توجه به اینکه موقعیت فرودگاه شهید بهشتی اصفهان در حاشیه این دشت قرار دارد، 

اداره کل فرودگاه های استان برای بررسی موضوع و ابعاد تاثیر احتمالی آن در فرودگاه اصفهان...

تکذیب پدیده فرونشست 
در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان 

در نیمه نخست امسال:

افزایش ۱۹ درصدی 
واردات گمرکات 

استان اصفهان

در صورت موافقت شورای عالی مسکن؛

وام ساخت مسکن 
روستایی ۲۰۰ میلیون 

تومان می شود

بانک جهانی:

اقتصاد ایران از رکود
 ۲ ساله خارج شده است

مدیرعامل شرکت ذوب آهن: 

وابستگی ذوب آهن 
به آب تازه به حداقل 

می رسد
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چشمی رسما با استقالل استارت زد

وزیر کشور در آئین معارفه سید رضا مرتضوی بعنوان استاندار اصفهان مطرح کرد؛

انتقال آب به اصفهان با جدیت پیگیری شود

۶

مدیرکل دیوان محاسبات استان اصفهان هدف اصلی 
دیوان محاسبات را پیگیری تخلفات اجرایی در امور 

مختلف بیان کرد.
بهزاد فالطون زاده در بازدید از روند پیشرفت طرح های 
عمرانی خوروبیابانک گفت: مدیران باید از بیت المال به 

نحو احسن برای مردم استفاده کنند.
وی همچنین با ابراز رضایت از پیشرفت طرح های عمرانی 
شهرستان خوروبیابانک بر برنامه ریزی، هماهنگی و 

نظارت بر اجرای طرح ها تاکید کرد.
بازدید از طرح های عمرانی شهرداری خور، صنعت، معدن 
و تجارت، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، آموزش و پرورش، 
ورزش و جوانان و منابع طبیعی از جمله برنامه های سفر 

مدیر کل دیوان محاسبات به خوروبیابانک بود.

گفت:  اصفهان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
کارخانه خمیر کاغذ اترک باید ساماندهی پساب های 
ع وقت  آلوده را با احداث تصفیه خانه تکمیلی در اسر

انجام دهد.
منصور شیشه فروش در گفتگو با  مهر اظهار داشت: یکی 
از مخاطرات زیست محیطی فعالیت کارخانه خمیر کاغذ 
اترک، رهاسازی پسماندهای پالستیکی در محوطه آن 
بود که با پیگیری های زیاد ادارات محیط زیست و مرکز 
بهداشت شهرستان اکنون به سایت بازیافت لنجان منتقل 

و تخلیه می شود.
وی با اشاره به اینکه لجن تصفیه خانه اترک باید دفع 
بهداشتی شود، ادامه داد: در این مورد نیز پیگیری های 
الزم شده که محلی را مشخص کنند و فرآیند تبدیل لجن ها 

به کود با رعایت الزامات زیست محیطی انجام شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اضافه کرد: 
الگنی که لجن ها اکنون در آن تخلیه و نگهداری می شود 
باید ایزوله شده و لجن تصفیه خانه طبق الزامات زیست 
محیطی به کود تبدیل کنند. این موضوع در دستور کار 

است.
سیستم  اصالح  ضرورت  بیان اینکه  با  فروش  شیشه 

پساب کارخانه یکی دیگر از موارد آالیندگی آن بشمار 
می رود، ابراز داشت: اترک در قالب طرح مپسا با کمک 
محیط زیست با دانشگاه شریف قرداد منعقد کردند، فاز 
مطالعاتی بهسازی سیستم پساب کارخانه به اتمام رسیده 
و از اردیبهشت ماه سال جاری باید وارد فاز اجرایی می شد 

که تاکنون نشده است.
وی با بیان اینکه اترک همچنان پساب های آلوده را در 
گنی در بیرون از محوطه کارخانه تخلیه و نگهداری  ال
می کند، گفت: به فرمانداری شهرستان ابالغ کردیم که 
با همکاری محیط زسست و مرکز بهداشت فاز اجرایی 
ساماندهی تصفیه پساب را انجام دهند زیرا اترک از 
اردیبهشت ماه برای اصالح سیستم تصفیه پساب و 

احداث تصفیه خانه تکمیلی باید اقدام می کرده است.
کارخانه خمیر و کاغذ اصفهان از اواخر سال ۱۳۸۸ با 
سرمایه گذاری شرکت نورکم آلمان در زمینی به مساحت 
۲۰۰ هکتار در شهرک صنعتی فوالد زرین شهر بهره برداری 
شد. این کارخانه نخستین تولید کننده مقوای پشت 
خاکستری در خاورمیانه و تنها تولید کننده داخلی این 
محصول بشمار می رود با وجود این پس از گذشت ۱۲ سال 
به دلیل نداشتن سیستم دفع فاضالب کارآمد، رهاسازی 

و تخلیه پساب در محیط زیست و آلوده کردن منابع آب و 
خاک در لیست صنایع آالینده سازمان حفاظت محیط 

زیست قرار گرفته است.
فاضالب های بسیار آلوده این کارخانه حدود ۱۰ سال 
است که در محیط و آن هم باالدست چاه های فلمن، 
تصفیه خانه باباشیخعلی و رودخانه زاینده رود رهاسازی 
و در حوضچه های غیر استاندارد جمع اوری می شود. از 
سوی دیگر کارخانه خمیر و کاغذ اترک یکی از صنایع آب 
بر محسوب می شود؛ حق آبه مجاز این کارخانه ۴۵ لیتر در 
ثانیه است اما بررسی ها نشان می دهد به رغم نصب کنتور 
هوشمند میزان برداشت آب در برخی موارد به ۶۰ لیتر در 
ثانیه نیز می رسد.این در حالی است که دبی فاضالب این 
صنعت نیز به میزان ۴۵ لیتر بر ثانیه از طریق منهول های 

مختلف به چهار حوضچه خاکی منتقل می شود.
شهریور سال ۱۳۹۸ بود که طرح مپسا سازمان حفاظت 
محیط زیست در اصفهان کلید خورد؛ مپسا یا )مدیریت و 
پایش سیستمی آالینده ها( طرحی برای کاهش صنایع 
آالینده و تبدیل آنها به صنایع سبز است. به بیان دیگر 
مشکل صنایع آالینده در قالب این طرح به معاونت علمی و 
فناوری و دانشگاه های معتبر کشور اعالم می شود و 
سازمان حفاظت محیط زیست نیز به این صنایع برای 

انتخاب مجموعه علمی و توانمند مشاوره می دهد.
بر این اساس واحد علمی و فناوری برگزیده، یک برنامه 
مدیریت زیست محیطی و اجرایی به نام) EMP( برای 
واحد آالینده صنعتی تهیه می کند که در قالب آن به مرور 

واحد صنعتی آالینده به صنعت سبز تبدیل می شود.
با آغاز اجرای این طرح برای واحدهای صنعتی اصفهان، 
مدیران اترک نیز پس از یک دهه بالخره از این طرح 

استقبال کردند.
بهمن ماه سال ۱۳۹۸ مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان در مصاحبه ای اعالم کرد کارخانه خمیرکاغذ 
اترک به استاندارد سازی سیستم دفع فاضالب تا سه ماهه 
نخست سال ۱۳۹۹ مکلف شده است. این درحالی است 
که کارخانه اترک با گذشت هفت ماه از سال ۱۴۰۰ نیز 
همچنان به تخلیه فاضالب آلوده در محیط ادامه می دهد.

پیگیری تخلفات اجرایی در امور مختلف هدف اصلی دیوان محاسبات 

آلودگی زیست محیطی کارخانه کاغذ اترک اصفهان ادامه دارد
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مراسم تکریم و معارفه 
خدمتگزاران شهر اصفهان 

برگزار شد

سال پنجم - شماره  12۴8- سه شنبه  2۰ مهر 1۴۰۰ - ۵ ربیع االول 1۴۴۳
12  اکتبر   2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

آزادراه ایزدخواست - شیراز 
به هزار میلیارد تومان

 اعتبار نیاز دارد

مجتبی جهانبخش
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در حالی که سقف تسهیالت خرید مسکن 
زوجیــن تهرانی بــه ۴۸۰ میلیــون تومان 
رســیده، هزینه دریافت این تســهیالت از 
محل اوراق به ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 

رسیده است.
اخیرا سقف تسهیالت خرید مسکن فردی 
و زوجین در تهران بــه ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیون 
تومــان، در کالنشــهرها بــه ۱۶۰ و ۳۲۰ 
میلیون تومان و ســایر شــهرها بــه ۱۲۰ و 
۲۴۰ میلیون تومان و همچنین تسهیالت 
جعاله مسکن به ۸۰ میلیون تومان افزایش 

یافته است.
با ابــالغ مصوبه شــورای پــول و اعتبار در 
خصوص افزایش سقف تســهیالت خرید 
مســکن به شــعب بانک عامل و همچنین 
فرابورس، ایــن شــرکت اقــدام به ایجــاد 
اوراق  بــرای  جدیــد  محدودیت هــای 
تســهیالت مســکن از محل اوراق گواهی 
حق تقدم اســتفاده از تســهیالت مسکن 
بــرای دو بانــک ملــی و تخصصــی بخش 

مسکن به شرح زیر کرده است:
محدودیت های معامالتی نماد تسه )اوراق 

مسکن بانک عامل بخش مسکن(:
۱. محدودیت فروش تا ۴ ماه پس از خرید

۲. امکان خرید برگه های اوراق تسهیالت 
مســکن تا ســقف ۵۶۰ برگه در هر جلسه 

معامالتی
محدودیت هــای معامالتــی نمــاد تملی 

)اوراق مسکن بانک ملی(:
۱. محدودیت فروش تا ۴ ماه پس از خرید 

اوراق
۲. اعتبار یک ماهــه اوراقی که محدودیت 
زمانــی آنها بــه اتمام رســیده صرفا جهت 

اخذ تسهیالت
امکان خرید تنها ۲۸۰ برگه در هر جلســه 

معامالتی
نرخ اوراق تسهیالت مسکن

قیمــت اوراق تســه در معامــالت امــروز 
فرابورس )یکشنبه ۱۸ مرداد( در دامنه ۷۱ 

تا ۸۰ هزار تومان بود.
میانگین قیمتی برخی نمادهای پر مصرف 
مانند تســه ۰۰۰۳ )اوراق مســکن خرداد 
ســال جــاری( ۷۷ هــزار و ۶۱۰ تومان با 
فروش ۲۴ هزار برگه، تســه ۰۰۰۵ )اوراق 
مســکن مرداد امســال( ۷۶ هــزار و ۹۵۵ 
تومان با فروش ۲۱ هزار برگه، تسه ۰۰۰۶ 
)اوراق مسکن شــهریور امسال( ۷۶ هزار و 
۶۲۳ تومان با فروش ۱۸ هزار برگه و تســه 
۰۰۰۴ )اوراق مســکن تیر ماه امسال( ۷۶ 
هزار و ۴۷۹ تومان با فــروش ۱۴ هزار برگه 

برآورد شده است.
همچنین امروز در ۱۰ نمــاد زیرمجموعه 
تسه، برخی معامالت تا ۸۰ هزار تومان به 

ازای هر برگه ثبت شد.
در نمادهــای تملی )اوراق مســکن بانک 
ملی( دامنه قیمتی از ۶۶ تا ۹۳ هزار تومان 

در نوسان بود.
    وام مسکن چند؟

برای دریافت سقف تسهیالت خرید مسکن 
زوجیــن تهــران از محل اوراق حــق تقدم 
)۴۸۰ میلیون تومان( شامل ۴۰۰ میلیون 
وام خرید و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله باید 

۹۶۰ برگه خریداری شود.
با فرض هر برگه ۸۰ هزار تومان، متقاضی 
باید ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت 

کند.
این رقم برای متقاضی فــردی دریافت وام 
خرید مسکن )۲۸۰ میلیون تومانی( شامل 
۲۰۰ میلیون تومان وام خرید و ۸۰ میلیون 
تومــان وام جعاله مســکن که می بایســت 
۵۶۰ برگه خریداری شود، با فرض هر برگه 
۸۰ هزار تومان، ۴۴ میلیــون و ۸۰۰ هزار 

تومان است.
    با وام مسکن ۴8۰ میلیون تومانی 

چند متر خانه می توان خرید؟
با اعــالم بانــک مرکــزی مبنی بر بــرآورد 
متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 
در تهران به حدودا ۳۲ میلیــون تومان در 
شــهریور ماه امســال، در صورت دریافت 
ســقف وام خرید مسکن از ســوی زوجین 
تهرانی، متقاضیان می توانند با تسهیالت 
۴۸۰ میلیونی تنها می توان ۱۵ متر از یک 
واحد ۵۰ متری با قیمت ۱ میلیارد و ۶۰۰ 

میلیون تومان خریداری کرد.
دارنده وام ۲۸۰ میلیون تومانی مسکن نیز 
می تواند تنها حدود ۹ متر از یک آپارتمان 

۵۰ متری را بخرد.

۱۰ سال ضمانت موتور، دو سال قطعات و حتی پنج سال در برابر آتش سوزی و دزدی بیمه دارند :

فروش لوازم خانگی قاچاق با گارانتی ۱۰ ساله!
در حالی که مســئوالن نســبت 
به خرید لــوازم خانگــی قاچاق 
با گارانتی های متفرقه هشــدار 
داده اند، در بازار گفته می شود همین گارانتی های 
متفرقه، ۱۰ ســال ضمانت موتور، دو سال قطعات 
و حتی پنج سال در برابر آتش سوزی و دزدی بیمه 

دارند! 
ایســنا: گزارش میدانــی از بــازار لــوازم خانگی 
تهران حاکی از آن اســت که در بازار "امین حضور" 
بیشتر مغازه ها خالی از مشتری است و فقط چند 
فروشگاهی که تخفیف یا فروش ویژه دارند، همزمان 
چند مراجعه کننده  هم دارند. همه فروشندگان هم 
متفق القول هستند که قیمت لوازم خانگی این روزها 

ثانیه ای تغییر می کند.
اما پدیده جالب تر در این بازار این است که با وجود 
گدشت سه سال از ممنوعیت لوازم خانگی، تقریبا 
در اکثر مغازه ها کاالهای برندهای خارجی از جمله 
ال جی، سامسونگ، بوش و حتی هیتاچی فروخته 
می شود و حتی برخی مغازه ها اصال جنس ایرانی 

ندارند!
نکته جالب تر اینکه تقریبا تمام این کاالهای خارجی 
با گارانتی های متفرقه، ۱۰ ســال ضمانت موتور، 
دو ســال قطعات و حتی گاهی طوالنی تر فروخته 
می شود و برخی از کاالها عالوه بر این گارانتی، در 
برابر آتش سوزی و دزدی برای پنج سال بیمه دارند. 

یکــی از مغــازه داران کــه فقــط کاالی ال جــی و 
سامسونگ می فروشــد، می گوید گلدسرویس از 
بهترین گارانتی ها اســت که با بیمه تجارت نو نیز 
قرارداد دارد و کاال تا ۱۰ سال خدمات پس از فروش 

و تا پنج سال بیمه خواهد داشت.
    گارانتی محصوالت قاچاق از سوی 

شرکت های خصوصی
او هم مانند بســیاری دیگر از مغــازه داران از کلمه 
قاچاق اســتفاده نمی کند. بیشــتر فروشــندگان 
می گویند کــه به دلیل مســائل ناشــی از تحریم، 
مشکالتی ایجاد شده که باعث شده در حال حاضر 
فقــط گارانتی های شــرکتی که متعلــق به برخی 

شرکت های خصوصی است، فعال باشد.
امــا برخی فروشــندگان به طور کلــی منکر وجود 
مشــکل می شــوند. برای مثال یک فروشگاه برند 
هیتاچی، خود را نمایندگی این شرکت ژاپنی در ایران 
معرفی می کند و با تاکید بر اینکه کاالهای این برند در 
تایلند مونتاژ شده است، می گوید: گارانتی تجارت 
رفاه پنج سال ضمانت و ۱۵ سال تعویض دارد. این 
گارانتی رسمی است؛ مثل گلدیران برای ال جی. 
یخچال ساید این برند ۳۰ تا ۹۰ میلیون تومان قیمت 

دارد و ما هم نمایندگی رسمی آن را داریم. 
یک فروشنده دیگر کاالهای ال جی و سامسونگ 
نیز می گوید که کاالهایش با گارانتی گلدسرویس، 

با برگ سبز و به صورت شرکتی وارد می شود.
اما کاالهای بانه ای و ســایر اســتان های مرزی که 
عموما تقلبی هســتند، بدون گارانتی و دو تا ســه 

میلیون تومان ارزان تر فروخته می شوند.
    کاال با ضمانت گلدیران هم پیدا می شود؟

در این میان فقط یک فروشــنده اذعان می کند که 
کاالهای ال جی و سامســونگش قاچاق است و با 
گارانتی های شرکتی عرضه می شود. البته او لوازم 
خانگی محصول چهار سال پیش با گارانتی گلدیران 
را نیز برای فروش دارد که به دلیل نوع گارانتی گران تر 

تمام می شود.
ایــن در حالی اســت کــه اخیــرا رئیــس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم خانگی گفته بود که خریداران 
برای اطمینــان از قاچــاق نبــودن کاال می توانند 
گارانتــی آن را در ســامانه ۱۲۴ بررســی کننــد. 
همچنین اگر کاالی ال جی و سامسونگ به ترتیب 
با ضمانت گلدیران و ســام عرضه شود، کاال اصل و 
در غیر اینصورت کاال با گارانتی متفرقه عرضه شده 
و قاچاق است. حتی اگر فروشندگان برای آن کاال 

بیمه ارائه و برای نصب در منزل حضور پیدا کنند. 
او همچنیــن درباره چرایــی فعالیــت نمایندگی 
شــرکت های خارجی با وجود ممنوعیــت واردات 
لوازم خانگی، تاکید کرده بود که این نمایندگی ها در 
زمان واردات کاالهای خارجی، نمایندگی شرکت ها 
بودند، امــا بعد از خــروج شــرکت های خارجی با 
شرکت های داخلی جایگزین ال جی و سامسونگ 
همــکاری کردنــد؛ بنابراین در حــال حاضر فقط 
برخی خدمــات پس از فروش کاالهــای قدیمی را 

ارائه می دهند و کاال نمی فروشــند. موضوعی که 
مشاهدات در بازار آن را تایید نمی کند.

    شرکت های معروفی که خطری تهدیدشان 
نمی کند!

نام شــرکت های خصوصی که کاالهــای قاچاق را 
گارانتی و بیمه می کنند، در بــازار پرتکرار و معروف 
است. گارانتی سام گروه و سام الکتریک برای کاالی 
سامسونگ، گلدسرویس و مدیاگستر برای ال جی، 
بوش سرویس کاراگستر و سیهاوی برای بوش. به 
نظر می رسد این شــرکت ها در حال حاضر به طور 
گسترده و علنی کاالهای قاچاق را ضمانت می کنند 

و خطری هم تهدیدشان نمی کند!
    لوازم خانگی چند؟

در این میان گزارش میدانی از بــازار لوازم خانگی 
نشان می دهد که قیمت یخچال و فریزر ساید بای 
ســاید ایرانی ۲۴ تا ۳۶ میلیون و ساید خارجی ۴۰ 
میلیون تومان به باال قیمــت دارد. باالترین قیمت 
برای ساید در بازار امین حضور، ۱۴۰ میلیون تومان 
اعالم شد. آن طور که فروشندگان می گویند قیمت 
یخچال و فریزر اصلی ســاید این برنــد ۵۵ تا ۱۴۰ 
میلیــون تومــان و کاالی بانه ای تقلبــی ۴۰ تا ۷۰ 

میلیون تومان است.
همچنین به گفتــه یکی از مغــازه داران، میانگین 
قیمت یخچــال فریــزر ســاید ایرانی ۳۰ میلیون و 
خارجی حــدود ۵۰ میلیــون تومان اســت اما این 
اختالف قیمت در یخچال و فریزر دو قلو کمتر است؛ 
به طوری که میانگین قیمت یخچال و فریزر ایرانی 
دوقلو حدود ۲۸ و خارجی حدود ۴۰ میلیون تومان 

است.
    کدام لوازم خانگی ایرانی با خارجی هم 

قیمت است؟
امــا او می گویــد کــه تفــاوت قیمــت ماشــین 
لباسشــویی ایرانی و خارجــی دو تا ســه میلیون 
تومان است؛ به طوری که میانگین قیمت ماشین 
لباسشویی ایرانی حدود ۹ میلیون و خارجی حدود 
۱۱ میلیون تومان اســت. این موضوعی است که 
اخیرا بارها تولیدکنندگان و توزیع کنندگان نسبت 
به آن هشــدار دادند که کم شــدن تفــاوت قیمت 
کاالی ایرانی و خارجی و حتــی در مواردی ارزان تر 
شــدن کاالی خارجی منجــر به افزایــش قاچاق 

خواهد شد.
به طور کلــی قیمت ماشــین لباسشــویی هفت 
کیلویی ایرانــی و خارجــی به ترتیب هفــت تا ۱۱ 
میلیون و ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان اســت. ماشــین 
ظرفشویی ایســتاده ســری ۶ ایرانی و خارجی نیز 
حدود ۱۰ تا ۱۷ میلیــون و ۱۱ تا ۳۰ میلیون تومان 

قیمت دارد.
قیمت تلویزیون ایرانی ۵۰ اینچ نیز ۱۰ تا ۱۲ میلیون 
و خارجی ۱۲ تــا ۱۵ میلیــون تومان اســت. یک 
فروشنده تلویزیون هم درباره گارانتی تلویزیون های 
خارجــی می گویــد کــه گارانتی هــا مربــوط بــه 
شرکت های خصوصی هستند و حاال وضعیت لوازم 
خانگی از نظر گارانتی مشابه موبایل است؛ بنابراین 

کیفیت و قیمت ضمانت نامه ها متفاوت است.
همچنیــن قیمت اجــاق گاز حدود هشــت تا ۱۲ 

میلیون تومان است.

رئیــس بنیــاد مســکن از ارائــه 
پیشــنهاد این بنیــاد به شــورای 
عالی مسکن برای افزایش سقف 
تسهیالت ساخت مسکن روستایی تا ۲۰۰ میلیون 

تومان خبر داد.
به گزارش مهر، تفاهم نامه همکاری بنیاد مســکن 
انقالب اسالمی و صندوق کارآفرینی امید پیش از ظهر 
امروز با حضور اکبر نیکزاد رئیس این بنیاد و اصغر نورالله 
زاده مدیرعامل صندوق امید با هدف تحقق محرومیت 

زدایی از روستاها و شهرهای محروم به امضا رسید.
بر اساس این تفاهم نامه صندوق کارآفرینی امید مبلغ 
۳۰ میلیارد تومان و بنیاد مســکن ۱۵ میلیارد تومان 
ســرمایه گذاری کرده و مجموعــا ۴۵ میلیارد تومان 
برای اعطای تسهیالت قرض الحسنه اشتغال به افراد 
معرفی شده از سوی بنیاد مسکن برای رفع محرومیت، 
توسعه کارآفرینی، ایجاد اشتغال در روستاها و حمایت 
از طرح های اشتغال زایی مناطق شهری و روستایی 

کمتر توسعه یافته تأمین مالی می شود.
همچنین سقف تسهیالت مذکور ۱۵۰ میلیون تومان 
با دوره شش ماه تنفس و بازپرداخت ۵۴ ماهه و مجموعا 
۶۰ ماهه به صورت قرض الحسنه تعیین شده است که 

نرخ کارمزد آن ۴ درصد خواهد بود.
این تســهیالت به صــورت مرحلــه ای و در صورت 
تأیید بنیاد مسکن انجام خواهد شــد. هر دو نهاد بر 
تثبیت واحدهای کســب و کار و نحوه هزینه کرد این 

تسهیالت نظارت خواهند داشت. تضامین پرداخت 
تســهیالت طبق دســتورالعمل های صندوق امید 

دریافت می شود.
    مدیرعامل صندوق امید: ۴ هزار صندوق 

مالی در روستاها ایجاد کرده ایم
در این نشست اصغر نورالله زاده مدیرعامل صندوق 
کارآفرینی امید با بیان اینکه ضمانت بازپرداخت این 
تسهیالت با تضامین روستایی است، گفت: صندوق 
کارآفرینی امید ۴ هزار صندوق مالی در روستاها ایجاد 
کرده که توسط روســتاییان اداره و برای تأمین مالی 

روستاها راه اندازی شده است.
به گفتــه نورالله زاده، بنیاد مســکن الگوی توســعه 
مشــارکت محلی را در کشــور ایجاد کرده و صندوق 
امید نیز قصد دارد برای توســعه روستاها از این الگو 

استفاده کند.
    رئیس بنیاد مسکن: نیمی از مساکن 

روستایی نوسازی یا مقاوم سازی شده اند
اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی در این 
نشست با اشاره به شــعار دولت ســیزدهم مبنی بر 
تولید ســاالنه یک میلیون مســکن در کشور گفت: 
برنامه ریزی ها بــرای اجرای این طرح انجام شــده و 
نخستین جلسه شــورای عالی مسکن نیز با حضور 

رئیس جمهور برگزار شد.
وی افزود: بنیاد مسکن از سال ۸۴ تاکنون ساالنه ۲۰۰ 
هزار مسکن در روستاها احداث و نوسازی کرده است 

که تاکنون ۵۰ درصد واحدهای مسکونی روستایی 
نوسازی و مقاوم سازی شده است.

    1۰ سال بعد؛ جشن نوسازی خانه های 
روستایی

نیکــزاد تصریح کرد: در ســال ۱۴۱۰ جشــن پایان 
نوسازی و مقاوم ســازی خانه های روستایی را برگزار 
می کنیم.  رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اشاره 
به واگذاری تکلیف ساخت ســاالنه ۲۰۰ هزار واحد 
مسکونی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر به این بنیاد 
ادامه داد: بنابراین ساالنه ۴۰۰ هزار مسکن در کشور 

با اقدامات بنیاد احداث خواهد شد.
نیکزاد با تأکید بر اینکه ساخت واحدهای مسکونی با 
محوریت مردم است و این بنیاد تأمین اراضی و معرفی 
برای دریافت تسهیالت را در دســتور کار دارد، یادآور 
شد: برای تخصیص تسهیالت به این واحدها، مشکل 
خاصی نداریم. تاکنون ۱۵۰ هزار واحد مســکونی 
روستایی به بانک معرفی شده که برای ۸۰ هزار واحد 
آن قرارداد امضا شده است. نیکزاد درباره روند ساخت 
مسکن روستایی، خاطرنشان کرد: هر پرونده ای که 
منجر به ساخت مسکن روستایی می شود به این صورت 

است که متقاضی روستایی به بنیاد مسکن مراجعه و 
درخواست مجوز می کند سپس برای صدور پروانه و 
دریافت وام از بانک به نهادهای ذیربط معرفی می شود. 
به ازا هر واحد ۵ مرتبه نظارت از سوی ناظر نظام فنی 
روستایی انجام و در صورت تأیید وی تسهیالت در ۵ 

مرحله واریز می شود.
رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی درباره نحوه 
بازگشــت وجوه تســهیالت به بانک، گفت: دولت 
بازگشت این تســهیالت را برای واحدهای مسکونی 
روستایی تضمین کرده اســت و بانک های عامل از 
قانون ضمانت سفته زنجیره ای سه نفره برای مسکن 
روســتایی تبعیت کردند و به راحتی تسهیالت را در 

اختیار روستاییان می گذارند.
نیکزاد اظهار داشــت: به زودی جلســه دوم شورای 
عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور برگزار شده و در 
آن پیشنهاد بنیاد مسکن مبنی بر افزایش وام ساخت 
مسکن روستایی به ۲۰۰ میلیون تومان و بازپرداخت 
۲۰ ساله و نرخ سود ۵ درصد بررسی خواهد شد که با 
توجه به عالقه وافر رئیس جمهور به روستانشینان با این 

پیشنهاد موافقت خواهد شد.

در صورت موافقت شورای عالی مسکن؛

وام ساخت مسکن روستایی 
۲۰۰ میلیون تومان می شود

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که تا پایان 
مردادماه امسال، ۷۲.۶ هزار میلیارد تومان اسکناس و 

مسکوک در دست اشخاص بوده است.
آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که تا پایان 
مردادماه امسال، ۷۲.۶ هزار میلیارد تومان اسکناس و 

مسکوک در دست اشخاص بوده است.
گزارش های رسمی دولت نشــان می دهد که میزان 
اســکناس و مســکوک در دست اشــخاص در طول 
یک ســال ۲۲.۵ درصد رشد داشته اســت. این عدد 

براساس گزارشی است که بانک مرکزی از متغیرهای 
عمده پولی و اعتباری در پایان مردادماه ۱۴۰۰ منتشر 

کرده است. این در شرایطی است که این رقم افت ۱.۱ 
درصدی نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۹ داشته است.

بر همین اســاس، تا پایــان مردادماه امســال حدود 
۷۲.۶ هزار میلیارد تومان اســکناس و مســکوک در 
دست اشخاص بوده و این در حالی است که این عدد 
در پایان مرداد ۱۳۹۹ در حدود ۵۹.۳ میلیارد تومان 

اعالم شده بود.
در این میان، تا پایان مردادماه امســال، حدود ۸۱.۹ 
هزار میلیارد تومان اسکناس و مســکوک در گردش 
بوده که این رقم در قیاس با پایان سال قبل ۲.۱ درصد 

رشد دارد.

چقدر پول و سکه در دست مردم است؟

هزینه دسترسی به وام مسکن 
۴۸۰ میلیونی، ۷۷ میلیون 

تومان شد

گزارش

خبر

اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه 
مودیــان را می تــوان یکــی از اقدامــات موثــر 
و عملگرایانه ســازمان امور مالیاتی کشــور در 
راستای اجرای قوانین مالیاتی پویا و بروز رسانی 
شــده نظام اقتصادی کشور دانســت. قانونی 
که با اجرای آن بخش اعظمــی از فعالیت های 
اقتصادی و داد و ستد های مالی در فرآیند شفاف 
سازی و رفع ابهامات مربوط به آن قرار می گیرد.

اصوال پایانه های فروشــگاهی به هر دســتگاه 
کارت خوان بانکی، درگاه پرداخت الکترونیکی 
یا هــر وســیله دیگــری که امــکان اتصــال به 
شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور 
و ســامانه مودیان را داشــته و از قابلیت صدور 
صورت حســاب الکترونیکی برخوردار باشــد 

گفته می شود.
قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه مودیان 
ابزار دولت برای پایــش فعالیت های اقتصادی 
و سیاســت گذاری و برنامه ریزی درست و موثر 
در این حوزه است که با همکاری مشموالن این 
امر محقق می شود. از ســوی دیگر مشاغل نیز 
از مزایا و قابلیت های این سامانه ها در ایجاد نظم 
و شفافیت و اعتماد بهره مند می شوند. امروزه 

دولت ها بدون اســتفاده از فنــاوری اطالعات 
نمی توانند فرآیندهای مدیریت تصمیم گیری 
و سیاســت گذاری را در ســطح ملی به شــکل 
مطلوب به انجام برســانند. با توجه به این مهم 
ســازمان های دولتی بــه مدد توســعه فناوری 
اطالعات و ارتباطــات در فرآیند ها و روش های 
خــود، موفق به ارائــه بهتر و ســریع تر خدمات 
به شهروندان شــده اند. فضای کســب و کار و 
مبادالت تجاری نیز یکی از عرصه هایی اســت 
که شــاهد ورود فناوری هــای نویــن ارتباطی 

بوده است.
مهم ترین اهــداف و کار کرد های کلیدی نظام 
سامانه فروش عبارتند از: شفاف سازی تدریجی  
مبــادالت و فعالیت هــای اقتصــادی و تجاری 
در راســتای ایجاد زیــر ســاخت های مالیــات 
الکترونیکی، تحقق اهداف دولت الکترونیکی و 
اقتصاد مقاومتی، ایجاد عدالت نسبی مالیاتی، 
مدیریت جریــان مالی، توســعه و تقویت ابعاد 
کنترلی و نظارتی در نظام مالیاتی و بهبود فضای 

کسب و کار.
  روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان 
اصفهان

پایانه های فروشگاهی ابزار مالی نوین

در نیمه نخست امسال:
افزایش ۱۹ درصدی واردات گمرکات 

استان اصفهان 

در ۵ ماهه ۱۴۰۰؛
بدهی های خارجی ایران ۳.۳ درصد 

کاهش یافت

بانک جهانی:
اقتصاد ایران از رکود ۲ ساله خارج شده است

خبر

واردات گمــرکات اســتان اصفهــان در نیمــه 
نخست ســال از نظر ارزش ۱۹ درصد افزایش 

یافت.
مدیرکل گمرکات استان گفت: درنیمه نخست 
امسال واردات ۶۱ هزار و ۴۳۸ تن کاال به ارزش 
۲۸۵ میلیون و ۳۱۶ هزار دالر، انجام شده در 
مقایسه با سال قبل از نظر از حیث وزن ۶ درصد 

واز لحاظ ارزش ۱۹ درصد رشد داشته است.
رســول کوهســتانی پزوه مهمترین کاال های 
وارداتی به گمرکات اســتان اصفهان ماشــین 
آالت خطــوط تولید، مــواد اولیه بیــان کردو 
افزود: در این مدت طی این مدت ۹۰ میلیون 

دالر ماشــین آالت و دســتگاه های برقی، ۷۰ 
میلیون دالر ماشین آالت و وسایل مکانیکی و 
۴۴ میلیون دالر آهن و فوالد به گمرکات استان 

اصفهان وارد شده است.
وی مهمتریــن کشــور های مقصــد واردات 
گمرکات اســتان اصفهــان را چیــن، امارات 
متحده عربی، ترکیه، آلمان و ایتالیا برشــمرد 
گفت: ۸۶ میلیون دالر چین، ۸۵ میلیون دالر 
امارات متحده عربی، ۳۳ میلیون دالر ترکیه، 
۲۹ میلیون دالر آلمان و ۱۶ میلیون دالر ایتالیا؛ 
ماشــین آالت و مــواد اولیه به مقصداســتان 

اصفهان صادر کرده اند.

میزان بدهی هــای خارجی ایران در پایــان مرداد 
۱۴۰۰ به ۸ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دالر رسید که در 
مقایسه با پایان سال ۹۹ معادل ۳.۳ درصد کاهش 
داشته است. به گزارش بانک مرکزی، میزان بدهی 
خارجی ایــران در پایان مــرداد ۱۴۰۰ بر اســاس 
سررسید اولیه بدهی ها ۸ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دالر 
است که ۶ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دالر آن بدهی های 
میان مدت و بلندمدت و ۲ میلیــارد و ۴۸۰ میلیون 
دالر از این میزان بدهی های کوتاه مدت است. این 
تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بیش 
از ۷ میلیارد و ۵۵۵ میلیون یورو محاســبه شده که 
۵ میلیــارد و ۴۳۶ میلیون یــورو از این میزان حجم 
بدهی های میان مدت و بلندمدت و دو میلیارد و ۱۱۶ 

میلیون یورو حجم بدهی های کوتاه مدت اســت. 
حجم بدهی های خارجی ایران در پایان اسفندماه 
سال ۹۹ معادل ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دالر بوده 
است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهی های 

خارجی ایران در پنج ماهه سال ۱۴۰۰ دارد.

اقتصاد ایران به لطف فروکش کردن محدود بحران 
کرونا و افزایش تدریجی تولید نفت خام از نیمه دوم 

۲۰۲۰، توانست از رکود ۲ ساله خارج شود.
به گزارش وب سایت بانک جهانی، اقتصاد ایران به 
لطف فروکش کردن محدود بحران کرونا و افزایش 
تدریجی تولید نفت خام از نیمه دوم ۲۰۲۰، توانست 

از رکود ۲ ساله خارج شود.
با این حال فعالیت های اقتصــادی ضعیف تخت 
تحریم های آمریکا، درآمدهای نفتی اندک و افزایش 
هزینه کردهای دولت برای مقابله با کرونا باعث شده تا 
کسری بودجه افزایش یافته و این منجر به فشار شدید 

تورم و افت ارزش پول شود.
انتظار مــی رود رشــد اقتصادی ایران بــا توجه به 
چشم انداز مبهم وضعیت شیوع گونه جدید کرونا، 
عملی نشــدن رفع تحریم ها تحوالت افغانستان و 

تغییرات آب وهوایی، اندک باقی بماند.
    تحوالت اخیر

اقتصاد ایران به دنبال رکوردی که بیش از ۲ سال طول 
کشید در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ یک ریکاوری آرام 

را تجربه می کند.
ریکاوری تدریجی تقاضای جهانی و کمتر شــدن 

محدودیت های قرنطینه ای که باعث تقویت تقاضا در 
بخش نفتی و تولید شده است باعث شد اقتصاد ایران 
در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ با رشد ۳.۴ درصدی 

روبرو شود.
آخرین داده های تولید صنعتی نشــان می دهد با 
آغاز موج جدید کرونای دلتا در ماه آگوست ۲۰۲۱ 

فعالیت های اقتصادی افت کرده است.
نرخ اشتغال در بازه آوریل تا ژوئن ۲۰۲۱ همچنان 
۲.۱ درصد کمتر از سطح قبل از پاندمی باقی مانده 
است و داده ها نشــان می دهد وضعیت برای زنان 

بدتر بوده است.
    چشم انداز

چشــم انداز اقتصادی ایران با تخمین مسیری که 
پاندمی کرونا در این کشور خواهد پیمود، ریکاوری 
تقاضای شــرکای تجاری و تحوالت ژئوپولیتیکی 

شکل گرفته است.
پیش بینی می شــود در میان مدت متوســط رشد 

اقتصادی ایران زیر ۳ درصد باقی بماند.
واکسیناسیون کرونا و احتمال وضع محدودیت های 
قرنطینه ای جدید، در کنار نرخ پایین سرمایه گذاری، 

عوامل کلیدی موجود در این چشم انداز هستند.
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صدور شیره آنغوزه همراه با ناخالصی: 

مشتری خارجی آنغوزه خام را ترجیح می دهد

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

آنغوزه از گیاهان ارزشمند دارویی 
اســت که مانند بیشــتر گیاهان 

دارویی ما خام فروشی می شود. 
گیاهان دارویی در صنعت داروسازی جهان جایگاه 
قابل مالحظه ای یافته اند، موضوعی که در کشــور 
ما با وجود تنــوع گونه های گیاهی مغفــول مانده 
و هر از چنــدگاه موضوع خام فروشــی یکی از این 
گونه هــای فــراوان و البته ارزشــمند نقــل محافل 

رسانه ای می شود.
به باور کارشناسان خام فروشی به عنوان مانعی در 
برابر صنعتی شدن کشــت و فرآوری گیاهان عمل 
کرده است. ســالیانه هزاران تن گیاهان دارویی در 
مراتع و مزارع استان اصفهان برداشت، بسته بندی و 
صادر می شود و پس از فرآوری با نرخی گزاف بار دیگر 

به خریدار ایرانی عرضه می شود.
آنغوزه از گیاهانی اســت که نه تنها برای شناسایی 
ارزش و نحــوه فرآوری و محصــوالت جنبی آن باید 
اقدام کرد بلکه عرضه آن را نیز باید خالص سازی کرد 
تا رقبای نوظهور ایران در تولید این محصول، بازار ها 

را در دست نگیرند.
    کشت و کار پررونق گیاهان دارویی در 

اصفهان
احمدرضا رئیس زاده مدیر امور باغبانی ســازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: حدود ۴۰۰ 
گونه گیاه دارویی در استان شناسایی شده که ۷۰ 

گونه آن در مزارع، کشت می شود.
او افزود: در ســه هزار و ۲۰۰ هکتار از مزارع استان 
گیاهان دارویی شــاخص همچــون گل محمدی، 
زعفران، موســیر، زیره ســبز، ســیاه دانــه، بابونه 
شیرازی، باریجه و آنغوزه کشت و در بیش از ۱۲ هکتار 

گلخانه هم آلوئه ورا پرورش داده می شود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با بیان اینکه رقم ۶ هزار تنی تولید گیاهان 
دارویی در سال ۹۸، به ۶۵ هزار تن در سال ۹۹ رسید، 
افزود: در سال ۹۹، حدود ۴۲ هزار تن انواع گیاهان 
دارویی، اســانس گالب و عرقیات گیاهی به ارزش 
بیش از ۱۳ میلیون دالر از استان اصفهان صادر شد.

رئیس زاده اظهار کرد: شیرین بیان، موسیر، زعفران، 
سیر، صمغ، باریجه و آنغوزه از گیاهانی است که به 
کشور هایی همچون آلمان، پاکستان، کویت، امارات 
متحده عربی، افغانستان، چین، سوئد، عراق، قطر، 

عمان، بحرین و هندوستان صادر شد.
او با اشــاره به فعالیت بیش از ۱۵۰۰ واحد سنتی و 
صنعتی فرآوری و بســته بندی گیاهــان دارویی در 
اســتان اصفهان، تصریح کرد: حــدود ۹۰ درصد 
گیاهان دارویی برداشت شده به صورت خام خرید 

و فروش می شود.
    آنغوزه، بدبوی باخاصیت

حســین حســینی دکتــرای گیاهــان دارویــی 
و معطــر گفــت: آنغــوزه، از تیــره چتریان بــا نام 
علمــی ferulaassa-foetida گیاهــی حــدود ده 

ساله است که از سال سوم از ریشه غده ای آن شیره 
و صمغ برداشت می شود و در سال آخر گل می دهد 
و می میرد و از هر بوته حدود ۵۰ گرم شیره به دست 
می آید. او افــزود: آنغوزه کاهنده فشــارخون، آرام 
بخش، ضدنفخ، التیام بخش درد دندان، ضد انگل 
معده، درمان کننده اســهال و برونشیت است و در 
تهیه ترشــیجات به عنوان نگهدارنده طبیعی و در 

تولید سموم گیاهی حشره کش استفاده می شود.
این متخصص گیاهان دارویی اواخر شهریور را زمان 
پایان برداشت آنغوزه اعالم و اضافه کرد: بیشترین 
ســطح زیر کشــت آنغوزه در اســتان در شهرستان 

خوروبیابانک است.
حســینی بوی نافذ و تند آنغــوزه را عاملی برای کم 
رغبتی به کشت آن دانست و افزود: البته همین بوی 
قوی و اســتفاده از آنغوزه در صنعت دارویی، ارزش 

افزوده باالیی به این گیاه می دهد.
    غفلت از ارزآوری گیاه دارویی آنغوزه

او با بیان اینکه در دنیا بیش از ۱۰۰ نوع محصول از 
صمغ گیاه آنغوزه تولید می شود بیان کرد: صمغ این 
گیاه دارای ۶۲ درصد روی و ۲۸ درصد اسیدفولیک 

است.
این متخصص گیاهان دارویی در عین حال گفت: ما 
در صنعت داروسازی خود هیچ گاه در پی استخراج 
و فرآوری آنغوزه نبوده ایم و کسی هم طالب سرمایه 

گذاری روی این گیاه نبوده است.
حسینی با اشــاره به تولید ســالیانه ۱۰ تن آنغوزه 
گفت: هر کیلوگرم از این محصول در کشور ۴۰۰ هزار 
تومان به فروش می رسد؛ در حالی که نرخ صادراتی 
آن برای آنغوزه تلخ بیش از ۳۰ و برای آنغوزه شیرین 

۶۰ دالر است.
او با انتقاد از خام فروشی آنغوزه تاکید کرد: به قول 
معروف، جلوی ضرر از هرجا گرفته شــود منفعت 
است، امیدواریم مسئوالن استانی و کشوری به ارزش 

اقتصادی این گیاه بیشتر توجه کنند.

     ریشه آنغوزه در خاک ایران
آبتین میرطالبی رئیس اداره بهره برداری اداره کل 
منابع طبیعی اســتان اصفهان گفت: آنغوزه به دو 
نوع کلی تلخ و شــیرین تقسیم می شــود. در ایران 
آنغوزه دست کم شامل دو گونه آنغوزه تلخ و دو گونه 
شیرین است که طرح پژوهشی شناسایی و تفکیک 

گونه های آن در حال اجراست.
او ادامه داد: آنغوزه شیرین معروف تر و مرغوب تر است 
و بیشتر در استان های اصفهان، خراسان جنوبی و 
رضوی و یزد برداشت می شود و تولید آن در شرایط 
نبود خشکســالی حدود ۱۵۰ تن شــیره به همراه 

کشته )برش های ریشه( است.
رئیــس اداره بهره بــرداری اداره کل منابع طبیعی 
استان اصفهان اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم شیره 
آنغوزه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومــان و در خارج از 

کشور ۸۰ تا ۱۰۰ دالر است.
    هندی ها نگران خرید آنغوزه ناخالص

میرطالبی مقصد اصلی آنغوزه را هندوستان اعالم 
کرد و گفت: در هندوستان فرآوری پیچیده ای روی 
آنغوزه نمی شود و فقط آن را با چند ماده و ادویه ترکیب 

می کنند و پس از بسته بندی می فروشند.
او اضافه کرد: هندی ها برای جلوگیری از تقلب آنغوزه 
را خام خریداری می کنند، چون متاســفانه تقلب 
و قاطی کردن ناخالصی به شــیره در مراحل تولید 

در ایران مشاهده شده است.
رئیــس اداره بهره بــرداری اداره کل منابع طبیعی 
اســتان اصفهــان، افغانســتان و تاجیکســتان و 
ازبکســتان را رقبای ایران در تولید آنغوزه دانســت 
و گفت: در گذشــته آنغــوزه زیادی بــرای مصارف 
داروســازی به اروپا صادر می شــد، اما اکنون فقط 
مقدار کمی از این محصول برای تولید سموم ارگانیک 

روانه قاره سبز می شود.
     فرآوری، حلقه گمشده زنجیره ارزش 

گیاهان دارویی

رئیــس اداره بهره بــرداری اداره کل منابع طبیعی 
استان اصفهان گفت: ما در زنجیره ارزش گیاهان 
دارویی از مزرعه تا بازار مشکل داریم و اینجاست که 
آنغوزه وقتی تولید می شــود ســر از بیرون مرز های 

کشورمان در می آورد.
میرطالبی افزود: شرکت های دانش بنیان، بخش 
خصوصی و موسسات تحقیقاتی زیر نظر سازمان غذا 
و دارو باید با اجرای طرح های پژوهشی محصوالت 
مشتق از آنغوزه و شیوه های فرآوری آن ها را شناسایی 

کنند.
او اظهار کرد: نداشتن دانش فنی و یافتن مشتری 
دو چالش کشــاورزان برای تولید و فرآوری این گیاه 

دارویی است.
رئیــس اداره بهره بــرداری اداره کل منابع طبیعی 
اســتان اصفهان گفت: از نگاه ما اهمیت آنغوزه در 
درآمدزایی و ایجاد اشتغال برای بهره برداران است، 
اما برای حمایت از ادامه تولید آن، توسعه صادرات 

ضروری است.
میرطالبی اظهار کرد: در حال حاضر هیچ موسسه 
یا نهاد خصوصی و دولتی درخواست خرید و فرآوری 
آنغوزه را به ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور ارائه نکرده است، اما این سازمان آمادگی دارد 
برای حمایت از تولید داخلی و ممانعت از خام فروشی 
با هماهنگی معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی 
هرگونه مجوز حمل و صادرات را مشــروط به تامین 

صنایع فرآوری داخلی کند.
تنوع تولید گیاهان دارویی و گســتره جغرافیایی و 
اقلیم متفاوت ایران، این امکان را به ما می دهد که با 
حفظ ذخایر مرتعی همراه با کشت گیاهان دارویی، 
فرآوری بر مبنای پژوهش و شناخت بازار و نیاز های 
مشــتری، از این گنجینه ارزشــمند طبیعی برای 
ارزآوری و اشتغالزایی به خوبی استفاده کنیم. امری 
که دهه هاست از آن غفلت شده و بیش از این نباید 

به تاخیر بیفتد.

مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان 
گفت: آزادراه ایزدخواست )اصفهان( - شیراز 
تااکنون با ۸۹ درصد پیشرفت فیزیکی، برای 
تکمیل بــه هزار میلیــارد تومــان اعتبار دیگر 

نیاز دارد. 
آزادراه اصفهــان- شــیراز شــامل ۲ قســمت 
عمده اصفهان- ایزدخواست و ایزادخواست- 
شیراز اســت که در مراحل پایانی و در آستانه 

بهره برداری قرار دارد.
علیرضــا صلواتیافــزود: آورده وزارت راه و 
شهرســازی و وزارت دفــاع برای این پــروژه تا 
اکنون به ۳ هزار میلیارد تومان رســیده است 
که برای ادامه کار به یک هــزار میلیارد تومان 

اعتبار دیگر نیاز است.
مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان 
افزود:  بخش اصفهان- ایزدخواســت آزادراه 
اصفهــان- شــیراز در حال حاضــر در مرحله 
مطالعاتــی قــرار دارد و در حــال رایزنــی بــا 
سرمایه گذاران برای ورود و تکمیل این آزادراه 
هســتیم که امیدواریم  عملیــات اجرایی این 

بخش نیز بزودی آغاز شود.
وی گفت: این آزادراه بعنوان یکی از مهم ترین 
آزادراه های کشــور و قطعه مهمــی از کریدور 
شمال_ جنوب کشور اســت که تکمیل آن از 
اهمیت باالیی برای بخش حمل و نقل کشور 

بر خوردار است.
صلواتــی بــا بیان اینکه ایــن آزادراه در زمان 
حاضر در یــک قدمی بهره بــرداری قرار دارد، 
افزود: امیدواریم  با تامین اعتبارات الزم هرچه 
سریع تر این آزادراه مهم افتتاح شود و به شبکه 

آزادراهی کشور بپیوندد.
مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان 

بیان کرد: طول مســیر آزادراه ایزدخواست- 
شیراز ۲۲۴ کیلومتر است که با افتتاح آن ۱۳۰ 
کیلومتر در مسیر و ۲ ســاعت در زمان سفر از 

اصفهان به شیراز صرفه جویی خواهد شد.
وی کاهش قابل توجه خسارات و هزینه های 
تصادفات جاده ای و اســتهالک خودروهای 
عبوری در طول بهره برداری، افزایش ایمنی و 
کاهش تعداد کشته ها و تلفات جاده ای کشور 
به تعداد ۵۵۰ نفر در سال، صرفه جویی ۷۰۰ 
میلیارد تومانی در ســال نخست بهره برداری 
و کاهــش مصرف ســوخت به میزان ســاالنه 
۱۳۶ میلیون لیتــر را از دیگر مزایــای افتتاح 

آزادراه ایزدخواست_ شیراز برشمرد.
آزادراه شیراز – اصفهان بخش مهمی از کریدور 
آزادراهی شــمال به جنوب کشــور است که با 
تکمیل این کریدور آزادراهــی، گام بزرگی در 
جهت تردد و ترانزیت از اســتان های جنوبی و 
بندرها به مرکز و شمال کشور برداشته خواهد 

شد.
آزادراه شیراز- اصفهان بعنوان طوالنی ترین 
پروژه های آزادراهی در دست احداث وزارت راه 
و شهرسازی است که با تکمیل و بهره برداری 
از آن فاصله بین اصفهان تا شیراز حدود ۱۳۰ 
کیلومتــر و زمان ســفر نیز به مدت ۲ ســاعت 

کاهش می یاید.
این آزادراه به شکل ۶ خطه و بطور کامل ایمن 
اجرا شــده، و زمینه را برای حرکت خودروها را 
با سرعت حداکثر ۱۲۰ کیلومتر به شکل ایمن 

فراهم خواهد کرد.
آزادراه شــیراز- اصفهــان یکــی از مهم ترین 
پروژه هــای ملی به شــمار مــی رود که کلنگ 

احداث آن در سال ۸۹ به زمین خورده است.

تاثیر مخرب پدیده فرونشســت در فــرودگاه بین 
المللی شهید بهشتی اصفهان تکذیب شد.

مدیر کل فرودگاه های اســتان با اشــاره به اخبار 
منتشــر شــده در فضای مجازی مبنی بــر تاثیر 
مخرب پدیده فرونشست در فرودگاه بین المللی 
شهید بهشتی اصفهان گفت: موضوعاتی نظیر 
فرونشست باند های پروازی، کج شدن سازه برج 
مراقبت پرواز و یا غیر ایمن بودن منازل سازمانی و 
تخلیه آن ها در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی 

اصفهان کذب است.
حسن امجدی افزود:در حال حاضر فرودگاه بین 
المللی شــهید بهشــتی اصفهان با ایمنی کامل 
و بدون هیچ دغدغــه ای به عنــوان دروازه اصلی 
ورودی به استان در حال خدمت رسانی به مسافران 

و همچنین گردشگران داخلی و خارجی است.
به گفته وی با توجه به فرونشســت در بخش هایی 
از زمین هــای دشــت اصفهان-برخــوار به علت 
کاهش سطح آبخوان آن، و با توجه به اینکه موقعیت 
فرودگاه شــهید بهشــتی اصفهان در حاشیه این 
دشــت قرار دارد، اداره کل فرودگاه های اســتان 
برای بررســی موضوع و ابعاد تاثیــر احتمالی آن 
در فرودگاه اصفهان را با انجــام اقدامات کنترلی 
از جمله نصب دســتگاه شــتاب نگار، اســتقرار 
مرحله ای دســتگاه های GPS دو فرکانسه، حفر 
دومین چاه پیزومتری، اجرای گمانه های مطالعاتی 
ژئوتکنیکی، اســکن ســطوح پروازی با دستگاه 

GPRS، نقشــه برداری هوایی و... مستمرا رصد 
می کند.

امجدی گفت: بررسی های اولیه حاکی از بی اثر 
بودن پدیده فرونشست بر باند های پروازی و سایر 

زیرساخت های فرودگاه اصفهان است.
مدیر کل فرودگاه های استان افزود: بر اثر مطالعات 
انجام شده در ســازه های فرودگاهی، ترک هایی 
مربوط به نشست ناحیه ای دیده نشده و ترک هایی 
مرتبط با آبشویی خاک گچ دار در اراضی فرودگاه 
مشهود بوده که اقدامات اصالحی جهت جلوگیری 
از نفــوذ آب های ســطحی که می توانــد منجر به 
گسترش ترک ها شــود با نظر مشــاور بزودی آغاز 

می شود.
امجدی گفت: طبق نظر کارشناسان، تغذیه سفره 
آبخوان دشــت اصفهان برخــوار می تواند باعث 
کاهش اثرات مخرب فرونشست در منطقه شده و 
زیرساخت های زیربنایی استان از جمله فرودگاه 

اصفهان را همچنان استوار نگه دارد.

۸۰ درصد از ساخت شــبکه فاضالب شهر تیران 
و کرون به پایان رســیده و تصفیه خانه نیز تا پایان 

امسال به بهره برداری می رسد.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس 
با اشاره به تامین اعتبار فاضالب تیران با استفاده 
از ظرفیت تبصره ۳ گفــت: از ظرفیت این تبصره 

در شهر نجف آباد نیز استفاده و در ۵ سال گذشته 
۲۷۰ کیلومتــر خطوط انتقال فاضــالب اجرایی 

شده است.
ابوالفضل ابوترابی افزود: ۷۵۰ نقطه از کشور نیز 
با الگوبرداری از نجف آباد و تیران در حال تکمیل 

خطوط انتقال فاضالب خود هستند.

آزادراه ایزدخواست - شیراز به هزار میلیارد تومان
 اعتبار نیاز دارد

تکذیب پدیده فرونشست 
در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان 

بهره برداری تصفیه خانه تیران و کرون تا پایان سال 

مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 
گفت: این شرکت برای تأمین آب مورد نیاز خود، 
پروژه استفاده از پساب شــهرهای اطراف را در 
دست اجرا دارد که تا ۲ سال آینده وابستگی خود 
به آب تازه)خام( را به حداقل می رساند.  منصور 
یزدی زاده مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن 
اصفهان درباره معضل تأمین مواد اولیه در شرکت 
ذوب آهن اصفهان گفت:این معضل، مختص 
شرکت ذوب آهن نیست و همه تولیدکنندگان 

فوالد به نوعی با این مشکل مواجه هستند.
وی افزود: در زمان تأســیس شرکت ذوب آهن 
اصفهان، حجم تولیدات به انــدازه زمان فعلی 
نبود و شرکت های باالدستی این صنعت هم درگیر 
ساخت فوالد نشده بودند، بنابراین به راحتی نیاز 

مواد اولیه شرکت های فوالدی تأمین می شد.
مدیرعامل شرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان 
گفت: در مقاطعی تولیدکنندگان سنگ آهن به 
دلیل سود خوب حاصل از فروش سنگ آهن، 
سرمایه گذاری های ســنگینی در تولید فوالد 
انجام دادند؛ اگرچه سرمایه گذاری در صنعت 
فوالد ارزشمند است، اما نباید به تهدیدی برای 
شرکت های موجود تبدیل شود. ورود شرکت های 
تولید سنگ آهن به حوزه تولید و صادرات فوالد 
نیز در ظاهر ارزشمند است، اما در باطن به قیمت 

آسیب زدن به سایر شرکت ها تمام می شود.
یزدی زاده خاطرنشان کرد: مشکل تأمین مواد 
اولیه برای صنایع فوالدی در حال تبدیل شدن به 
یک معضل حاد است و اگر وزارت صمت هرچه 
زودتر برای این موضوع گره گشایی نکند، حتما 
در آینده معضالت بیشتری را شاهد خواهیم بود.
وی ادامــه داد: یکی از این معضالت که ممکن 
است فوالدســازان در آینده با آن مواجه شوند، 
افزایش هزینه تولید است که با سیاست کاهش 
قیمت دولت تضــاد دارد؛ بنابرایــن اگر دولت 
می خواهد قیمت ها منطقی و معقول باشند، باید 
تا حد ممکن برای تأمین مواد اولیه از واحد های 
فوالدی بــزرگ حمایت کند تا ایــن واحد ها نیز 

بتوانند تولیدات خود را افزایش دهند.
مدیرعامل شرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان 
تصریح کــرد: هزینه ســربار در این شــرکت ها 
باالست، بنابراین اگر شاهد این اتفاق باشیم به 
دلیل افزایش تولید، می توانیم قیمت ها را نسبت 

به شرایط کنونی کاهش دهیم.
    انرژی مورد نیاز ذوب آهن توسط 

خود این شرکت تأمین می شود
یزدی زاده با بیان این که علی رغم شرایط موجود، 
شرکت ذوب آهن دست روی دست نمی گذارد، 
گفت: بــه ناچار در شــرایطی که ســنگ آهن 
دانه بندی کیفی نداشــته باشــیم، از گندله و 
کنسانتره بیشــتری اســتفاده می کنیم؛ این 
مسأله اگرچه شرایط ادامه تولید را فراهم می کند، 
اما باعث افزایش قیمت تمام شده محصوالت 
خواهد شد که با روح کاهش قیمت تمام شده در 
تضاد است. وی تصریح کرد: دولت باید به صورت 
تکلیفی شرکت های تولید سنگ آهن را ملزم به 
سرمایه گذاری در اکتشافات، استخراج و عمیق تر 
شدن کند؛ برای این مســأله دولت می تواند از 
شــرط جلوگیری از ابطال پروانه استفاده کند 
و شرکت های ســنگ آهنی را ملزوم به افزایش 
تولید کند که البته این ظرفیت به خوبی در کشور 

وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان 
درباره مشــکالت تأمین انرژی نیز اظهار کرد: 
انرژی مورد نیاز ذوب آهن توسط خود این شرکت 
تأمین می شود؛ بخشی از زغال و کک مورد نیاز 
با قیمت جهانی وارد و برق مورد نیاز هم توسط 
نیروگاه داخلی شــرکت ذوب آهن و با استفاده 
از گاز های فرایندی و کم ترین اســتفاده از گاز 

طبیعی تأمین می شود.
    بی نیازی ذوب آهن از آب خام تا دو 

سال آینده
یزدی زاده با بیان این که بزرگترین درد در استان 
اصفهان، معضل آب اســت که بایــد به خوبی 
مدیریت شود، ادامه داد: اســتان اصفهان در 
سطح کشور استانی بسیار ارزش آفرین است و 

نباید تولیدات آن به خاطر نبود آب آسیب ببیند.
وی خاطرنشــان کــرد: شــرکت ذوب آهــن با 
وجود این که توان تولید ۲۲۰ مگاواتی برق را دارد 
و همواره برق مازاد خود را به شبکه می فروخت، 
امسال ناچار به خرید برق از شبکه شد که اگر این 
روند ادامه داشته باشد و قرار باشد عالوه بر سایر 
حامل های انرژی نظیر زغال سنگ، برق مورد 
نیاز خود را هم که توان تولید آن را دارد، از شبکه 
برق تأمین کند، با دو مشکل مواجه خواهد شد؛ 
نخست افزایش قیمت تمام شده محصوالت و 
دوم ایجاد یک تقاضای بار جدید از شــبکه برق 
که بر اساس موارد گفته شده الزم است اقدامات 

جدی در زمینه تأمین آب صورت گیرد.
مدیرعامل شرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان 
گفت: این شرکت برای تأمین آب مورد نیاز خود، 
پروژه استفاده از پساب شــهر های اطراف را در 
دست اجرا دارد که تا ۲ ســال آینده، وابستگی 
ذوب آهن اصفهان به آب تازه )خام( به حداقل 

خواهد رسید.

خبر خبر

استان

گزارش

معــاون پیشــگیری از وقــوع جرم دادســتان 
اصفهان گفت: وجود برخی روغن های موتور 
خارجــی حاکی از قاچــاق و عرضه گســترده 
روغن های تقلبی در اســتان اســت و به خاطر 
اســتفاده از ایــن روغن هــا میلیاردهــا تومان 

خسارت به مردم تحمیل می شود. 
به گزارش دادستانی اصفهان، محمد محسنی 
اظهار داشت:  براساس بررسی های کارشناسی 
صورت گرفته، وجود روغن هــای موتور برخی 
برندهای خارجی باوجود عدم ثبت ســفارش 
و عــدم واردات آن طی چند ســال گذشــته به 
کشــور، حکایت از قاچــاق و عرضه گســترده 
روغن های تقلبی در سطح استان دارد و هرساله 
به خاطــر اســتفاده از این روغن ها در وســایل 
نقلیه میلیاردها تومان خسارت و هزینه به مردم 

تحمیل می شود.
وی بــا اعالم اینکــه عرضه این روغن هــا قابل 
تعقیب کیفری اســت، افــزود: در این راســتا 
در دســتوری بــه پلیــس امنیــت اقتصــادی 
استان مأموریت داده شــده تا از تاریخ بیستم 

مهرماه با حضور نماینــدگان ادارات تعزیرات، 
صمت، اســتاندارد و انجمن حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان نسبت به بازرسی از واحدهای 
عرضــه اقــدام و در صورت کشــف روغن های 
غیر مجاز و تقلبی نســبت به توقیف و تشکیل 

پرونده علیه متخلفان اقدام شود.
معــاون پیگیری حقــوق عامه و پیشــگیری از 
وقوع جرم دادســتان اصفهان گفــت: افرادی 
که مبادرت به فعالیــت در این زمینه می کنند و 
با توجه به اطالع رسانی های انجام شده با علم و 
اطالع روغن های تقلبی را به فروش می رسانند 
از لحــاظ حقوقــی و کیفــری نیــز نســبت به 
مصرف کنندگان مسئولیت داشته و عمل ایشان 

از مصادیق کالهبرداری خواهد بود.
وی از شــهروندان خواســت تــا در صــورت 
مشاهده موارد تخلف مراتب را از طریق سامانه 
دیده بان های مردمی پیشــگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیه به دادستانی مرکز استان گزارش و 
وضعیت پیگیری آن را به صورت برخط مالحظه 

کنند.

طبــق مصوبــه مجلــس شــورای اســالمی 
 دهیاری ها در روستاها باید خود کفا و درآمد 
زا باشــند و نیازی به اعتبارات دولتی نداشته 
باشند. مدیر کل امور روســتایی و شورا های 
اســتانداری اصفهان در جلســه روستا های 
بخش مرکزی سمیرم گفت: با توجه به اینکه 
دهیاری های بایــد خود کفا باشــند، ولی از 
اعتبارات دولتی بی بهــره نبوده و ۳۰ درصد 
اعتبارات ارزش افزوده به روستا ها اختصاص 
داده شــده که این مبلغ در ســال جاری ۲۵ 

درصد افزایش داشته است.
علــی رحمانی افــزود: بــا اعتباراتــی که به 
روســتا ها اختصاص داده شده و کار های زیر 
بنایــی و عمرانی از جمله اشــتغالزایی که در 
روستا ها شده پنج شهرستان استان مهاجرت 
معکوس از شهر به روستا داشته که سمیرم هم 

یکی از این شهرستان ها است.
وی گفت: استان اصفهان در زمینه خانه های 

بوم گردی روستایی با ۴۵۰ خانه بوم گردی در 
کشور رتبه اول را دارد.

مدیر کل امور روستایی استانداری اصفهان 
همچنیــن افــزود: به مناســبت روز روســتا 
۸۲ طــرح بــه ارزش ۲۸ میلیــارد تومان در 
روستا های اســتان اصفهان افتتاح و به بهره 

برداری رسید.
فرماندار سمیرم نیز در این جلسه گفت: این 
شهرســتان با بیــش از ۱۲۰ روســتا و آبادی 
یکی از شهرستان های استان با تعدد روستا 
اســت که باید اعتبارات بیشتری به روستا ها 

تخصیص داده شود.
محمد رضا عســگریان افزود: ایجاد مشاغل 
خرد در روستا ها با توجه به زمینه های شغلی 
که در روستا های این شهرســتان وجود دارد 
می تواند برای روســتاییان شغل ایجاد کند و 
از مهاجرت آن ها به حاشیه شهر ها جلوگیری 

کند.

خبرخبر
تعقیب کیفری در انتظار 

عرضه کنندگان روغن  های تقلبی 
طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی:

لزوم بی نیازی دهیاری ها 
به اعتبارات دولتی 

مدیرعامل شرکت ذوب آهن: 
وابستگی ذوب آهن به آب تازه 

به حداقل می رسد 
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وزیر کشور در آئین معارفه سید رضا مرتضوی بعنوان استاندار اصفهان مطرح کرد؛

انتقال آب به اصفهان 
با جدیت پیگیری شود

وزیر کشــور گفت: الگوی بهره 
وری آب کشــور بایــد اصــالح 
شــود و در این شــرایط کم آبی 
الگوهای کشت و صنعتی به گونه ای طراحی شود 

که بهترین نتیجه داشته باشد. 
احمد وحیدی در آئین تکریم و معارفه اســتاندار 
اصفهان، با بیان اینکه کم آبی مسئله عمومی در 
کشور اســت، اظهار داشــت: در ســفری که به 
بندرعباس داشــتم این منطقه کمتر از ۲۰ میلی 
متــر آب داشــت و در برخی اســتان هایی مانند 
خوزســتان که نباید مشکل آب داشــته باشند، 
همین معضل وجود دارد. ما باید متصل شویم به 

لطف الهی تا خداوند باران را بر ما بباراند.
وی بــا بیان اینکه در حــوزه آب چندیــن برنامه 
عمومی مهم وجــود دارد، افزود: انتقــال آب به 
اصفهان بــا جدیت بایــد پیگیری شــود زیرا این 
استان در منطقه خشک قرار دارد. از سوی دیگر 
با کمبود آب باید سازگار شــد و الگوی مصرف را 
اصالح کرد، باید به قطره قطره آب توجه داشت.

وزیر کشور با اشــاره به اینکه سه درصد نرخ رشد 
کشــور مربوط به بهره وری اســت، ابراز داشت: 
در حالی که در حــوزه آب و انرژی بهــره وری ما 
کم اســت و الگوی مصرف به گونه ای اســت که 
بهره وری پایین اســت و این امر در شأن یک امت 
اسالمی نیســت زیرا در اســالم اســراف و تزویر 
نکوهش شده اســت و این مهم برای اثر بخشی و 

کارایی باید مدنظر قرار گیرد.
وحیــدی بــا تاکیــد بــر لــزوم هم اندیشــی 
با اندیشمندان و دانشــگاهیان حوزه آب، گفت: 
موضوع آب و کشــاورزی اولین مسئله ما است و 
قویا مرکز علم و دانش، کــه اصفهان اولین پارک 
علمی و فناوری را دارد بهترین شهری است که به 

آن پرداخته شود.
وزیر کشور با بیان اینکه انتقال آب بین حوضه ای 
و آب های مرزی و همچنین آبخیــزداری باید در 
الگوی آمایش کشــور خود را نشان دهد، گفت: 
یک آمایش سرزمین بر اساس اسناد باال دستی 
باید وجود داشــته باشــد که هنوز با گذشت ۲۰ 
سال به نتیجه نرسیده است در حالی که آمایش 
ســرزمین تجلی جغرافیای سیاســی یک کشور 
و اســتان ســرافراز اصفهان که نقطــه کلیدی و 
منشــأ تحوالت زیادی بوده است و از نظر سرمایه 
انسانی و دانشی است که باید بر اساس آن طرح 

استخراج شود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 

اصفهان:
مهمترین مسئله اصفهان آب است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
گفت: مهمترین مسئله اصفهان آب است که در 

مورد آن باید از باالدست تصمیم گیری شود.
ســید یوســف طباطبایی نــژاد ضمــن تقدیر از 
عباس رضایی استاندار سابق این استان، اظهار 
داشت: در مدت سه ســالی که ایشان در خدمت 
مردم بودند، دو ســال همه گیری کرونــا بود اما 
به حد توان زحمت کشــیدند و اگــر برخی امور 
مانند موضوع آب پیش رفت نداشــت این ها کار 
استانداران نیست از باالدست باید تصمیم گیری 

شود.
وی با بیان اینکه مشکل بزرگ اصفهان آب است، 
افزود: این اســتان حتی مشــکل بیکاری ندارد 
اگر این ملت و مردم آب داشته باشند هیچ مشکل 
و توقعی از دولــت ندارند کــه باید از باالدســت 
تصمیم گیــری و به برخی فهمانده شــود که آب 
مانند نفت انفال و مال دولت اســت و سران ملت 

باید درســت تصمیم بگیرند و هر کســی ســهم 
خود را ببرد.

امام جمعه اصفهــان با بیان اینکه مســئوالن ما 
به این نکته توجــه کنند که رودخانــه زاینده رود 
یک زمانی بــدرد می خــورد و اکنون بــا توجه به 
افزایش جمعیت باید به حال این رودخانه فکری 
کنند، ادامه داد: جمعیت امروز اصفهان با دوران 
شیخ بهایی قابل قیاس نیســت و دست و پا زدن 
استانداران اصفهان نیز تاکنون به جایی نرسیده 
و امید اســت دولت به اســتاندار جدید اصفهان 

کمک کند.
طباطبایی نژاد با ابراز امیــدواری برای موفقیت 
ســیدرضا مرتضوی اســتاندار جدید اصفهان، 
خاطرنشــان کرد: امید اســت دولت از ایشــان 
حمایت کنند و با دســت به دســت هــم دادن و 
وحدت بیشــتر بین مســئوالن اســتان و مردم را 

شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه اصفهان را یک اســتان معمولی 
تصــور نکنید، گفــت: اصفهــان در همه جهات 
یــک دهــم کشــور اســت، در شــهید دادن، در 
مجــروح دادن، در مالیات دادن حتــی باالتر از 
یک دهم است و به اندازه دوازده- سیزده استان 
کوچک کشــور برای دولت درآمــد دارد. به نظر 
من دولت های قبلی به این نکته توجه نداشــتند 
و متاســفانه در هر مرحله ای چپ و راست کاری 
نکردند اما با این دولت امید برای مردم امید باقی 
بماند تا ملت بفهمند که اگر مردان کار، ســر کار 

باشند می توانند کشور را اداره کنند.
 رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان:  

بحران آب در اصفهان آتش زیر خاکستر 
است

رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان اصفهــان 
با بیان اینکــه اصفهان بــا بحرانی بــزرگ آب که 
همچون آتشی زیر خاکستر بوده، مواجه است، 
گفت: اگر به داد و فریاد اســتان نرســیم، زمانی 

بیدار می شویم که کار از کار گذشته است.
حجت االسالم و المســلمین سیدناصر موسوی 
الرگانی نیزاظهار کرد: هماهنگی کامل استاندار 
و مجموعه مدیریت جدید اســتان با علما و حوزه 
علمیــه بــه خصوص بــا نماینــده ولــی فقیه در 

اصفهان ضروری است.
وی با بیان اینکه شعار احترام به مردم باید عملی 
شود، گفت: از استاندار جدید اصفهان به عنوان 
رئیس شورای امنیت استان درخواست می کنم 
معضل اصفهان که مسئله آب و زاینده رود است 
را به طور جدی دنبال کند؛ چراکه گرچه استان 
اصفهان بیشترین آمار بیکاری را در کشور دارد، 
اما اگر آب داشــته باشــد قطعا بیکاری نخواهد 
داشت. آنقدر توانمندی در استان اصفهان وجود 
دارد که می تواند چند استان کشــور را نیز اداره 

کرده و ۱۰ برابر نفت برای کشــور درآمد داشــته 
باشد. رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با 
بیان اینکه اصفهان با بحران بزرگ آب که همچون 
آتشی زیر خاکستر بوده، مواجه است، گفت: اگر 
به داد استان نرسیم، زمانی بیدار می شویم که کار 

از کار گذشته است.
موســوی الرگانــی اضافه کــرد: مجلــس فعلی 
حمایت بی ســابقه ای از دولت ابراهیم رئیســی 
کرده است و از پتانسیل ارزشــمند اصفهان باید 
بهره ببریــم. در مجمع نمایندگان اســتان با ۱۳ 
وزیر جلســات مختلف داشــته ایم. این اســتان 
تنها محدود به کالن شــهر اصفهان نیست و باید 

محرومیت آن را فریاد بزنید.
وی با بیان اینکه فرونشست زمین در حال تخریب 
میراث گران بهــای اصفهان اســت، گفت: نفت 
تمام شــدنی اســت، اما این آثــار کــه متعلق به 
گذشــتگان و آیندگان بوده در اثر سهل انگاری و 
سوءمدیریت در حال نابودی است. انتظار می رود 
هیئت دولت بــه عنــوان مدافع منافع کشــور، 

مشکالت اصفهان را به طور جّد پیگیری کند.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان خطاب 
به اســتاندار گفــت: روحیه جوانی خــود را قدر 
بدانید و از شــجاعت و جســارت بهــره ببرید و با 
تمام قدرت برای زاینــده رود تالش کنید. بدانید 
که اگر نتوانیم برای مردم کاری کنیم، پســت ها 
و ســمت ها هیچ ارزشــی ندارد؛ اگر اســتاندار 
اصفهان می شوید به واســطه پنج میلیون نفری 

است که در این استان زندگی می کنند.
استاندار سابق اصفهان مطرح کرد؛

کاهش نرخ بیکاری استان اصفهان به 
۵.۷ درصد

استاندار سابق اصفهان با بیان اینکه گام هایی را 
برای توسعه اســتان با توجه به اسناد باال دستی 
برداشــته ام، گفت: تدوین طرح آمایش استان، 
تدوین حرکت استان به ســمت توسعه و توجه به 
دولت الکترونیک، کاهش نرخ بیکاری استان به 
۵.۷ درصد، شکل گیری محور نوآوری و افزایش 
۶۰۰ هکتــاری گلخانه ها از جمله خدمات ســه 

ساله اینجانب است. 
عباس رضایی نیز در مراسم تکریم خود و معارفه 
اســتاندار جدید اصفهان اظهار کــرد: روزها در 
حال گذر هســتند و همه تسلیم خداوند هستیم 
و آن چیزی کــه در این میان اهمیــت دارد نقش 
انسان در تعالی جهان است. تاریخ به خوبی گواه 
اســت که عالمان، فقیهان، عارفــان و مخترعان 
مشعل توسعه جهان را برافروخته اند و گروه بعدی 
کارگزارانی هستند که به مردم خدمت می کنند و 

البته شهیدان جایگاه ویژه ای دارند.
اســتاندار ســابق اصفهان گفت: بهره گیری از 
فرهیختگان و دوری جســتن از انسان های تهی 

مغز از وظایف مدیران اســت. بنــده گام هایی را 
برای توسعه اســتان با توجه به اسناد باال دستی 
برداشــته ام. تدوین طرح آمایش استان، تدوین 
حرکت استان به سمت توســعه و توجه به دولت 
الکترونیک، کاهش نرخ بیکاری اســتان به ۵.۷ 
درصد، شکل گیری محور نوآوری، افزایش ۶۰۰ 
هکتــاری گلخانه ها، شناســایی ۱۳ فنــاوری با 
قابلیت صادراتی، تهیه ســند اقتصاد مقاومتی، 
پرداخت تسهیالت به تولید کنندگان، استفاده از 
پساب برای تامین آب صنایع که ۵۵ میلیون متر 
مکعب است از جمله خدمات سه ساله اینجانب 

است.
رضایی گفــت: تصویــب برنامه ســازگاری با کم 
آبی، ایجــاد زیرســاخت های زیربنایی اســتان، 
دو خطه شــدن راه اصفهان به بافق، فعال کردن 
چهار پروژه آب از دیگر خدمــات و فعالیت هایی 

بوده است که در سه سال گذشته انجام دادیم.
استاندار اصفهان:

استاندار باید مطالبه گر حقوق مردم 
باشد

اســتاندار اصفهــان بــا بیان اینکه مــردم را باید 
محرم خود بدانیــم چراکه ســرمایه اصلی نظام 
اسالمی هســتند، گفت: اســتاندار باید مطالبه 
گر حقوق مردم باشد و در عین حال با نمایندگان 
مردم تعامل صحیح داشــته باشــد و شرایط هم 

افزایی در استان را فراهم کند. 
سید رضا مرتضوی هم در مراسم تودیع استاندار 
ســابق و معارفه خود به عنوان استاندار اصفهان 
اظهار کــرد: در حکمرانی عقالنــی تمدنی باید 
عقالنیت حاکم باشد و عقل تمدنی حکم می کند 
برای حل مشــکالت کشــور نــگاه بــه آینده هم 

داشته باشیم.
وی افزود: جوهره تمدن شــبکه ای از ساختارها 
و ارتباطات اســت و ایجاد و تقویت مناســبات از 
وظایف مدیران است. ساختار متوازن باید شکل 
بگیرد تا مناســبات صحیح میان تمام نهادهای 
اجتماعی و فرهنگی برقرار شــود. استاندار باید 
چنین روش هایی را در پیش بگیــرد و من نیز در 
مسیر تقویت این منشور تمدنی حرکت می کنم. 

اســتاندار اصفهان کفــت: باید پاســدار میراث 
هویتی خود باشــیم و اصفهان مهد این هویت و 
تمدن اســت و هویت اصلی آن شهدای انقالب 
اسالمی هســتند. هویتی کــه شناســنامه آن با 
شهدای مدافع حرم و سالمت باز تعریف می شود. 
اصفهــان دارای حوزه هــای علمیه قوی اســت 
و شــهرهای این اســتان دارای هویــت خاصــی 

هستند.
مرتضوی ادامه داد: مردم را باید محرم خود بدانیم 
چراکه سرمایه اصلی نظام اسالمی هستند. توجه 
ویژه به نخبگان و اقلیت های دینی و اهالی ادب و 

شعر و صنعت در دستور کار بنده است.
وی گفت: استاندار باید مطالبه گر حقوق مردم 
باشــد و در عین حال با نماینــدگان مردم تعامل 
صحیح داشته باشد و شرایط هم افزایی در استان 
را فراهم کند و با اســتان ها روابط حســنه داشته 

باشد.
اســتاندار اصفهان گفت: باید نگاه ملی در حل 
مشکالت داشته باشیم و خط و مشی این حرکت 
در جهت اهداف انقالب اسالمی باشد. ظرفیت 
منابع انســانی اســتان اصفهان بی بدیل است 
که این ظرفیت می تواند بــه کمک مردم بیاید. ما 
وعده نمی دهیم و فقط گزارش کار و تالش خود 
را می دهیم و حل مشکل آب و فرونشست زمین را 

جز اولویت های خود قرار می دهیم.

خبر

با همراهی مــردم نیک اندیش اســتان اصفهان، 
حمایت از دانــش آموزان نیازمند نســبت به مدت 

مشابه سال قبل، ۲۵ درصد افزایش داشت.
کریم زارع با قدردانی از کمــک خیران و نیکوکاران 
اظهار کرد: امســال در برنامه شورعاطفه ها بالغ بر 
۱۹ میلیارد تومان، با مشارکت مردم شریف استان و 
خیراندیشان نیکوکار جمع آوری و میان دانش آموزان 

و دانشجویان نیازمند توزیع شد.
وی با اشاره به اینکه امسال ۷۷۰ پایگاه شور عاطفه ها 
در سراسر استان مســتقر بود، افزود: با مساعدت 
خیران ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیــون تومان در قالب 
اهدای کاال شامل لوازم التحریر، کتب کمک آموزشی 
و لوازم الکترونیکی، همچنین مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ 

میلیون تومان به صورت نقد جمع آوری شد.
مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی )ره( اســتان 
اصفهان با بیان اینکه سال گذشته بیش از چهار هزار 
تبلت بین دانش آموزان و دانشــجویان توزیع شد، 
ادامه داد: در برنامه شــور عاطفه ها، سال گذشته 

کمک های جمع آوری شــده ۱۵ میلیــارد و ۱۰۰ 
میلیون تومان بوده است که این رقم در سال جدید 

۲۵ درصد رشد داشته است.
وی تصریح کــرد: نیکوکاران می تواننــد با مراجعه 
حضوری بــه دفاتر ایــن اداره و مراکــز نیکوکاری، 
کمک های نقدی و غیرنقدی خــود را برای کمک 
به بهبود فضای تحصیلی دانش آمــوزان نیازمند، 
ارائه و یــا از طریــق شــماره گیری کد دســتوری 
#۱*۰۳۱*۸۸۷۷* هدایــای نقــدی خــود را در 

کوتاه ترین زمان ممکن بدست این عزیزان برسانند.

رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل شــهرداری 
شاهین شهر گفت: شبکه اصلی فاضالب شاهین 
شهر فرسوده اســت و تردد خودروهای سنگین از 
مسیر شرقی بلوار طالقانی تا اطالع ثانوی ممنوع 
است. ســعید اکرم خانی با بیان اینکه با توجه به 
قدمت باال و فرسودگی شبکه های اصلی فاضالب 
شاهین شهر به ویژه در بلوار منتظری و خیابان های 
اطراف آن احتمال بروز حادثه و فرونشست وجود 
دارد، اظهار کرد: از این رو ضروری است شهروندان 
به منظــور جلوگیــری از پس زدگــی فاضالب در 

منازلی که دارای زیر زمین هستند الزم است نسبت 
به بررســی روزانه و نصب والو یک طرفه فاضالبی 

اقدامات الزم را انجام دهند.
وی افزود: توصیه می شــود از نگهداری اجناس و 
لوازم گران قیمــت در زیرزمین هایی که اتصال به 

انشعاب فاضالب دارند، خودداری شود.
رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل شــهرداری 
شاهین شهر به اعمال ممنوعیت تردد خودروهای 
ســنگین به ویژه اتوبوس های ســازمان مدیریت 
حمل و نقل شهرداری شهرداری شاهین شهر از 
مسیر شرقی بلوار طالقانی اشــاره و خاطرنشان 
کرد: با توجه به اســتعالم از شرکت آبفای شاهین 
شهر احتمال فرونشست در بلوار طالقانی به دلیل 
فرسودگی شبکه فاضالب وجود دارد و در راستای 
اهمیت جان شــهروندان تا اطالع ثانوی و مرتفع 
شدن این مشکل، تردد اتوبوس ها در این مسیر انجام 
نمی شود و تردد خودروهای سنگین نیز در این محور 

ممنوع است.

فرماندار شــهرضا با بیان اینکه برای ساخت مرکز 
غربالگری سرطان بیمارستان امیرالمومنین خیر 
درخواست نقشــه کرده اســت،گفت: دانشگاه 
علوم پزشــکی در این میان بدقولی کرد و نقشه را 

تحویل نداد.
ناصر اســدی با بیان اینکه آغاز کرونــا همزمان با 
انتخابات مجلس در سال ۹۸ بود، اظهار داشت: 
کرونا یک بیماری مرموز و ناشناخته بود و در آن زمان 
هیچکس اطالعاتی درباره آن نداشت و وحشت 

فوق العاده ای در کشور حاکم شده بود.
وی با اشــاره به کمبود ماســک در آن زمان افزود: 
کارگاه های ماسک بسیاری در شهرضا راه اندازی 
کردیم و خیــران در بخش هــای مختلفی کمک 
کردند؛ مجمع خیــران در این میــان مرکز کمک 

خیران بود و کمک ها را هدایت می کرد.
فرماندار شــهرضا با بیان اینکه در پیک دوم کرونا 
شهرضا در جذب کمک های مردمی، دومین شهر 
اســتان در بخش کمک خیران بود، گفت: در این 
مدت فشارهای بســیاری به مجمع خیران و کادر 
سالمت وارد آمد، اما خیران در پشت سر گذاشتن 

موج پنجم به ما بسیار کمک کردند.
وی بیان کرد: در این پیک با ۱۶۸ نفر بستری رکورد 
آمار بستری را زدیم و حتی بیمارستان صاحب الزمان 

در مدار آمد و کمبود نیرو خود را نشان داد.
بدقولی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اسدی با بیان اینکه برای ساخت مرکز غربالگری 
سرطان بیمارستان امیرالمومنین خیر درخواست 
نقشــه کرده اســت، عنوان کرد: دانشــگاه علوم 
پزشکی در این میان بدقولی کرد و نقشه را تحویل 

نداد.
فرماندار شهرستان شهرضا با بیان اینکه باید اعتماد 
خیران را جلب کرد، اضافه کرد: ساخت بیمارستان 
امیرالمؤمنین با کمک پنج میلیارد تومانی مردم 
شهرضا آغاز شد، این شهرستان در استان در کمک 

خیران سرآمد است و باید این ویژگی را حفظ کرد.
وی اضافه کرد: ادامه ایجاد مرکز غربالگری سرطان 
در بیمارستان امیرالمومنین شهرضا باید با نظر و 

همفکری مجمع خیران سالمت شهرضا باشد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 
گفت: به مناسبت هفته ناجا، شرایط ویژه ای برای 
آزادسازی موتورسیکلت های رسوبی و خودروهای 

توقیفی فراهم شده است. 
سرهنگ محمدرضا محمدی رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی استان اصفهان ضمن تبریک هفته ناجا 
با بیان ایــن که برنامه های متنوعــی در هفته ناجا 
برگزار خواهد شد،گفت: همایش هم رکابی پلیس 
راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان با مشارکت 
هیأت دوچرخه سواری روز جمعه هفته گذشته با 

شعار »در مسیر شهدا« برگزار شد؛ دوچرخه سواران 
در همایش مذکور از گلســتان شهدا تا مزار شهید 
واالمقام محسن حججی در شهرستان نجف آباد 
را رکاب زدند. وی از اجرای برنامه های تشویقی در 
حوزه ترافیک خبر داد و افزود: شرایط ویژه ای برای 
آزادسازی موتورسیکلت های رسوبی و خودروهای 
توقیف شده  فراهم شده که شهروندان می توانند 

از این فرصت استفاده کنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 
تأکید کرد: در ۶ ماه گذشــته با کاهش ۳ درصدی 
جان باختگان و مجروحان تصادفــات جاده ای در 
استان اصفهان مواجه بودیم و ۱۹ هزار موتورسیکلت 
رسوبی و همچنین دو هزار خودرو توقیفی آزادسازی 

شده است.
وی خاطرنشــان کرد: کماکان طرح زوج وفرد در 
رینگ اصلی و طرح منع تردد شبانه در کالن شهر 
اصفهان ملغی است و منتظر تصمیم ستاد استانی 

مقابله با کرونا در این خصوص هستیم.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

افزایش ۲۵ درصدی حمایت نیکوکاران 
از دانش آموزان نیازمند اصفهانی

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر: 

شبکه فاضالب شاهین شهر فرسوده است 

فرماندار شهرضا: 

بدقولی علوم پزشکی اصفهان 
برای کمک به ساخت مرکز غربالگری شهرضا 

خبر

آزادسازی موتورسیکلت های رسوبی 
و خودروهای توقیفی به مناسبت هفته ناجا 

خبر

فرماندار مبارکه هشدار داد: احتمال تعطیل 
مراکز تزریق واکسن این شهرستان در صورت 
استقبال اندک شــهروندان از واکسیناسیون 

وجود دارد. 
اصغر هدایت، افــزود: در این صــورت، مردم 
روســتاها و شــهرهای مختلف مبارکه مجبور 
خواهند برای تزریق واکســن به مناطق دیگر 
مراجعه کنند که این امر موجب بروز مشکالتی 

برای آنان خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ 
درصد از افراد واجد شرایط این شهرستان، نوبت 
اول و دوم واکســن را دریافت کرده اند اما برغم 
فراخوان ها و استفاده از تریبون های مختلف، 
بازهم با اســتقبال کم بقیه مردم بــرای تزریق 

واکسن مواجه هستیم.
وی با اشــاره بــه فراه شــدن زیرســاخت  الزم 
برای تزریق واکســن کرونــا از طریق ایجاد ۱۱ 
مرکز تجمیعی در این شهرســتان از مردم این 
شهرســتان که تاکنون اقدام به تزریق واکسن 
نکرده اند خواســت تا با توجه به فراهم شــدن 
بســتر الزم، هرچه زودتر واکسن خود را تزریق 

کنند.
فرماندار مبارکه تصریح کرد: جامعه به ایمنی 
کامــل نیــاز دارد و ایمنی کامل هــم از طریق 

واکسیناسیون آحاد مردم محقق خواهد شد.
هدایت ابــراز امیــدواری کرد کــه در روزهای 
آینده بــا همراهی شــهروندان بتــوان درصد 
واکسیناسیون را در جامعه افزایش داد تا در برابر 

ویروس کرونا ایمن شویم.
 بر اســاس جدیدترین رنگبندی اعالم شده از 
سوی وزارت بهداشت، هم اکنون ۱۰ شهرستان 
اصفهان، کاشــان، خمینی شــهر، شهرضا، 
لنجان، نجف آباد، فریدن، فالورجان، شاهین 
شــهر و میمه و نطنز در وضعیت نارنجی کرونا 

قرار دارند.
همچنین شهرســتان های اردستان، مبارکه، 
فریدونشهر، آران و بیدگل، سمیرم، گلپایگان 
نایین، خور و بیایانک، تیران و کرون، خوانسار، 
دهاقان و چادگان در وضعیت زرد بسر می برند.

شهرستان های بویین میاندشت و برخوار تنها 
شهرستان های اصفهان هستند که در وضعیت 
آبی ثبت شده اند اما همچنان هیچ شهرستان 

استان در وضعیت سفید کرونا نیست.
بر اســاس آخرین آمــار رســمی، تاکنون پنج 
میلیون و ۶۹۱ هزار و ۶۳۴ نفر در ایران به ویروس 
کرونا مبتال شــده و با فوت ۱۷۳ بیمار مبتال به 
کووید ۱۹ طی ۲۴ ســاعت گذشــته مجموع 
جان باختگان این بیماری در ســطح کشور به 

۱۲۲ هزار و ۳۷۰ نفر رسیده است.
همچنین تاکنون پنج میلیون و ۲۰۱ هزار و ۵۱۵ 
نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارســتان ها 

مرخص شده اند.
شهرستان مبارکه با جمعیت حدود ۱۵۳ هزار 
نفر، در ۴۵ کیلومتری جنوب غربی اصفهان 

واقع است.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: 
لغو طــرح تردد شــبانه تا زمانی کــه مصوبه 
جدید ابالغ نشــود، همچنان به قوت خود 

باقی است.
سرهنگ محمدرضا محمدی اظهار کرد: لغو 
طرح تردد شــبانه تا زمانی که مصوبه جدید 
ابالغ نشود، همچنان به قوت خود باقی است.

وی افزود: روز سه شــنبه ستاد استانی کرونا 
برگزار و در این مورد تصمیم گیری می شود، 

فعال در تردد شبانه اعمال قانونی نداریم.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: 
احتمال اینکه طرح منع تردد شــبانه از سر 

گرفته شود بسیار است.
ســرهنگ محمدی در خصــوص طرح زوج 
و فرد گفت: طــرح زوج و فرد در کالنشــهر 
اصفهان همچنان لغو است و برای این طرح 

نیز در روز سه شنبه تصمیم گیری می شود.
وی افزود: برابر مصوبات ستاد مقابله با کرونای 
استان طرح ممنوعیت تردد شبانه که تا ۱۵ 
مهرماه در اصفهان و شهرستان های کاشان، 
آران وبیــدگل، شــاهین شــهر، فالورجان، 
گلپایگان، شهرضا، زرین شهر، مبارکه، نجف 
آباد، خمینی شــهر و شــهرهای فوالدشهر و 
بهارستان لغو شده بود؛ تا ابالغ جدید ستاد 

استان ادامه دارد و غیرفعال است.

در صورت استقبال کم شهروندان :
احتمال تعطیلی مراکز 

واکسیناسیون شهرستان مبارکه 
وجود دارد

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:
طرح منع تردد شبانه همچنان

 اجرا نمی شود
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مراسم تکریم و معارفه خدمتگزاران شهر اصفهان 
برگزار شد

تکریـم  و  معارفـه  مراسـم 
خدمتگـزاران شـهر بـا حضـور 
رئیـس و اعضـای شـورای شـهر، 
شـهردار اصفهـان و مدیـران شـهری در سـالن 

شـد. برگـزار  مرکـزی  کتابخانـه 
مراسـم تکریم و معارفه معاون برنامه ریزی و توسـعه 
سـرمایه انسـانی شـهرداری، معـاون حمـل و نقـل 
و ترافیـک شـهرداری، مدیـر کل ارتباطـات و امـور 
بین الملل شـهرداری اصفهـان و مدیر کل سـرمایه 
انسـانی شـهرداری اصفهـان بـا حضـور مسـئوالن 

شـهری برگزار شـد.
خانـواده  از  اسـتفاده  انتصاب هـا  در  اولویـت 

اسـت شـهرداری 
علی قاسـم زاده، شـهردار اصفهان در آئین تکریم و 
معارفه خدمتگـزاران مـردم در شـهرداری اصفهان 
اظهـار کـرد: از “علیرضـا صادقیـان” معاون سـابق 
برنامه ریـزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهردار 
اصفهـان تقدیـر می کنـم کـه هـر آنچـه از ایشـان 
شـنیده شـد اخبـار خـوب بـوده اسـت، معاونـت 
برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه انسـانی منبع غنی و 
سرشـار برای شـهرداری در دوره های مختلف بوده 
و نقش مؤثری در ارتقا و تحول شهری داشته است.

وی ادامه داد: یکـی از افتخارات شـهرداری تدوین 
برنامـه پنج سـاله، یـک سـاله و کنتـرل پروژه اسـت 
که ایـن برنامه هـا باعـث شـده رونـد فعالیت هـای 
شـهر از نظـم خوبـی برخـوردار باشـد که ایـن مهـم 
بـه اهتمـام معاونـت برنامه ریـزی و توسـعه سـرمایه 

انسـانی شـهرداری انجـام شـده اسـت.
شـهردار اصفهان با قدردانی از “مسعود بنده خدا” 
معـاون سـابق حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری 
اصفهان کـه به نسـبت مـدت کوتـاه حضـور در این 
معاونـت عملکرد قابـل قبولی داشـتند، گفـت: به 
جهت نوع نـگاه جدیـد که قرار اسـت شـکل بگیرد 
از “حسـین حـق شـناس” دعـوت شـد تا در سـمت 
معـاون جدیـد حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری 

اصفهـان فعالیت داشـته باشـد.
قاسـم زاده خاطرنشـان کـرد: بـا “ایمـان حجتـی” 
بین الملـل  امـور  و  ارتباطـات  سـابق  مدیـرکل 
شـهرداری اصفهان آشـنایی قبلی نداشـتم، اما در 
برخوردهای چند روز اخیر با شـخصیت وی بیشتر 
آشـنا شـدم، همچنیـن از مدیر کل سـابق سـرمایه 
انسـانی شـهرداری اصفهان نیز کـه فعالیت خوبی 

در ایـن حـوزه داشـتند، تشـکر می کنـم.
وی اظهـار کـرد: بعـد از هـر تحـول مـردم منتظـر 
اتفاقـات جدیـد هسـتند؛ تغییـر بـه مفهـوم بـد یـا 
خوب بودن نیسـت بلکه باید دائم در حال پیشرفت 

باشـیم، زیرا نظام خلقت نظام تحول است بنابراین 
بایـد بـه دنبـال احسـن االحوال باشـیم.

شـهردار اصفهان تاکید کرد: اولویت در انتصاب ها 
اسـتفاده از افراد حاضر خانواده شـهرداری اسـت، 
زیرا باید به نیروی انسـانی و منابع داخلی به عنوان 

سرمایه بیشـتر توجه شود.
شورای شهر سنگری برای خدمت به مردم است 

محمد نـور صالحـی، رئیس شـورای اسالمی شـهر 
اصفهـان در ایـن مراسـم اظهـار کـرد: امیدواریـم 
همه افـرادی کـه در سـمت جدید مشـغول فعالیت 
می شـوند، بـا روحیـه ای سرشـار از تـالش و جهـاد 
فعالیت خود را آغاز کنند. در زمانی که مسئولیت به 
افراد واگذار می شـود باید با حداکثـر توان، ظرفیت 
و اسـتعداد تـالش کنند تـا وقتـی نوبت به سـپردن 
سـمت به افراد دیگر می شـود، تجربیات خـود را در 

اختیـار نفر بعـد قـرار دهند.
وی بـا بیان اینکـه همـکاران قدیمی کـه امـروز 
تکریـم می شـوند سـال ها شـاهد تـالش آنهـا در 
مسئولیت های مختلف بودیم همچنین افرادی که 
امـروز معارفه می شـوند نیـز در حوزه هـای مختلف 
همـکاری داشـتند، تصریـح کـرد: “حسـین حـق 
شـناس” که به عنـوان معاون جدیـد حمـل و نقل و 
ترافیـک شـهرداری اصفهان انتخـاب شـده از بدنه 
دانشـگاه آمده و در زمان های مختلف به عنوان تیم 
مطالعاتی دانشـگاه ها پا بـه پای مجموعـه ترافیک 
شـهرداری حرکـت و فعالیـت داشـته اسـت و با این 

حوزه بـه طـور کامـل آشـنایی دارد.

رئیـس شـورای اسالمی شـهر اصفهـان ادامـه داد: 
انتظـار مـی رود مدیرانـی کـه بـه تازگـی مشـغول به 
فعالیـت شـدند، در حـوزه خدمـت و تـالش بـرای 
اداره بهتـر شـهر و فراهـم سـاختن شـرایط زندگـی 

فعالیـت کننـد.
نـور صالحـی بـا بیان اینکـه در سـنگر شـورای 
اسالمی شـهر به عنـوان خادمـان مردم چیـزی جز 
خدمت انجـام نخواهیـم داد، گفت: افراد مسـئول 
باید از تمـام ظرفیت ها و توانایی ها اسـتفاده کرده و 

هدفـی جـز خدمت بـه مـردم نداشـته باشـند.
وی تاکیـد کـرد: در حـوزه ترافیـک با مشـکالتی در 
سـطح شـهر مواجـه هسـتیم، البته شـاید شـرایط 
کرونایـی برخـی مشـکالت را کمتـر جلـوه داد، اما 
در حمـل و نقـل عمومی شـرایط خوبـی را در بخش 
اتوبوسـرانی نداریم چرا که تنها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ 
دسـتگاه اتوبـوس در شـهر به شـهروندان سـرویس 
دهـی می کنـد در حالـی کـه در سـال های قبـل دو 
هـزار و ۲۰۰ دسـتگاه اتوبـوس بـرای جـا بـه جایـی 

شـهروندان در شـهر فعـال بود.
رئیس شـورای اسالمی شـهر اصفهان با بیان اینکه 
آمـار جـا بـه جایـی مسـافران اتوبوسـرانی شـهر 
اصفهان به کمتـر از یک سـوم کاهش یافته اسـت، 
گفـت: معـاون جدیـد بایـد حوزه هـای مختلـف 
حمـل و نقلـی شـهرداری را تجهیز کنـد تا بـا رخت 
بستن کرونا و بازگشت به شـرایط قبل قبل از کرونا، 
مشـکلی در بخـش حمـل و نقـل شـهری نداشـته 

باشـیم.

وی اظهار امیـدواری کرد: با همت و سخت کوشـی 
در حوزه های مختلف ترافیک، شـهری شـاداب و با 

نشاط داشـته باشیم.
نـور صالحـی تصریـح کـرد: تک تـک سـامانه های 
حـوزه ترافیـک فعـال اسـت، امـا بایـد در راسـتای 
توسـعه آنها تالش بیشـتری کرد؛ البتـه باید مابین 
حـوزه فرهنگـی و ترافیـک تعامـل بیشـتری برقـرار 
کرد چرا که بـا انجـام اقدامات فرهنگی در راسـتای 
مدیریـت ترافیـک می تـوان فعالیت هـای خوبـی 
انجام داد، سبک زندگی شهروندان دچار تغییراتی 
شـده و ایـن تغییـرات مشـکالتی را نیـز بـه وجـود 

آورده اسـت.
وی گفـت: “سـعید ابراهیمـی” معـاون جدیـد 
برنامه ریـزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهرداری 
اصفهان نیز از ابتـدای ورود بـه شـهرداری در حوزه 
برنامه ریزی فعالیت داشـته و از مراحل کارشناسـی 
به به حوزه حسـاس رسـیده که اتاق فکر شهرداری 
بـه شـمار مـی رود؛ انتظـار داریـم بـا اسـتفاده از 
ظرفیت همـکاران مجموعـه شـهرداری را در حوزه 
برنامه ریـزی، نرم افـزاری و پژوهـش هدایـت و بـه 

پیـش ببریـم؛
وی خاطرنشـان کـرد: بـه مدیـران پیشـین حـوزه 
روابط عمومی، سـرمایه انسـانی و مشـاور دسـتیار 
شـهردار در امور فرهنگی خدا قوت گفتـه و به افراد 
جدیـدی کـه از اعضـای خانـواده شـهری هسـتند 
تبریـک می گویـم و امیدوارم بـه نحو مطلـوب انجام 

وظیفـه کنند.

مونا فرجاد با اشاره به اهمیت 
گردش سرمایه در سینما گفت: 
در مواقعی که کمبود ورود سرمایه 
و سرمایه گذار به بخشی از وجوه هنری احساس 
می شود، شاید ورود نهادهای دولتی بتواند مؤثر و 

راهگشا باشد. 
مونا فرجاد، در نشست خبری فیلم »پسران دریا« 
در پردیس سینمایی ساحل برگزار شد، اظهار 

کرد: این فیلم در دو اپیزود متفاوت یکی در شمال 
و یکی در جنوب کشور ساخته شده و داستان آن 
به روایت زندگی پسری از خطه شمال و دریای 
مازندران در اپیزود اول به کارگردانی قاسمی جامی و 
در قسمت دوم به روایت زندگی پسری دیگر در 
سواحل خلیج فارس و دریای عمان به کارگردانی 

افشین هاشمی برمی گردد.
او با اشاره به سختی های ساخت فیلم در شرایط 

کرونایی گفت: بازیگران، تنها عناصر تهیۀ یک فیلم 
هستند که باید در مقابل دوربین بدون ماسک حاضر 
شوند و عالوه بر آن در مراحل پشت صحنه نیز روابط 
نزدیکی با برخی عوامل نظیر گریمور دارند به همین 
دلیل همواره خطر ابتالی بازیگران به کرونا نسبت به 
سایر عوامل فیلم بیشتر است، اما فیلم »پسران دریا« 
فیلمی متفاوت بود زیرا در این فیلم از گریم استفاده 
نشد؛ همچنین به دلیل رعایت کامل شیوه نامه های 
بهداشتی هیچ کدام از عوامل و بازیگران این فیلم به 

کرونا مبتال نشدند.
این بازیگر سینما، با اشاره به استقبال کم مخاطبان 
از اکران فیلم ها در ایام کرونا، توضیح داد: به دلیل 
شرایط بحرانی و آسیب پذیری زیاد در برابر کرونا، 
تعداد فیلم های ساخته شده در این دوران بسیار 
ناچیز است از طرفی سینمای کودک نیز به دلیل 
فقدان حمایت کافی در ساخت و اکران آسیب پذیرتر 

است.
فرجاد خاطر نشان کرد: سرمایه و گردش آن در 
سینما یکی از عوامل بسیار مهم است و در مواقعی 
که کمبود ورود سرمایه و سرمایه گذار به بخشی از 
وجوه هنری احساس می شود، شاید ورود نهادهای 

دولتی بتواند مؤثر و راهگشا باشد.
او افزود: مراحل تولید اپیزود دوم فیلم »پسران 
دریا« در کیش و چند شهر جنوبی بود. کیش یک 
سرزمین توریستی است، اما شرایط و داستان 
فیلم بیانگر نظر خاص کارگردان بر نمایش قسمت 
بومی نشین جزیره فارغ از مجتمع های تجاری، 
هتل ها و جاذبه های توریستی و گردشگری آن 

است.
بازیگر فیلم »پسران دریا« یکی از جاذبه های این 
فیلم را داشتن لهجه محلی دانست و گفت: باوجود 
امکان استفاده از زیرنویس در برخی از قسمت های 
فیلم که بازیگران دارای لهجۀ غلیظ  تری هستند، 
به  بیشتر مخاطب  برای جلب توجه  کارگردان 
رویدادها و درک عمیق تر احساسات موجود در آن 

ترجیح داد از آن استفاده نکند.
فرجاد خاطر نشان کرد: ایفای نقش در کنار 
کودکانی که تجربه بازیگری را ندارند  بسیار سخت تر 
از بازی با بزرگ ساالن بدون تجربه است. بازیگر نقش 
کودک فیلم »پسران دریا« شیطنت و کنجکاوی 
خاصی داشت که گاهی عوامل فیلم را به دردسر 

می انداخت اما به شیرینی آن نیز می افزود.

سی وچهارمین  اجرایی  مدیر 
جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان اصفهان، 
گفت: همزمان با جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان ۱۰۰ رویداد جنبی نیز در شهر 
برگزار می شود که اجرای ۶۰ رویداد به عهده سازمان 
معاونت های  و  شهرداری  اجتماعی  فرهنگی 

فرهنگی مناطق است.
ایمان حجتی با بیان اینکه از دوره سی و یکم، 
جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان با 
رویکرد »جشنواره برای همه کودکان« برگزار شد، 
اظهار کرد: در هر دوره اقدام ویژه ای برای تحقق این 
رویکرد انجام شده که توزیع تبلت میان دانش آموزان 

کم بضاعت در دوره گذشته با این هدف بود.
وی با بیان اینکه در این دوره به چند شکل مختلف 
برای تحقق شعار جشنواره گام برداشته شده 
است، افزود: همزمان با اکران فیلم های حاضر 
در جشنواره از طریق سینما و پلتفرم های نمایش 

آنالین، این فیلم ها به وسیله سینما سیار نیز هرشب 
در یکی از مناطق کم برخوردار اکران می شود؛ این 
اتفاق در دوره های پیشین نیز می افتاد که فیلم های 
خاطره انگیز اکران می شد، اما در جشنواره امسال 

یکی از این فیلم های جشنواره اکران می شود.

مدیر اجرایی سی و چهارمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان، تصریح 
کرد: در جشنواره امسال نیز تعدادی از فیلم ها برای 
افراد دارای معلولیت مناسب سازی شده و نابینایان 
و ناشنوایان می توانند در سانس هایی از سینما 

ساحل این فیلم ها را ببینند.
وی با بیان اینکه کودکان بستری در بیمارستان امام 
حسین )ع(نیز همچون سال های گذشته همراه 
جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان خواهند بود، 
اضافه کرد: با همکاری سازمان های مردم نهاد 
بازی های فکری و دفترچه های مشق با تصویر 
شهید علی لندی میان کودکان کار و کودکان 

محالت کم برخوردار شهر توزیع خواهد شد.
حجتی گفت: غرفه های کودک و نوجوان از امروز 
در چهارباغ عباسی فعال شده اند و عالوه بر آن و 
همزمان با جشنواره، ۱۰۰ رویداد جنبی نیز در شهر 
برگزار می شود که اجرای ۶۰ رویداد به عهده سازمان 
معاونت های  و  شهرداری  اجتماعی  فرهنگی 

فرهنگی مناطق است.
وی خاطرنشان کرد: در حاشیه برگزاری جشنواره 
نیز ویژه برنامه تلویزیونی شبکه دوم سیما از ساعت 
۱۵ و ۱۵ دقیقه با عنوان »با ما بیا جشنواره« با اجرای 

گروه هنری عمو مهربان پخش می شود.

سینمای کودک چشم انتظار حمایت نهادهای دولتی

برگزاری ۱۰۰ برنامه جنبی در جشنواره فیلم کودک

خبر

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
گزارش مالی جشنواره بین المللی فیلم کودک و 
نوجوان شفاف بیان و گزارشی از هزینه ها، فایده 

و آورده آن ارائه شود. 
علــی صالحــی در صحــن علنــی شــورای 
اسالمی شــهر اصفهــان، افزود:مســووالن 
برگزاری این جشــنواره باید پاسخگوی نفع این 

رویداد برای مردم اصفهان باشند.
به گفته وی، جشنواره فیلم کودک و نوجوان پس 
از پایان باید به دنبال پوست اندازی به دلیل زیست 

دیجیتالی و ذائقه هنرمندان باشد.
وی افزود: جشنواره باید گزارشی از هزینه فایده 
شفاف و آورده روشن آن برای اصفهان ارائه دهد و 
بگویید چقدر در دسترس همه کودکان و فرصتی 

برای هنرمندان نصف جهان بوده است.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح 

کرد: این فرصت باید برای دیده شدن و محفلی 
برای معرفی تمدن و فرهنگ اصفهان باشد و ما 
امیدواریم از فردای روز پایان جشــنواره جلسه 
هم اندیشــی نخبــگان، هنرمنــدان و صاحب 
نظران تشکیل و با استقرار دبیرخانه شاهد تحول 
چشم انداز آینده این جشنواره در اصفهان باشیم. 
وی ادامه داد: مسووالن برگزاری جشنواره باید 
شــفاف پاســخ دهند، هزینه کرد تقسیم سهم 
شهرداری و بنیاد سینمایی چقدر بوده و چه اندازه 
به ارتقای نقش اصفهان در کشــور کمک کرده 

است.
صالحی در بخش دیگری از صحبت های خود 
اصالح بودجه رویکرد فرهنگی_ اجتماعی، توجه 
به ردیف های محالت و مناطق کــم برخوردار،  
رعایــت قانــون در همــه کمیســیون ها و ارائه 

مستندات دقیق فنی در لوایح را خواستار شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان با 
بیان اینکه جشــنواره ملی نهج البالغه در این 
شهرستان برگزار می شود، گفت: ۳۰ آذر آخرین 

مهلت ارسال آثار است. 
میثــم نمکــی رئیــس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی شهرســتان کاشــان ضمن اشــاره به 
انتخاب کاشان به عنوان پایتخت نهج البالغه 
کشــور گفت: دراین راســتا و بر اساس سلسه 
برنامه های تدوین شــده جشــنواره ملی شعر 
نهج البالغه برگزار می شود. وی ضمن اشاره به 
جزئیات این جشنواره ملی افزود: موضوعات در 
دو بخش اصلی و بخش ویژه تقسیم می شود به 
نحوی که بخش اصلی شامل نامه ها، حکمت ها 
و خطبه ها اســت و بخش ویژه شــامل انسان و 

جامعه تراز نهج البالغه است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
کاشان با بیان اینکه اشعار در دو بخش کالسیک 
و آزاد مورد بررســی قرار می گیرد، ابراز داشت: 
شــرایط ارســال به گونه ای اســت که آثار باید 
به صورت تایپ شــده همــراه با ذکر نــام و نام 
خانوادگی، شماره تماس و نشانی کامل پستی 

بوده و ارسال شود.
وی ضمــن اشــاره بــه نحــوه ارســال آثــار به 
دبیرخانه جشــنواره ملی شــعر نهــج البالغه 
گفت: داوطلبان و عالقه مندان جهت ارســال 

آثار بایــد از طریق فضــای مجازی به شــماره 
۰۹۱۳۴۰۳۵۷۱۰ ارسال کنند و مهلت ارسال 

آثار نیز تا ۳۰ آذر ۱۴۰۰ است.
نمکی ضمن اشاره به نشانی دبیرخانه جشنواره 
ملی شعر نهج البالغه تصریح کرد: دبیرخانه این 
جشنواره به آدرس اصفهان، خیابان آبشار دوم، 
بعد از پل هــای غدیر، ابتدای خیابان شــهید 
آوینی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهــان معاون فرهنگــی و رســانه ای و با کد 

پستی ۳۶۳۷۶، ۸۱۶۶۸ است.
وی ضمن اشــاره بــه جوایــز جشــنواره ملی 
شــعر نهج البالغه تاکید کرد: به آثــار برگزیده 
در بخش هــای مختلف، لوح تقدیــر، تندیس 
جشنواره و هدایای ارزنده نقدی تعلق می گیرد 
و به برگزیدگان این جشــنواره ملی اهدا شــده 
و اختتامیــه نیز دی مــاه ۱۴۰۰ برگزار شــده 

می شود.

اروند دشت آرای، کارگردان فیلم سینمایی »در 
نبود کارگردان« از انتشار پوستر جدید این فیلم 

همزمان با اکران آن در بوسان خبر داده است.
ارونــد دشــت آرای بــا انتشــار این عکــس در 

صفحه اینستاگرام خود آورده است:
»همزمان با افتتاحیه فیلم در بوسان، از پوستر 
»در نبود کارگردان« در جشنواره بین المللی فیلم 

بوسان، از پوستر این فیلم رونمایی شد.

فیلم سینمایی »در نبود کارگردان« به کارگردانی 
اروند دشت آرای، تهیه کنندگی حسین حسین 
اکبری و نویسندگی نغمه ثمینی به عنوان نماینده 
سینمای ایران در بخش اصلی و رقابتی جشنواره 
بین المللی فیلم بوسان، »جریان های جدید«، 
روز ۹ اکتبر نهمین اکــران جهانی خود را تجربه 

می کند.
طراحی پوستر این فیلم توسط بهراد جوانبخت 
بر اساس چیدمان رعنا دهقان صورت پذیرفته 

است.
ماریــن ون هولــک، ارونــد دشــت آرای، آزاده 
میرزایــی، طاهره هــزاوه، دیبــا خاتمی، میثم 
میرزایی، میثم نوروزی، ســاناز باقــری، رومینا 
دواچــی، امین یزدانــی نژاد، نرگس ســعیدی 
نژاد، کیوان جدیری در این فیلم به ایفای نقش 

می پردازند.

فراخــوان اولیــن همایش و مســابقه »کلیک 
امن« به مناسبت هفته ناجا اعالم شد.

بنابر اعــالم دبیرخانه این همایــش در محور  
آموزش همگانی مبتنی برپیشگیری از جرائم 
و آسیب های فضای مجازی و آموزش همگانی 
مبتنــی بــر ترویــج ارزش هــا و هنجار هــای 

همگانی برگزار می شود.
قالب مسابقه شامل عکس نوشته و داده نما، 
فیلم کوتــاه و ویدئوکســت، پادکســت و متن 

تاثیرگذار است.
عالقه مندان می توانند تــا پایان مهر آثار خود 

را به نشــانی اینترنتی m.iauda.ac.ir ارسال 
کنند.

به نفرات برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

سخنگوی شورای شهر اصفهان: 

گزارش مالی جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان
 شفاف بیان شود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان: 

جشنواره ملی شعر نهج البالغه در کاشان برگزار می شود 

پوستر »در نبود کارگردان« رونمایی شد

به مناسبت هفته ناجا:

فراخوان اولین همایش و مسابقه »کلیک امن« 

خبر

جشنواره

با پایان ایام عزاداری و اطمینان از ســالمت 
عوامل »دورهمی« و »خندوانه«، این دو برنامه 

به آنتن شبکه نسیم باز می گردند.
سری جدید برنامه »دورهمی« در ادامه فصل 
قبل و با حضــور عالقه مندان به شــرکت در 
چالش این برنامه آغاز می شــود و داوطلبان 
شرکت در این مجموعه با گذر از مراحل راستی 
آزمایی، جهــت رقابت به ایــن دورهمی وارد 

می شوند.
»خندوانه« نیز با آمادگی و کســب سالمتی 
عوامل و دســت اندر کاران پــس از ابتالء به 
کرونا، خود را برای حضور مجدد در شــبکه 

نسیم آماده می کند.
شــروع »خندوانه« با یادی از درگذشتگان و 
هنرمندان فقیدی که مهمان این برنامه بودند، 
از جمله زنده یاد فتحعلی اویسی، حمیدرضا 
صدر، پرویز پورحسینی، حسین عرفانی و … 

همراه خواهد بود.
بر ایــن اســاس، دو برنامــه »خندوانــه« و 
»دورهمی« ساعت ۲۳ و طبق روال گذشته 

پخش می شوند.
فصل ســوم مســابقه »دســت فرمــون« با 
تغییراتی نســبت به دو فصل گذشته به ویژه 
در نحوه برگزاری مسابقات شنبه تا سه شنبه 
ساعت ۲۱ و حواشی و بخش های ضبط برنامه 
و مســابقه در بسته مثبت »دســت فرمون« 

جمعه ها ساعت ۱۹ روی آنتن می رود.
ســری پنجم »چهل تیکه« هم کــه در حال 
تولید اســت به زودی از شبکه نســیم برای 

پخش می شود.
سریال رئال عروسکی »شبکه کوچک« در ژانر 
کمدی، موزیکال و فانتزی است که از ابتدای 
شهریور ماه پخش شد و همچنان از شنبه تا 

سه شنبه پخش می شود.
»ایستگاه« با خاستگاه اجتماعی و منطبق 
با اهداف این شــبکه، چهارشــنبه تا جمعه 
ساعت ۲۰ به نمایش در می آید. این مجموعه 
با مرور پرونده های واقعی که در اثر بروز خشم 
منجر به نزاع و درگیری شده در فضای ترکیبی 

نمایشی و تاکشو روایت می شود.
»مأمور ویژه« که با مشارکت معاونت اجتماعی 
نیروی انتظامی به مناسبت هفته ناجا تولید 
شده، چهارشنبه تا جمعه ساعت ۲۱ پخش 

خواهد شد.
مســابقه »تهمتن« با هدف تقویت فرهنگ 
پهلوانی، ترویج زندگی سالم، به زودی روی 
آنتن شبکه نســیم می رود. این مســابقه با 
حضور ۲۵۶ ورزشکار در چهار گروه در حال 
تولید است که با پراکندگی قومی و جغرافیایی 

از سراسر کشور به رقابت می پردازند.
»ویتامین خ« با ســاختاری جدید شــنبه تا 
پنجشنبه ساعت ۱۹ و »نســیم آوا« در ادامه 
با تغییراتی از چهارشنبه تا جمعه ساعت ۲۲ 

روی آنتن می رود.

فیلم سینمایی “قهرمان” آخرین ساخته اصغر 
فرهادی از پنجم آبان در سینماهای سراسر 

کشور اکران می شود. 
فیلم  داخلی  کننده  پخش  فیلم”  “خانه 
“قهرمان” زمان اکران را پنجم آبان ماه اعالم 

کرد.
بین  جشنواره  در  بار  اولین  “قهرمان” 
المللی فیلم کن ۲۰۲۱ به نمایش درآمد و 
ضمن کسب “جایزه بزرگ ” مورد استقبال 
تماشاگران و منتقدان بین المللی قرار گرفت.

بازیگران  این فیلم، امیر جدیدی، محسن 
تنابنده، سحر گلدوست، فرشته صدرعرفایی، 
احسان گودرزی،مریم شاه داعی، علیرضا 
جهاندیده، فرخ نوربخت، محمد عاقبتی، 

صالح کریمایی و سارینا فرهادی هستند.
اصغر فرهادی ساخت فیلم های چون “جدایی 
نادر از سیمین”، “گذشته”، “درباره الی”، 
“رقص در غبار” و... را در کارنامه هنری اش 
دارد و دوباره اسکار را برای سینمای ایران 

کسب کرده است.
در فیلم »قهرمان«، رحیم با بازی امیر جدیدی 
در واقع قهرمان داستان است که به دلیل عدم 
پرداخت بدهی اش در زندان است. در حالی 
که او به مرخصی می آید، زنی که او را خیلی 
دوست دارد، رحیم را متقاعد می کند بدهی 
اش را از محل کیف پر از پولی که او پیدا کرده، 
پرداخت کند. تصمیم رحیم پیامدهایی را به 
همراه دارد که او را به قهرمان داستان تبدیل 

می کند. 
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بازگشت »خندوانه« و 
»دورهمی« به تلویزیون

اکران “قهرمان” اصغر فرهادی 
از ۵ آبان ماه
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معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: سرانه فضاهای ورزش 
دانش آموزی این استان ۵۷ سانتی متر مربع است که 

بین استان های کشور در رتبه ۱۷ قرار دارد. 
آذر کیوان امیرپور افزود: پایش اطالعات ثبت شده 
بیش از پنج هزار و ۳۰۰ آموزشگاه استان اصفهان 
نشــان می دهد که این منطقه از جایگاه مناسبی 
در ســرانه فضاهای ورزش دانش آموزی برخوردار 
نیست و ۱۶ اســتان کشور ســرانه فضای ورزشی 

بیشتری از آن دارند.
وی افزود: سرانه ورزشی شامل سالن های ورزشی، 
زمین های چمن و فضاهای اختصاصی و استاندارد 
ورزش دانش آموزان است و شامل حیاط مدارس و 

سالن های ورزشی اجاره ای  نیست.
معاون تربیت بدنــی و ســالمت اداره کل آموزش 
و پــرورش اســتان اصفهــان  ادامــه داد: افزایش 
احتمال برگزاری کالس های حضوری مدارس در 
ماه های پیش رو و دور بودن ۱۸ ماهه دانش آموزان 
از فعالیت های ورزشی در مدارس،  لزوم توجه ویژه 
خیران و مسووالن برای توسعه اماکن ورزشی دانش 

آموزی را  افزایش می دهد.     
امیرپور تاکید کرد: اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با اولویت مدارس ابتدایی دخترانه درصدد 
است فضاهای کم استفاده مدارس مانند زیرزمین و 
انباری ها را با تجهیز به وسایل ورزشی تبدیل به کالس 
تربیت بدنی کند تا دانش آموزان بتوانند در محیطی 
امن و شاداب فعالیت ورزشی کنند و سرانه فضای 

ورزشی استان نیز افزایش یابد.
معاون تربیت بدنــی و ســالمت اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان تصریح کــرد: اداره کل 
آموزش پرورس اســتان در صورت جذب اعتبارات 
جدید، تخصیص تجهیزات ورزشی با اولویت مدارس 
محروم را دستور کار دارد و خیران اصفهانی می توانند 

در این حوزه نیز یاریگر آموزش و پرورش باشند.
امیرپور با اشــاره به اضافه وز نزدیــک به ۲۳ درصد 
دانش آمــوزان اصفهانــی گفت: لــزوم توجه ویژه 
به تربیت بدنی و توســعه فضاها و امکان ورزشــی 

ضروری است.
 بیــش از ۹۲۰ هــزار و ۵۰۰ دانش آموزدر اســتان 

اصفهان تحصیل می کنند.

بازیکن تیم بســکتبال ذوب آهن گفت: بیشتر 
تیم هــا حداقــل دو بازیکن خارجــی خواهند 
داشت که مســابقات نزدیک و حساس خواهد 
بود. هــر تیمی کــه بهتریــن تمرین را داشــته 
باشــد، تمرکز کنــد و بازیکنان خارجــی آن با 
دیگــر بازیکنان هماهنگ باشــند نتیجه الزم را 

می گیرد.
محمدرضــا اکبــری در رابطــه با شــرایط تیم 
بســکتبال ذوب آهــن اظهــار کــرد: بــا فرزاد 
کوهیان در ذوب آهن و تیم های دیگر کار کردم، 
مدیریت این ســرمربی قابل تعریف اســت. و به 
فضا و جو ذوب آهن آشنا هستم. تمرینات طبق 
برنامه پیش مــی رود و امیدوارم تیــم با آمادگی 

کامل و بدون آسیب دیدگی وارد لیگ شود.
وی ادامه داد: امســال تیم با ثبات تری نسبت 
به چندســال اخیر داریــم و انتخابــات خوبی 
نیز برای یارگیری انجام شــد. تــا جایی که خبر 
دارم بیشــتر تیم ها حداقل دو بازیکن خارجی 
خواهند داشت و مســابقات نزدیک و حساس 
خواهــد بود. هــر تیمی کــه بهتریــن تمرین را 

داشــته باشــد، تمرکز کند و بازیکنان خارجی 
آن با دیگر بازیکنــان هماهنگ باشــند نتیجه 
الزم را می گیرد. امســال قصد داریم در کورس 
قهرمانی باشیم و باشــگاه دنبال جذب بازیکن 

خارجی است.
بازیکن تیم بســکتبال ذوب آهن بــا بیان اینکه 
تیم ملی بسکتبال نتایجی که انتظار می رفت را 
توانست بگیرد، تصریح کرد: تیم ملی بسکتبال 
به جام جهانی صعود کرد و در المپیک نمی شد 
انتظاری از آنها داشــت. امیدوارم در قدم های 
بعدی قوی تر کار کنند. ویترین بسکتبال ایران 
تیم ملی آن است و اگر لیگ قدرتمندی داشته 

باشیم، تیم ملی خوبی هم خواهیم داشت.
اکبــری در خصوص ارتقای ســطح لیــگ برتر 
بسکتبال ایران، خاطر نشان کرد: در سالی که 
تیم ملی در آســیا نتایج خوبی می گرفت، لیگ 
خوبــی از لحــاظ برنامه ریزی و کیفیــت تیم ها 
داشتیم. امیدوارم امسال هم لیگ خوبی داشته 
باشــیم تا از دل آن بازیکنان جوان و جدیدی به 

تیم ملی اضافه شوند.

خبرخبر
سرانه فضای ورزشی دانش آموزان اصفهانی

 رتبه ۱۷ کشوری است
بازیکن تیم بسکتبال ذوب آهن:

تیم با ثبات تری نسبت به چند سال اخیر داریم 

گزارش سایت مطرح کره ای 
از مثلث خطرناک تیم ملی ایران

رسانه مطرح کشور کره به دیدار سه 
شنبه این تیم با شاگردان اسکوچیچ 
پرداخت و از مثلث تهاجمی تیم ملی 
فوتبال کشورمان تعریف و تمجید کرد. در چارچوب 
هفته چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، امروز 
بعدازظهر دیدار حساس تیم ملی کشورمان مقابل تیم 
ملی کره جنوبی برگزار خواهد شد. دیداری حیاتی که 
می تواند صدرنشین اصلی را به آسیا معرفی کند. کره 
جنوبی که در سه بازی موفق به کسب هفت امتیاز شده 
است می خواهد طلسم عدم پیروزی در آزادی را بشکند 

و جای تیم ملی کشورمان در صدر جدول را بگیرد.
سایت مشهور یونهاپ در گزارشی از اهمیت این دیدار 
صحبت کرد و بازیکنــان تیم ملی کره جنوبــی را به 
شکست ایران تشویق کرد. این رسانه مشهور کره ای ها 
در گزارش خود نوشــت: قلعه غیرقابل نفوذ آزادی را 

بشکنید.
یونهاپ به بررسی نتایج دیدارهای کره جنوبی و تیم ملی 
کشورمان پرداخت و نوشت: با توجه به این آمار متوجه 
می شویم که تیم ملی ایران قدرتمندتر از کره جنوبی 
اســت زیرا ایران توانســته ۱۳ بار ما را شکست دهد و 
ما تنها به ۹ برد و ۹ تســاوی رسیده ایم. ما نتوانستیم 
تاکنون ایران را در آزادی شکست دهیم و به ۲ تساوی 

پنج شکست و سه باخت متوالی دست پیدا کردیم.
تیم ملی کره جنوبی هیچ گاه نتوانسته در ورزشگاه 
آزادی تیم ملی کشورمان را شکست دهد و برای همین 

می خواهد این طلسم را بشکند.
یونهاپ نوشــت که حضور تماشــاگران در ورزشگاه 
آزادی بسیار تأثیرگذار است و از اینکه تماشاگران اندکی 
قرار است در بازی سه شنبه شــب حاضر شوند ابراز 

خوشحالی کرد.
رســانه کره ای در توصیفی جالب نوشت: ما با هفت 
امتیاز در رده دوم قرار داریم و با تیم سوم یعنی امارات 

پنج امتیاز فاصله گرفتیم. اینکه صعود ما به جام جهانی 
در جاده ای پر از خار رخ بدهد یا جاده ای پر از گل، به 
نتیجه ما در بازی مقابل ایران وابسته است. ما می توانیم 
با برد در آزادی مسیر صعودمان به جام جهانی را بسیار 

هموار سازیم.
یونهاپ قدرت تیم ملی کشورمان را دفاع مستحکم، 
قدرت فیزیکــی بازیکنان و همــکاری فوق العاده در 
خط تهاجمی دانست. این رســانه کره ای نوشت که 
تیم ملی کشورمان در این سه بازی برگزار شده مقابل 
سوریه، عراق و امارات نمایشی درخشان از خود به جا 

گذاشته است.

یونهاپ در قسمت آخر گزارش خود به مقایسه های 
لژیونرهای ۲ تیم پرداخت و نوشت که لژیونرهای کره 
جنوبی خیلی عقب تر از لژیونرهای ایران نیستند. این 
رسانه کره ای نوشت که مقایسه یک به یک آنها شاید 
سخت باشد ولی وقتی شــما به خط تهاجمی نگاه 
می کنید، آمــار خــط تهاجمی لژیونرهای ایران کام 

کره ای ها را تلخ خواهد کرد.
یونهاپ نوشت که مثلث تهاجمی تیم ملی ایران با آزمون 
)۶ گل – یک پاس گل(، جهانبخش )سه گل – ۲ پاس 
گل( و طارمی )پنج گل و یک پاس گل( آمار مجموع ۱۴ 
گل و چهار پاس گل را به ثبت رسانده است، در حالی که 

کره ای ها آماری ضعیف تر به اجرا گذاشته اند.
تیم ملی کره جنوبی با مثلث سون هئونگ مین )سه 
گل – ۲ پاس گل – تاتنهام انگلیس(، هانگ هی چان )سه 
گل – یک پاس گل – ولورهمپتون انگلیس( و هانگ یو 
جی )سه گل – یک پاس گل – بوردو فرانسه( آمار مجموع 

۹ گل و چهار پاس گل را به ثبت رسانده است.
یونهاپ نوشت که بازیکنان کره نباید بازیکنان لیگ 
برتری تیم ملی ایران را دست کم گیرند. این رسانه به 
نقل از پائولو بنتو نوشت: مواظب وحید امیری باشید. 

او را دست کم نگیرید.
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بــا وجود اینکــه اعالم شــده بود فدراســیون 
فوتبال ایران برای گرفتن میزبانی جام جهانی 
۲۰۲۴ فوتســال برای فیفا نامه می فرســتد، 

ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. 
به گزارش مهر، روز دهم مهرماه بود که حسین 
شمس سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال ایران 
در یک برنامه زنــده تلویزیونی اعالم کرد ایران 
اقداماتش را برای گرفتن میزبانی جام جهانی 

۲۰۲۴ فوتسال آغاز کرده است.
شمس در این برنامه گفت: »فدراسیون امروز 
نامه اش را به اینفانتینو )رئیس فیفا( می دهد. 
مراکــش و آمریکا هــم درخواســت میزبانی 

داده اند.«
این خبر که همزمان با برگزاری مراحل پایانی 
جام جهانی ۲۰۲۱ لیتوانی منتشــر شــد، نه 
تنها در ایران بلکه در بعضی از کشورهای دیگر 
جهان هم بازتاب داشــت و از ایــران به عنوان 

یکی از گزینه های میزبانی نام برده شد.
فیفا طبق روال معمول، برای اعطای میزبانی 
جام جهانی ابتدا نامه ای به فدراســیون های 
عضو ارسال می کند تا آمادگی آنها را به صورت 

رسمی و کتبی دریافت کند.
این در حالی اســت که این نامه هنــوز از فیفا 
به ایران ارســال نشده اســت. یکی از اعضای 
فدراسیون فوتبال ضمن تایید این خبر، تاکید 
کرد که ابتدا فیفا باید این نامه را به فدراسیون 
ارسال کند و ســپس درخواســت میزبانی به 
صورت رسمی مطرح شــود که تاکنون چنین 

اتفاقی رخ نداده است.
فدراســیون فوتبال ایران بعد از جــام جهانی 
۲۱۶ کلمبیا قصد داشــت میزبانی مسابقات 
ســال ۲۰۲۰ را بگیرد امــا فیفــا در نهایت در 
ســال ۲۰۱۸ میزبانی این رقابت ها را به کشور 

لیتوانی داد.

کاپیتان و مربی ســابق ذوب آهــن، هدایت 
شاهین بوشهر را بر عهده گرفت. 

مهدی رجب زاده، کاپیتان و مربی سابق تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهان پــس از مذاکراتی 
که با مسئوالن شاهین بوشهر داشت به توافق 
رسید. بدین ترتیب رجب زاده رسما به عنوان 
سرمربی فصل جدید شاهین بوشهر انتخاب 
شد و هدایت این تیم لیگ یکی را برای فصل 

جدید بر عهده گرفت.
قرار اســت به زودی دســتیاران رجــب زاده و 
اعضای کادرفنی این تیم هم معرفی شوند تا 

رسما کار این تیم برای فصل جدید آغاز شود.
پیش از این ابهاماتی در مورد فعالیت شاهین در 
فصل جدید رقابت ها وجود داشت، ولی حاال با 
انتخاب سرمربی جدید فعالیت این تیم در لیگ 

یک قطعی شد.

اولین کمپ تمرین و ارتقــای دانش و مهارت 
ژیمناستیک بانوان در اصفهان برگزار شد. 

اولین کمپ تمرین و ارتقــای دانش و مهارت 
ژیمناســتیک بانوان به همت مدیریت خانه 

ژیمناستیک اصفهان  برگزار شد.
در ایــن رویداد مربیــان عالقه مند بــه همراه 
ژیمناست های برتر خود زیر نظر سرکار خانم 
مژده سلیمان پور، مربی بین المللی و مدرس 
فدراسیون ژیمناستیک با شعار " توسعه صلح از 
طریق ورزش، ارتقا دانش و مهارت " و با رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی به تمرین پرداخته و 
آموزش دیدند. 

گفتنی اســت این کمپ ها بطــور آزاد و فصل 
به فصل، هر ماه یک بار به صورت پیوســته و 
هدفمند به منظور افزایــش آگاهی، دانش و 
تجربه، توجه به جوانان، انتخاب مســتعدین 
و پشتوانه ســازی در خانه ژیمناستیک برگزار 
میشود. الزم به ذکر اســت این رویداد از هفته 
آینده با حضور یکی دیگر از مربیان برجسته 

کشور در بخش آقایان نیز ادامه خواهد یافت.

روزبه چشمی در تمرینات استقالل حضور 
یافت.

به گزارش "ورزش سه"، مدافع جدید 
اســتقالل که بعد از گمانــه زنی های 

متعدد، روز گذشته با حضور در دفتر 
باشگاه استقالل رسما قراردادش 
را به امضا رســاند، امروز در محل 

تمرین آبی پوشان حضور یافت.
چشــمی از امروز با حضــور در مجموعه 

صنایع دفاع اولین تمرین خود را با استقالل 
شــروع کرد تا خود را آماده لیگ برتر بیست 

و یکم کند.
چشــمی با توجه بــه دوری بلند مدت 
از تمرینات طبیعی اســت که از نظر 
بدنی عقب تر از سایر بازیکنان باشد و 
باید مدتی به صورت اختصاصی زیر نظر 
بدنســاز تیم کار کند تا شرایط حضور در 

بازی ها را به دست بیاورد.

روابط عمومی ّآبفای استان اصفهان و هیات فوتبال 
شهرستان اصفهان تفاهم نامه همکاری امضا کردند. 
این تفاهم نامه که به امضای مهرداد خورسندی، مدیر 
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و 
جعفر جعفری هرندی رئیس هیات فوتبال شهرستان 
اصفهان رسیده، با هدف استفاده از توانمندی های 
طرفین در خصوص فرهنگ سازی مصرف بهینه آب 

منعقد شده است. 
بر اســاس این تفاهم نامه هیات فوتبال شهرستان 
اصفهان تمام محیط های ورزشی روباز و سرپوشیده 
خود را برای انجام فعالیت های تبلیغاتی، آموزشی 
و برپایی جشــنواره های فرهنگی در اختیار روابط 
عمومی شرکت ّآب و فاضالب استان اصفهان قرار 

می دهد. 
روابط عمومی ّآبفای اســتان اصفهــان نیز متعهد 

می شود تا ضمن برگزاری جلسات مشترک آموزشی 
با محوریت مدیریت مصرف آب برای مربیان و اعضای 
تیم های فوتبال به ویژه تیم های کودکان و نوجوانان و 
همچنین تامین اقالم فرهنگی مورد نیاز جلسات و 
کارگاه های آموزشی هیات فوتبال، نسبت به برگزاری 
تورهای بازدیــد از تاسیســات آب و فاضالب برای 

ورزشکاران اقدام کند. 

اعالم آمادگی شفاهی بود؟ 

ابهامات نامه ایران 
به فیفا برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۴ فوتسال

خبر

رجب زاده سرمربی شاهین بوشهر شد 

تالش برای ارتقای دانش و مهارت ژیمناستیک بانوان 

چشمی رسما با استقالل استارت زد

امضای تفاهم نامه همکاری روابط عمومی 
آبفا و هیات فوتبال شهرستان اصفهان

خبر

رئیس فدراسیون کوهنوردی گفت: اتفاقی 
که هیچوقــت در مجامع اســتان اصفهان 
رخ نداده بود، در دوره بنــده اتفاق افتاد و 
۱۴ رای ســفید در مجمع انتخابی هیئت 
کوهنوردی داده شد که نشان می دهد در 
مجامع هیئت های ورزشی استان اصفهان 
هیچ مهندســی صــورت نمی گیــرد و هر 
شــخصی داخل مجمع به صورت آگاهانه 

رأی می دهد.
مجمــع  در  طباطبایــی  محمــد  ســید 
انتخاباتــی هیئــت کوهنــوردی اســتان 
اصفهان، اظهــار کرد: با توجــه به منطقه 
جغرافیایی اصفهان، شــرایط خوبی برای 
رشته کوهنوردی در این شــهر وجود دارد 
و هیئت کوهنوردی اســتان اصفهان باید 
برنامه مدونی برای استفاده از این ظرفیت 

طبیعی تدوین کند.
وی ادامــه داد: حرکــت رئیــس آینــده 
هیئت کوهنوردی اســتان اصفهــان باید 
بر مبنــای برنامــه راهبــردی اداره ورزش 
و جوانان و سیاســت گذاری فدراســیون 
باشد. کوهنوردی توانســته عالقه مندان 
بســیاری را به خود جلب کند، امیدوارم با 
استعدادیابی و پرورش استعدادها، از این 

ظرفیت به بهترین نحو استفاده شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در 
رابطه با عملکــرد اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان اصفهان، اظهار کرد: یک خانواده 
بزرگ ورزشی هســتیم که با کمک و تالش 
یکدیگر موفق شدیم در سال ۱۳۹۹ در بین 
۳۱ استان کشــور رتبه اول را کسب کنیم و 
اقتدار ورزش اصفهان را به نمایش بگذاریم، 

امیدوارم این وحدت و همدلی حفظ شود.
طباطبایــی در خصــوص ۱۴ رأی ســفید 
اعضــای مجمــع، تصریــح کــرد: اتفاقی 
که هیچوقــت در مجامع اســتان اصفهان 
رخ نداده بــود، در دوره بنده اتفــاق افتاد و 
۱۴ رأی ســفید در مجمــع انتخابی هیئت 
کوهنوردی داده شد که نشــان می دهد در 
مجامع هیئت های ورزشی استان اصفهان 
هیــچ مهندســی صــورت نمی گیــرد و هر 
گاهانه  شــخصی داخل مجمع به صورت آ

رأی می دهد.
وی افزود: مجمــع به افرادی کــه کاندید 
بودند این پیام را رســاند که اگر قرار اســت 
در مجمعی شرکت کنید و مسئولیتی را بر 
عهده بگیرید برنامه خود را ارائه دهید، در 
مدت پنج دقیقه مجمع نمی شــود برنامه 
داد و صرفا باید یــک اطالعات کوتاه راجع 

به خود رأی اعتماد آورد.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان 
بــا بیان اینکه برنامــه هیئــت کوهنوردی 
اســتان اصفهان باید در فایــل پی دی اف 
باشد، خاطر نشان کرد: با توجه به ظرفیت، 
قهرمانان و نیروی انسانی اصفهان رئیس 
هیئت کوهنوردی باید برنامه ای قوی ارائه 
دهد و اهــداف و سیاســت های کالنی که 
مسیر چهارساله هیئت است را روشن کند.

همچنیــن رضــا زارعی رئیس فدراســیون 
کوهنــوردی در رابطه با انتخابــات هیئت 
کوهنوردی اســتان اصفهــان گفت: یکی 
از بــرکات نظــام جمهوری اســالمی ایران 
انتخابات آزاد است که خوشحالیم دوستان 
در این مجمع به صورت آزادانه رأی دادند. از 
کاندیدهایی که ثبت نام کردند باوجود اینکه 
مورد تأییــد اعضای مجمع نبودند تشــکر 
می کنم، با این موضوع برخورد داشــتم که 
به کاندیدهای مورد نظــر رأی اعتماد داده 

نشده است.
وی ادامه داد: طی چند سال اخیر اصفهان 
بین پنج استان برتر در بحث آموزش و جز 
سه استان برتر در بحث تعداد ورزشکار بوده 
است و مدیران توانمند این استان توقعات 

را باال بردند.
رئیس فدراسیون کوهنوردی با بیان اینکه 
پس از این مجمع با توجه به اینکه هیچکدام 
از کاندیدهــا رأی مــورد نظــر را کســب 
نکردند، گفت: مدیــر کل ورزش و جوانان 
اســتان اصفهان باید برای مدت ســه ماه 
سرپرســتی معرفی کند تا مجمــع دوباره 
برگزار شــود، ریاســت هیئت کوهنوردی 
پســت راحتی نیست. در ســال های اخیر 
شاهد استعدادهای درخشانی از اصفهان 
بودیم، صفدریان و دهقــان از مدال آوران 

و قهرمانان اصفهانی این رشته هستند.
زارعی ادامه داد: در دو سال گذشته ویروس 
کرونا را داشــتیم که در کشور ریشه دوانده 
بود، ولــی در حــال حاضــر فعالیت های 
ورزشی شروع شده و طبق تقویم فدراسیون 
مســابقات بین المللــی و قهرمانی جهان 

را داریم.

مدیرکل ورزش و جوانان 
استان اصفهان:

۱۴ رای سفید نشان داد 
در انتخابات هیئت ها 
مهندسی وجود ندارد

رئیس فدراسیون کوهنوردی 
و صعودهای ورزشی با اشاره 
به اهمیت آزادی در انتخابات 
گفت: حرکت اعضای مجمع اصفهان نشان 
از داشــتن آزادی و همچنین نرسیدن به یک 
اتحاد برای انتخاب رئیس جدید هیئت است. 
رضــا زارعیــدر مجمــع انتخاباتــی هیئــت 
کوهنــوردی و صعودهــای ورزشــی اســتان 
اصفهان با بیان اینکه یکی از برکات جمهوری 
اسالمی ایران انتخابات آزاد است، اظهار کرد: 
مجمع انتخاباتی هیئت کوهنوردی اســتان 
اصفهان را نمونه ای از آزادی می توان نام برد 
که اعضا می توانند بدون هــراس، رای و نظر 

خود را اعالم کنند.
وی افزود: شاید برای ورزش اصفهان انتخاب 
نشــدن رئیس در مجمــع انتخاباتــی، اتفاق 

نادری باشد، اما بارها در استان های مختلف 
به این مورد برخورد کرده ایم.

زارعی با اشــاره به تصمیم جمعــی ۱۴ نفر از 
اعضای مجمع برای انداختن رای ســفید به 
صندوق خاطرنشان کرد: این موضوع نشان 
می دهد اعضــای مجمع بــرای انتخاب هیچ 
کدام از کاندیداهــا به اتحاد نرســیدند و این 
پیام را بــه کاندیداها می دهد که باید بیشــتر 
کار کنند زیرا اصفهان اســتان بزرگی است و 
به دلیل وجود مدیران توانمند در این استان، 

انتظارات باال رفته است.
رئیس فدراســیون کوهنــوردی و صعودهای 
ورزشی با اشاره به جایگاه هیئت کوهنوردی 
اصفهــان در میان پنــج هیئت برتر کشــور، 
گفت: با توجه به باال بودن انتظارات، انتخاب 
نکردن رئیــس از جمع کاندیداهــای حاضر 

نشــان می دهد برنامــه آنها مــورد توجه قرار 
نگرفته است.

وی از مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان 
درخواســت کرد نســبت به معرفی سرپرست 
جدید برای هیئــت اقدام کرده و سرپرســت 
آینده نیز ظرف مدت ســه ماه زمینه برگزاری 

انتخابات مجدد را فراهم کند.
زارعی اضافه کرد: امیدوارم در مدت ســه ماه 

آینــده افراد جدیــدی وارد عرصــه انتخابات 
کوهنوردی شــوند و برای اداره هیئت برنامه 
مدونی داشته باشــند، چرا که ریاست هیئت 
کوهنــوردی اســتان اصفهان کار ســاده ای 

نیست.
زارعی بــا تبریک به محمدرضــا صفدریان به 
عنــوان نماینده ورزشــکاران در فدراســیون 
جهانی در بخــش کمیته یخ نــوردی، اظهار 
تاســف کرد که رشــته یخ نوردی بــه المپیک 
زمستانی راه پیدا نکرده تا شایستگی های این 

جوان اصفهانی بیشتر نمایان شود.
وی همچنین بــه حضــور امین دهقــان، به 
عنوان دیگر نماینده ورزشــکاران نیز اشــاره 
کرد و گفت: دهقان همواره تمام کارهایش را 
هدفمند انجام می دهد و صعود به اورست نیز 

از عظمت کار او حکایت دارد.

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی:

غیبت ایران در یخ نوردی المپیک جای تاسف دارد

خبر
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»آگهی فقدان سند مالکیت«
شماره: ۲۶۰۲۶۳۷۷، تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱۸، سند مالکیت جزء سهم ۲ از کل سهم ۶ بعنوان 
مالک دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان متن سهم: دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
ثبتی ۱۱۹۵ فرعی از ۴۷۵ اصلی واقع در بخش ۱۶ ثبت اصفهان که طبق شماره دفتر الکترونیکی 
۱۳۹۵۲۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۲۷۶ و شماره سند چاپی ۵۰۹۴۱۲ سری د سال ۹۴ و بموجب مستند 
مالکیت ۱۶۲۱۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ دفترخانه یک اصفهان بنام خانم زهرا دردشتیان فرزند 
رضا بشماره شناسنامه ۴۲۳۵۱ بتاریخ تولد ۱۳۳۵/۱۰/۱۹ صادره از اصفهان بشماره ملی 
۱۲۸۰۸۴۹۱۰۱ دارای سابقه ثبت و سند مالکیت میباشد و اکنون نامبرده درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی نسبت به مالکیت خود از پالک فوق را نموده است لذا به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میشود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارایه 
کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۰۵۰۰۵ / م الف
»آگهی فقدان سند مالکیت«

شماره: ۲۶۰۲۶۳۷۷، تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱۸، سند مالکیت جزء سهم ۴ از کل سهم ۶ بعنوان 
مالک چهار دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان متن سهم: چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک ثبتی ۱۱۹۵ فرعی از ۴۷۵ اصلی واقع در بخش ۱۶ ثبت اصفهان که ضمن العقد شرط 
و مقرر گردید که منافع موردمصالحه مادام الحیاه متعلق به مشارالیه و بطور رایگان میباشد که 
مصالح درطول حیات خود نیز حق انعقاد اجاره با دیگری بهر مبلغ و به هر مدت حداکثر به مدت 
حیات خود را دارد که طبق شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۶۲۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۶۹۶ و شماره سند 
چاپی ۲۸۸۹۲۳ سری الف سال ۹۵ و بموجب مستند مالکیت ۵۱۵۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ 
دفترخانه ۱۱۴ اصفهان بنام خانم زهرا دردشتیان فرزند رضا بشماره شناسنامه ۴۲۳۵۱ بتاریخ 
تولد ۱۳۳۵/۱۰/۱۹ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۸۰۸۴۹۱۰۱ دارای سابقه ثبت و سند 
مالکیت میباشد و اکنون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نسبت به مالکیت خود 
از پالک فوق را نموده است لذا به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون 
ثبت مراتب در یک نوبت آگهی میشود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارایه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – ۱۲۰۵۰۰۶ / م الف
آگهی فقدان سند مالکیت

سیدمحسن میرمنصف با تسلیم دو برگ استشهاد شهود مدعی مفقود شدن سند مالکیت به 
شماره ۸۸۰۷۳۹ دفتر ۱۶۳ ص ۲۵۹ به میزان ششدانگ پالک ثبتی ۳۰۱/۱۴۰۸۳ واقع در 
بخش ۱۶ ثبتی اصفهان به نامش صادر و تسلیم گردیده رهن و بازداشت ندارد و نحوه گم شدن 
جابه جایی اعالم شده چون درخواست صدور سند المثنی گردیده، طبق تبصره یک اصالحی 
ماده ۱۲۰ آ.ق.ث مراتب آگهی می گردد که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار آگهی تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارایه نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد. علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر - ۱۲۰۴۶۸۶ / م الف
آگهی تحدید حدود اختصاصی

شماره: ۲۰۲۷۰۲۵۱۱۱، تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱۷، چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی با کاربری کشاورزی شماره پالک ثبتی ۸۵۷ فرعی مجزی شده از ۱۰۴۰۸ اصلی واقع 
در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق رای شماره ۵۰۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ به نام محمدرضا 
نادریان فرزند مهدی نسبت به یک دانگ و نیم مشاع و رای ۵۰۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ به 
نام مهدی نادریان فرزند غفور نسبت به یک دانگ و نیم مشاع و طبق رای شماره ۵۰۱۴ مورخ 
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ به نام ریحانه نادریان فرزند مهدی نسبت به یک دانگ و نیم مشاع و رای ۵۰۱۵ 

مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ به نام منیزه کیانی هاشمی اصفهانی فرزند عباس نسبت به یک دانگ و نیم 
صادره از هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان ششدانگ صادر گردیده و 
باتوجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک ۱۰۴۰۸ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان قانونی 
نبوده است اینک بنابه دستو قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده 
متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ساعت ۹ صبح در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲۰ 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 
۸۶ آیین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 
ارایه نماید درغیراینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید. سپس اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار آگهی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ 

– مهدی صادقی رییس ثبت منطقه شرق اصفهان – ۱۲۰۴۸۶۵ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۲۰۷، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۶۳۱ مربوط به تقاضای آقای/خانم مصطفی نصیری خوزانی مبنی 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۲۴۱۴۲ مورخ ۹۶/۱۰/۰۵  دفتر ۳۲۲ و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی 
نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی 
نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و 
بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم مصطفی نصیری خوزانی به 
شناسنامه شماره ۲۲۶ کدملی ۱۱۴۱۶۲۵۷۵۱ صادره فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت ۴۵۷/۱۲ مترمربع پالک شماره ۳۱۲۴ و ۱۱۰۸ فرعی از ۸۵ اصلی واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی 
گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس 
از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام 
نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ - رییس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۰۲۵۳۲ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۴۰۸، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه 
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۱۹۰ مربوط به تقاضای آقای/خانم علیرضا قدیری مبنی بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و 
تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه 
شامل مع الواسطه از علیجان عموتقی و سند ۱۸۱۸۸ و دفتر ۳۶۲ صفحه ۲۶۰ و سند ۱۸۹ و مالحظه 
نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی 

نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 
به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم علیرضا قدیری به شناسنامه شماره ۳۴۳ کدملی 
۱۱۴۱۰۵۹۴۱۱ صادره فرزند غالمعباس نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۷۷/۱۷ 
مترمربع پالک شماره ۲۴۶۹ و ۲۴۷۰ فرعی از ۷۲ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید.طی گزارش کارشناس دراجرای ماده 
۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه 
اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت 
به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۷/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۰۲۶۵۹ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای 
شماره ۵۷۱۴ و ۵۷۱۵و ۵۷۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۷ آقای محسن عسگرزاده فرزند عباسعلی در 
دو دانگ مشاع و خانم فاطمه قنادی نجف آبادی فرزند حسن نسبت به یک دانگ مشاع و خانم ندا 
کارشناس نجف آبادی فرزند محسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
۱۷۴/۷۵ مترمربع مجزی شده از پالک شماره ۷۳۴  اصلی واقع در قطعه ۴ بخش ۱۱ حوزه ثبت 
ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست  واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی – ۱۲۰۵۱۳۸ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره 
۱۸۰۶ و ۱۸۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶آقای مهدی شفیعی فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع 
و خانم فاطمه رضائی فرزند فریدون نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
۱۷۹/۸۸ مترمربع مجزی شده از پالک شماره ۵۹۱ اصلی واقع در قطعه ۷ بخش ۱۱ حوزه ثبت 
ملک اصفهان متقاضی را از مالک رسمی رحیم کرباسی به صورت عادی و مع الواسطه خریداری 
نموده است. تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۰/۰۷/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ 
- حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسی – ۱۲۰۵۱۱۴ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 

تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۹۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ رضا تقی پور فرزند مصطفی 
بشماره شناسنامه ۱ صادره از اصفهان جرقویه بشماره ملی ۵۶۴۹۶۸۳۵۲۲ در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۴۱۲ فرعی از اصلی ۱۵۲۴۱ واقع در 
بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۷۷/۶۱ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ – رییس منطقه ثبت اسناد 

و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی – ۱۲۰۴۹۹۰ / م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۴۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ هیات سه آقای سیدابراهیم 
حسینی به شناسنامه شماره ۱۲۷۳۲۶۵۱۷۳ کدملی ۱۲۷۳۲۶۵۱۷۳ صادره اصفهان فرزند 
احمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۰۱/۰۷ مترمربع پالک شماره ۱۵۱۸۲ 
اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک ش مال اصفهان که خود متقاضی مالک 
رسمی میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ – رییس 

اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۰۵۰۶۱ / م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۴۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ هیات یک حمزه اسدی پور 
به شناسنامه شماره ۱۳۴۹ کدملی ۱۱۵۹۴۱۷۵۹۸ صادره فریدن فرزند غالمحسن بصورت 
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان درحال ساخت به مساحت ۲۱۵/۱۹ 
مترمربع از پالک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۴۹۷ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ هیات یک آقای محمدجواد اسدی پور به شناسنامه شماره ۶ کدملی 
۱۱۵۹۸۶۸۶۷۰ صادره فریدن فرزند غالمحسن بصورت یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان درحال ساخت به مساحت ۲۱۵/۱۹ مترمربع از پالک شماره ۱۳۹۰۰ 
اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی 
مالک رسمی میباشد. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۴۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ 
هیات یک آقای اسماعیل یزدانی به شناسنامه شماره ۷۲۷ کدملی ۱۱۸۹۹۲۰۹۳۱ صادره 
اردستان فرزند غالمرضا بصورت یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان درحال 
ساخت به مساحت ۲۱۵/۱۹ مترمربع از پالک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش 
۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۴۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ هیات یک آقای محسن آریانی نسب به 
شناسنامه شماره ۴۰۷۸۴ کدملی ۱۲۸۲۳۳۷۰۴۱ صادره اصفهان فرزند حسین بصورت یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان درحال ساخت به مساحت ۲۱۵/۱۹ مترمربع از 
پالک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۰۵۱۴۹ / م الف

آگهی

خوردن یک هات داگ 
چند دقیقه از عمر انسان کم می کند؟ 

محققــان بهداشــت وتغذیه در 
دانشگاه میشیگان ۵ هزار و ۸۵۳ 
غذای موجــود در رژیــم غذایی 
آمریکایی ها را تجزیه و تحلیل کردند و میزان ســالم 
یا ناسالم بودن آن ها را با یک اندزه گیری استاندارد 

مقایسه کردند. 
هات داگ که یکی از فســت فود های هیجان انگیز 
اقشار مختلف به حســاب می آید، در وعده غذایی 

بسیاری ها جا خوش کرده. 
یک هات داگ به تنهایی می تواند ۳۶ دقیقه از عمر 
انسان را به دلیل اثرات سو غذا های فرآوری شده کوتاه 
کند. این مطالعه همچنین نشان داد که غذا های تازه 
مانند میوه ها، آجیل، حبوبات و ســبزیجات بدون 
نشاسته با هر لقمه لحظات ارزشمندی به طول عمر 

انسان می افزایند.
محققان بهداشــت و تغذیه در دانشگاه میشیگان 
در این مطالعه، پنــج هزار و ۸۵۳ غــذای موجود در 
رژیم غذایی آمریکایی هــا را تجزیه و تحلیل کردند و 
میزان سالم یا ناسالم بودن آن ها را با یک اندزه گیری 
اســتاندارد )مقدار زمانــی که به طــول عمر اضافه 

می کند یا از آن کم می کند( مقایسه کردند.
آن ها به منظور فهرســت بندی بار های مفید و مضر 
ســالمتی هر مــاده غذایــی از جدیدتریــن متون 
علمی تغذیه ای برای بــرآورد بیماری های مربوط به 
دســته خاصی از غذا ها اســتفاده کردند، به عنوان 
مثال، نویسندگان مطالعه فرض کردند که ۴۵ صدم 
دقیقه به ازای مصرف هر گرم گوشت فرآوری شده از 
عمر کاسته می شود. برعکس به ازای مصرف هر گرم 

میوه یک دهم دقیقه به طول عمر اضافه می شود.

تعداد دقایق ســالم زندگی به دست آمده یا از دست 
رفته در هــر وعده غذا با شــاخص تغذیه ســالمت 
)HENI( که محققان آن را به ادبیات علمی معرفی 

کرده اند، اندازه گیری می شود.
شــاخص تغذیه ســالمت، ۱۵ عامل رژیم غذایی از 
مطالعه »بار جهانی بیماری« که بار ناتوانی و مرگ را 

به دالیل مختلف بررسی می کند، در نظر می گیرد.
این ها مزایای سالمتی مرتبط با غذای حاوی شیر، 
آجیل و دانه ها، میوه ها، کلســیم، اسید های چرب 
امگا ۳ از غذا های دریایی، فیبر ها و اسید های چرب 
غیر اشباع )PUFAs( و آسیب های سالمتی مرتبط 
با غذای حاوی گوشت فرآوری شده، گوشت قرمز، 

اسید های چرب ترانس و نوشیدنی های شیرین شده 
با قند و سدیم را پوشش می دهند.

محققان برای هر یــک از این عوامــل رژیم غذایی، 
دقیقه های سالم زندگی را از دســت داده یا بدست 
آمده را به ازای هــر گرم غذای مصرف شــده برآورد 

کردند.
آن ها با اســتفاده از این تخمین ها بــه عنوان مثال، 
محاســبه کردند که یک هات داگ معمولی گوشت 
گاو روی نان با توجه به محتوای باالی گوشت فرآوری 
شده، سدیم و اسید های چرب ترانس، ۳۶ دقیقه از 

زندگی انسان کوتاه می کند.
ســایر غذا های فرآوری شــده که ممکن است عمر 

انسان را کوتاه کنند شــامل بی کن )۶ دقیقه و ۳۰ 
ثانیه در هر وعده(، پیتزا )۷ دقیقه و ۸ ثانیه( و چیزبرگر 
دو نفره )۸ دقیقه و ۸ ثانیه( اســت. در طرف مقابل 
طیف، غذا هایی که به طول عمر انسان می افزایند 
عبارتند از: ماهی قــزل آال )۱۳ دقیقــه و ۵ ثانیه در 
هر وعده(، موز )۱۳ دقیقه و ۳۰ ثانیــه( و آووکادو )۲ 

دقیقه و ۸ ثانیه(.
غذا های دریایــی از حدود ۱۰ دقیقه تــا حدود ۷۰ 
دقیقه به عمر انســان می افزایند که علت آن دامنه 
وسیع محتوای اسید های چرب امگا ۳ سالم است 
که میــزان آن در ماهی تا ســخت پوســتان به طور 

گسترده ای متفاوت است.

دانستنی ها 

تحقیق جدید نشان داده است 
که مکمل های کتون می توانند 
شیوه درمانی جدیدی برای حفظ 

و بهبود سالمت مغز در افراد چاق باشند. افراد چاق 
در معرض ریسک باالتر ابتالء به اختالل شناختی و 
بیماری های فساد عصبی هستند. محققان دانشگاه 

بریتیش کلمبیا کانادا دریافتند دادن مکمل کتون به 
شرکت کنندگان چاق به مدت ۱۴ روز و سه بار در هفته 
موجب افزایش جریان خون در مغز و بهبود عملکرد 
شناختی مغز نظیر حافظه کاری و سرعت پردازش 
آنها شد. مکمل های حاوی بتاهیدروکسی بوتیرات 
)B-OHB( که برای مصرف انسانی بیخطر هستند 
نسبتا جدید بوده و عمدتا برای بهبود عملکرد انسانی 

در شرایط ورزشی و نظامی استفاده می شوند.
قبال مشخص شده بود که مکمل های کتون برای 

افراد مسن مبتال به اختالل شناختی ضعیف و زوال 
عقل مفید هستند.

در این مطالعــه، محققان اثبــات کردند که مکمل 
کتون شــیوه درمانی جدیدی بــرای حفظ و بهبود 
ســالمت مغز در افراد چاق که در معــرض ابتالء به 
اختالل شــناختی-عصبی هستند اســت. دکتر 
»جرمی والش«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره 
می گوید: »ما انتظار داریم این مکمل ها برای حفظ و 
بهبود سالمت مغز در افراد چاق قابل استفاده باشد«.

یافته محققان کانادایی؛

مکمل »کتون« درمانی جدید 
برای تقویت عملکرد مغز افراد چاق 

پژوهش

چای به عنوان یک نوشــیدنی  مطلوب شناخته 
می شود که چند عادت غلط هنگام نوشیدن آن 

می تواند منجر به بیماری سرطان شود. 
یکی از کشورهای مهم در زمینه تولید و صادرات 
چای، هندوستان است؛ در هند، مخصوصا مردم 
عصر ها و صبح ها با نوشیدن چای تفریح می کنند. 
اکثر کارمندان اداری نیز عاشــق چای هســتند 
و اغلب بــرای حفظ روحیه خــود در دفتر از چای 
لذت می برند، اما این نوشیدنی به همان اندازه که 

دلچسب است می تواند مضر باشد. 
نوشــیدن چای تبدیل به یک عادت شده است تا 
جایی که برخی اگر چای ننوشــند دچار سردرد 
می شوند. برخی هم عادت دارند میان وعده های 
خشک و یا هر چیز دیگری را به همراه چای میل 
کنند، برخی دیگر به همراه چای سیگار می کشند 
اما باید بدانیــد مصرف برخــی از چیزها با چای 

می تواند به از دست دادن زندگی ختم شود. 
استعمال دخانیات منجر به بیماری های بسیاری 
در بدن ما شود که شاید هر گز فکرش را هم نکنید 
و این موضوع بــا زیاده روی در مصــرف چای نیز 
می تواند صدق کند. نوشیدن چای ممکن است 
خوشمزه به نظر برسد اما هنگامی که شاهد از دست 
دادن عزیزان و اطرافیانمان باشیم، می تواند بسیار 
آزاردهنده باشد، به همین دلیل است که فرد نباید 
بیش از دو بار در روز چای بنوشد. در ادامه به برخی 

از مضرات چای اشاره شده است؛ 
افرادی که چای بیشتری می نوشند دفعات ادرار 
بیشتری دارند. این منجر به کمبود پتاسیم، سدیم 
و ســایر مواد معدنی ضروری در بدن ما می شود. 

در نتیجه بدن ما به تدریج شروع به از دست دادن 
مواد مغذی خود می کند در نتیجه از قدرت آن نیز 

کاسته می شود.
بر اساس یافته ها آلومینیوم موجود در چای برای 
پوست بدن سمی است همچنین باعث ایجاد جوش 
روی صورت می شود. نوشیدن چای بیشتر احتماال 

باعث بسیاری از بیماری های کلیوی می شود.
بســیاری از مردم عادت دارند چای را بســیار داغ 
بنوشــند که اگر از عوارض آن آگاه باشــند دیگر 
هرگز ایــن کار را تکــرار نمی کننــد، زیــرا به تمام 
لوله هایی که دهان ما را به معده متصل می کند، 
آسیب می رســاند. اگر هر روز چای داغ بیشتری 
بنوشــیم، لوله های داخل بدن ما نازک می شود. 
آســیب نیز می تواند در طول زمــان رخ دهد. اگر 
لوله میرایی شود، زندگی برای فرد دشوار می شود.

این مطلــب برای کســانی کــه با چای ســیگار 
می کشند، بســیار ویژه است. بســیاری از افراد 
معتاد هستند. شــما نیز اغلب افرادی را در مالء 
عام دیده اید که دوســت دارند ســیگار بکشند و 
چای بنوشند؛ آن ها این کار را هوشمندانه انجام 
می دهند، اما نمی دانند که باعث سرطان جدی 

می شود.
این عادت احتمال ســرطان را تقریبــا ۳۰ درصد 
افزایش می دهــد. از آنجا که چای حاوی کافئین 
است و مهمتر از همه، ســیگار ها نیز حاوی مواد 
مخدر هســتند در بدن به یک ماده سمی تبدیل 
می شــوند در نتیجه احتمال ابتال به سرطان در 
حال افزایش است بنابراین هرگز نباید سیگار را با 

چای بنوشید.

چند اشتباه رایج هنگام نوشیدن چای که می تواند 
منجر به سرطان شود 

سرطان

یک فوق تخصص غدد گفــت: کم کاری و 
پرکاری تیروئید با انجام آزمایش های خون 
و در مواردی با سونوگرافی و اسکن تیروئید 

تشخیص داده می شود. 
فرزانه سروقدی، فوق تخصص غدد اظهار 
کرد: تیروئید غــده ای به شــکل پروانه در 
جلوی گردن است که حدود ۱۵ تا ۲۰ گرم 
در یک فرد بالــغ وزن دارد، تیروئید دو نوع 
 T و T ۴ هورمون ترشح می کند به نام های
۳ که کار این هورمون ها تنظیم ســوخت و 

ساز بدن است.
او با اشاره به اینکه عملکرد تیروئید توسط 
غده دیگری در بدن به نام هیپوفیز تنظیم 
می شود، گفت: تیروئید ممکن است دچار 
کم کاری یا پرکاری شــود، کــم کاری غده 
تیروئید در بین بیماری های غده درون ریز، 

شایع ترین بیماری پس از دیابت است.
سروقدی با اشاره به اینکه اختالل عملکرد 
تیروئید در زنان شــایع تر از مردان اســت، 
گفت: تشخیص کم کاری و پرکاری تیروئید 
با انجــام آزمایش های خــون، در مواردی 
بــا ســونوگرافی و اســکن تیروئیــد انجام 

می شود.
این فوق تخصص غــدد ادامه داد: در اکثر 
بیماری ها و اختالالت طبی، گرفتن شرح 
حال دقیق بیمــار و انجــام معاینه کامل، 
بر انجام تســت های آزمایشگاهی اولویت 
دارد، در غالــب مــوارد پیــش از برخورد با 
شــکایت ها و یافته هایــی کــه ســرنخ یک 
بیماری خاص باشــد، پزشــک به ســراغ 

بررسی های آزمایشگاهی نمی روند.
او  تصریــح کــرد: کــم کاری تیروئید غیر 
مــادرزادی یا فــرم اکتســابی کــم کاری 
تیروئیــد، معمــوال در کودکان پس از ســه 
ســالگی در نوجوانان و بزرگســاالن دیده 

می شود.
این متخصص یادآوری کرد: عالئم بالینی 
شامل اختالل رشد قدی و در سنین باالتر، 
خســتگی زودرس، اضافه وزن، یبوست، 
عدم تحمل ســرما، پوست خشگ، ریزش 

است.

تیروئید

راه های تشخیص 
پرکاری و کم کاری تیروئید 
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 VivoBook ایسوس از محصول جدید خود به نام
۱۵ در کشور ژاپن و با قابلیت های جدید رونمایی 
کرد.  شرکت ASUS در ژاپن به طور رسمی یک 
 ۱۵ VivoBook افزودنی جدید بــه مجموعــه
شــامل صفحــه نمایــش OLED، پردازنــده 
Intel Core i۷ اضافــه کــرد. مهمترین ویژگی 
VivoBook ۱۵ طراحی آســان و وزن ســبک 
آن اســت. قیمت ASUS VivoBook ۱۵ برای 
پیکربندی Intel i۵ حــدود ۹۹ هزار پوند و برای 
مدل جدید ۸۹۰ دالر آمریکا است. این لپ تاپ را 
می توان از فروشگاه های مجاز ASUS در کشور 

ژاپن خریداری کرد.
1۵ ASUS VivoBook مشخصات    

این لپ تاپ دارای صفحه نمایش ۱۵.۶ اینچی 
OLED با رزولوشن ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ پیکسل، 
 PANTONE و گواهینامه DCI-P۳ طیف رنگ
است. همچنین برای اطمینان از اینکه صفحه 
نمایش نــور آبــی کمتــری منتشــر می کند، 
گواهینامــه TUV Rheinland را دریافت کرده 
است. صفحه نمایش دارای ۶۰۰ نیت روشنایی 
و طراحی لبــه نانو اســت. این لپ تــاپ از آلیاژ 
آلومینیوم ساخته شده و ضخامت آن ۱۸.۶ میلی 

متر است، اما هنوز ۱.۸ کیلوگرم وزن کم دارد.
 Intel Core این لپ تاپ مجهــز بــه پردازنــده
 G۷ ۱۱۳۵-Intel Core i۵ یــا G۷ ۱۱۶۵-i۷
است. تراشــه Core i۷ مربوط به شــماره مدل 
K۵۱۳EA-L۱۸۶۹T و پردازنده دومی متعلق 
به شماره مدل K۵۱۳EA-L۱۸۶۷T است. ۸ 
گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه SSD دارد. 
متاسفانه، این لپ تاپ با Windows ۱۰ عرضه 
می شــود، اما قابل ارتقاء به ویندوز ۱۱ اســت. 
از Wi-Fi ۶ و بلوتــوث v۵ پشــتیبانی می کند 
و دارای پــورت Type-C ۳.۲ USB، پــورت 
 ،HDMI ۲.۰، پورت USB دو پورت ،Type-A
ورودی میکروفون و در نهایت شیار کارت خوان 

microSDXC است.

۶ محصول دانش بنیان تولید شــده توسط 
شــرکت های دانــش بنیــان پــارک فناوری 
پردیس در اجالس سالیانه این پارک رونمایی 
می شــوند. همزمان بــا نوزدهمین اجالس 
ســالیانه و جشــنواره برترین هــای پــارک 
فناوری پردیس از ۶ محصول جدید دارویی و 
تجهیزات پزشکی تولید شده در پارک رونمایی 
می شود. فراخوان رونمایی از محصوالت برتر 
پارک فناوری پردیس از مدتی قبل در سایت 
پارک و ســایر ابزارهای اطالع رسانی منتشر 
شد و شــرکت های عضو تا تاریخ ۲۱ شهریور 
ماه برای ارســال اطالعات محصوالت خود 

فرصت داشتند.
تمامی شرکت های عضو پارک اعم از مستقر 
و غیر مستقر و همچنین اعضای شعب پارک 
از جمله کارخانه های نوآوری، امکان حضور 

در این فراخوان را داشتند.
در فراینــد ارزیابــی بیــش از ۲۷۰ شــرکت 
عضو مورد بررســی قرار گرفتند و بر اســاس 
ارزیابی هــای انجام شــده در مرحلــه اول، 
۳۰ طرح از ایــن ۶۴ محصول ارائه شــده به 

دبیرخانه رونمایی، حائز شرایط اولیه بودند.
ایــن طرح هــا در مرحلــه دوم ارزیابــی در 
زمینه های فنی از قبیل ســطح تکنولوژی و 
میزان نوآوری در محصوالت مورد بررسی قرار 
گرفتند. این ۳۰ طرح مربوط به ۱۵ شــرکت 

عضو پارک بود.
ســرانجام از بیــن ۳۰ طــرح وارد شــده بــه 
مرحلــه دوم، ۶ محصول بــرای رونمایی در 
اجالس سالیانه انتخاب شد که قرار است این 
محصوالت در نوزدهمین اجالس ســالیانه 

پارک رونمایی شود.

بقایای گدازه های یخ زده که توسط فضانورد چینی 
به زمین فرستاده شد، یک میلیارد سال جوانتر از 

بقیه گدازه های یخی است. 
که بقایای گدازه های یخ زده که توسط یک فضانورد 
چینی از ماه آورده شد، یک میلیارد سال جوانتر از 
بقیه گدازه هایی که در دهه های پیش به دست آمده 

بودند؛ هستند.
  براساس گزارش ها، دمای سطح ماه بسیار دیرتر 
از آنچه دانشــمندان تصور می کردند، ســرد شد. 
نمونه های آورده شده توسط نیروهای اعزامی آمریکا 
و روسیه بیش از ۲.۹ میلیارد سال قدمت داشتند. اما 
نمونه هایی که نیروهای فضایی، چانگی چین، در 
اواخر سال گذشته به زمین آورده است حدود ۱.۹۶ 
میلیارد سال قدمت دارد که فعالیت های آتشفشانی 
بسیار بیشتر از آنچه تصور می شد ادامه داشته است. 
دسامبر گذشته، کاوشگر بدون سرنشین چین بر 
روی قسمتی ناشناخته از دشت گدازه ای بزرگ به 
نام "اقیانوس طوفان" فرود آمد و بعد از جمع آوری  
نمونه ها که  حــدود ۱۷۳۱ گرم  بود آن هــا را برای 

آزمایش و بررسی به زمین ارسال کرد.
یکی از اهداف اصلــی Changi-۵، که از الهه ماه 
چین نامگذاری شده است، این بود که بفهمد چه 

مدت ماه از نظر آتشفشــانی فعال بوده است. این 
ماموریت بعد از ایــاالت متحــده و اتحاد جماهیر 
شوروی سابق، چین را به سومین کشور جهان برای 
نمونه برداری از مــاه تبدیل کرد.گزارش ها حاکی 
از آن است که، چین به دنبال پرتاب ماموریت های 
بدون سرنشــین Changi-۶ و Changi-۷ به کره 
ماه در پنج سال آینده برای کشف قطب جنوبی این 

قمر است.
براساس گزارش ها، گدازه ها گونه ای مواد مذاب 
بوده که بر اثر فعالیت های آتشفشــانی به سطح 
زمین راه می یابند. به تعریف دیگر آن بخش از مواد 
مذاب که بر اثر کاهش فشار و فوران مقدار زیادی 
از گاز های محبوس در خود را از داده  است، گدازه 

می گویند.

جلیقه های ضدگلوله با پراکنده سازی انرژی 
دورانی و تغییرشــکل گلوله از افراد محافظت 

می کنند. 
جلیقه های ضدگلوله طوری طراحی شده اند 
که انــرژی دورانی را پراکنــده می کند و باعث 
تغییر شکل گلوله می شــود تا ضربه ناشی از 
نیــروی ناگهانی بــه حداقل برســد. زره های 

سخت از صفحات فوالدی تقویت شده ساخته 
می شوند که قدرتمند و موثر هستند، اما بسیار 
سنگین و دست وپاگیر به شمار می روند. با این 
حال برخی مهمات می توانند به فوالد نیز نفوذ 

کنند، بنابراین به مواد قوی تر نیاز است.
جلیقه های جدید از کامپوزیت های سرامیک و 
تیتانیوم ساخته می شوند که فوق العاده قوی، 
اما ســبک وزن هســتند. زره های نرم چندان 
قوی نیســتند، اما ســبک تر بــوده و کمتر به 
چشــم می آیند. این جلیقه ها از تار های کوالر 
بافته می شــوند، کوالر الیاف ساخته شــده از 
پارا آرامید قوی و ســبک اســت. الیه های این 
مــاده محکــم و توری مانند مانند زره ســخت 
باعث تغییر شکل گلوله شــده و انرژی آن را از 

بین می برد.

نوت بوک جدید ASUS عرضه شد 

در پارک فناوری پردیس؛
۶ محصول دانش بنیان رونمایی می شود 

چقدر از عمر گدازه های یخ زده روی ماه 
باقی مانده است؟ 

جلیقه های ضدگلوله چگونه کار می کنند؟ 

فناوری

فناوری

فضانوردی

دانستنی ها

 LEONARDO تولید رباتی هوشمند به نام
با ویژگی های منحصر به فرد 

دانشــمندان موسســه فناوری 
کالیفرنیا رباتی دو پا ساخته اند که 
قادر است با ترکیب راه رفتن و پرواز 

کردن حرکات خارق العاده ای انجام دهد. 
محققان یک ربات دوپا ساخته اند که پیاده روی را با 
پرواز ترکیب و نوع جدیدی از حرکت را ایجاد می کند 
و به طور فوق العاده ای قادر به انجام حرکات پیچیده 
اســت. این ربات دوپا، LEONARDO نام دارد که 
 Slackline می تواند بر روی اسکیت سوار شود و در

راه برود.
بخشی از ربات LEO برای پیاده روی و یک قسمت آن 
پهپاد پرنده است و می تواند بر روی یک خط حرکت 
کند، بپرد و حتی اسکیت بورد سوار شود. LEO توسط 
تیمی در مرکز سیستم ها و فناوری های خودگردان 
Caltec توسعه یافته و اولین رباتی است که از پا های 
چند مفصلــی و محرک های مبتنی بــر پروانه برای 
دستیابی به کنترل بسیار خوب و حفظ تعادل خود 

استفاده می کند.
سون جو چونگ و پروفسور برن، هوانورد و متخصص 
سیســتم های پویا می گویند: "ما از طبیعت الهام 
گرفته ایم. به نحوه پرواز پرندگان و تکان دادن بال آن ها 
فکر کنید. یک رفتار پیچیده و در عین حال جذاب 
هنگام راه رفتن و پرواز اتفاق می افتد. ما از آن درس 
گرفتیم. میان این که چگونه یک انسان لباس جت 
را هنگام فرود یا برخاســتن کنترل می کند با نحوه 

استفاده LEO از کنترل همزمان رانشگر های توزیع 
شده و مفاصل ساق پا شباهتی وجود دارد."

    محدودیت های ربات های پرنده
ربات هــای دوپا می توانند حرکات انســان ها مانند 
پریدن، دویدن یا حتی باال رفتن از پله ها را در هنگام 
مواجه با مسائل پیچیده دنیای واقعی انجام دهند. 
ربات های پرنده به آسانی در مناطق سخت حرکت 
می کنند، اما بــا محدودیت های خــاص خود مثل 
مصرف زیاد انرژی در طول پرواز و ظرفیت بار محدود 

روبرو هستند. ربات هایی با قابلیت حرکت چند حالته 
می توانند با جابجایی مناسب بین وسایل حرکتی 
موجود در محیط های چالش برانگیزتر از ربات های 
سنتی حرکت کنند. پا های سبک وزن LEO، فشار 
را از رانش بر می دارد، اما از آنجا که به طور همزمان با 
مفاصل پا کنترل می شود تعادل شگفت انگیزی دارد.

 LEO قابلیت های    
این ربات قادر است مانور های حرکتی غیرمعمول 
را انجام دهد که حتی در انســان ها نیاز به تسلط بر 

تعادل دارد. پاتریک اســپیلر از اعضای آزمایشگاه 
پیشرانه جت ناســا، می گوید:" ارتفاع LEO حدود 
۲.۵ فوت، مجهز به دو پایه و دارای سه مفصل فعال و 
چهار رانشگر به شکل ملخ است که به صورت زاویه ای 
روی شانه های ربات نصب شده اند. هنگامی که فرد 
راه می رود، موقعیت و جهت پا هــای خود را تنظیم 
می کند تا به سمت جلو حرکت کند و تعادل بدن حفظ 
شود. LEO نیز به این ترتیب راه می رود، در حین پرواز، 
ربات از پروانه های خود به تنهایی استفاده و مانند یک 

هواپیمای بدون سرنشین پرواز می کند."
 آن ها امیدوارند LEO بفهمد که چقدر از وزن آن توسط 
پا ها تحمل می شــود و چه مقدار باید توسط ملخ ها 
هنگام راه رفتن در زمین های ناهموار پشتیبانی شود. 
محققان همچنین قصد دارند LEO را به الگوریتم 
جدید کنترل فرود هواپیما های بدون سرنشین مجهز 
کنند که از شبکه های عصبی عمیق استفاده می کند. 
با درک بهتر از محیــط، LEO می تواند تصمیمات 
خود را در مورد بهترین ترکیب راه رفتن، پرواز یا حرکت 
ترکیبی که باید برای حرکت از مکانی به مکان دیگر 
بر اساس ایمن ترین و کمترین میزان مصرف انرژی 
استفاده کند، بگیرد. در حال حاضر، LEO از ملخ ها 
برای تعــادل در هنگام راه رفتن اســتفاده می کند. 
آن ها در حال برنامه ریزی برای بهبود طراحی ساق 
پا هســتند تا LEO با حداقل کمــک ملخ ها تعادل 

برقرار کند.

فناوری

حکایت

اســتاندارد های زیبایی در گذشته بسیار 
عجیب بودند و دانستن آن ها جالب است.

هــر دوره زمانــی از نظــر مــد و ظاهــر، 
گرایش هــای خــاص خــود را دارد اما در 
گذشــته معیار های زیبایــی گاهی اوقات 
آنقــدر غیرمعمــول بــود کــه اگر کســی 
می خواست به نتایج عالی برسد مجبور بود 
از روش های عجیبی اســتفاده کند، برای 
مثال ممکن اســت در مــورد باریک کردن 
کمر شنیده باشید. گاهی اوقات تجربیات 
زیبایی نه تنها دردناک، بلکه خطرناک نیز 
بودنــد. در این مطلب به برخــی از آیین ها 
و رســوم زیبایی مــورد اســتفاده در دوران 

باستان می پردازیم.
    پیشانی بلند

به گفته مورخان، در پایان قرن چهاردهم، 
ملکه ایزابو باواریایی، تعییــن کرد که زنان 
باید پیشانی بلند یا پهن و گردن بلند و نازک 
داشــته باشــند که خود این جزو آیین ها و 

رسوم زیبایی است.
    ابرو های چند رنگ

در مورد چهــره انســان، ابرو هــا احتماال 
بیشــترین تغییر را در مورد استاندارد های 
زیبایی داشته اند، به عنوان مثال در یونان 
باستان اصطالحا تک ابرو مد بود و اگر زنی 
نداشت، از یک تکه مخصوص ساخته شده 

از خز بز استفاده می کرد.
اما زنان چین قرون وسطی از این هم فراتر 
رفتند. در قرن دوم و ســوم، آن ها شــروع 
به ســاخت ابرو هــای چند رنــگ کردند. 
یکی از امپراتور هــای آن زمان به زنان خود 
دســتور داد ابرو هایی به رنگ آبی مایل به 
سبز داشته باشــند. زنان ابرو های خود را 
می تراشیدند و با اســتفاده از جوهر گران 
قیمتی ابرو های جدید می گذاشتند. این 
کار نه تنها برای خوشــحالی امپراتور بلکه 
برای نشان دادن ثروت آن ها به کشور های 
دیگــر نیز بــود، زیرا فقــط افــراد ثروتمند 
می توانستند این جوهر را خریداری کنند. 
اما این رونــد زمان زیــادی دوام نیــاورد و 
ابرو هایی با ظاهر طبیعی بار دیگر محبوب 
شدند که شکل آن ها می توانست از بلند و 

نازک تا کوتاه و ضخیم متفاوت باشد.
    ناخن های بلند

در چیــن، ناخن هــای بلند قرن هــا رواج 
داشــت و دلیــل آن کامــال غیــر معمــول 
بود، چنیــن ناخن هایــی نشــان می داد 
که صاحب آن هــا مجبور نیســت کاری با 
دســتان خود انجــام دهد، زیــرا می تواند 
هزینه خدمتکاران را پرداخت کند. در طول 
سلسله چینگ که تقریبا سه قرن بر کشور 
چیــن حکومت می کرد )قبــل از آغاز قرن 

بیستم(، این روند در اوج خود بود.
    دندان های سفید

مردم گرجســتان نــه تنها پوســت خود را 
رنگ پریــده می کردند، بلکــه دندان های 
خودشــان را نیز بسیار ســفید می کردند. 
آن ها از پــودر حاوی اســید ســولفوریک 
برای ایــن کار اســتفاده می کردنــد. البته 
دندان هــای افــراد آســیب می دیــد، اما 
مشــتریان ثروتمنــد دنــدان پزشــکان 
می توانستند هزینه ایمپلنت را بپردازند که 
دندان های اهدایی را که مردم به پزشکان 

می دادند، دریافت می کردند.
پس از نبــرد واترلو، دندان های ســربازان 
فوت شده به عنوان ایمپلنت مورد استفاده 
قرار گرفــت و اگرچه در قســمت دوم قرن 
نوزدهم ایمپلنت هایــی از جنس پرســلن 
وجود داشــت، اما برخی دندان پزشــکان 
از اســتفاده از آن ها خودداری می کردند 
و همچنــان ترجیــح می دادنــد از دندان 

سربازان استفاده کنند.

مرد جوانی که مربی شنا و دارنده چندین 
مــدال المپیــک بود، بــه خــدا اعتقادی 
نداشت. او چیزهایی را که درباره خداوند 

و مذهب می شنید مسخره می کرد. 
شبی مرد جوان به اســتخر آموزشگاهش 
رفت. چراغ خاموش بــود ولی هوا مهتاب 
و بســیارعالی بود و همین برای شنا کافی 

بود. 
مرد جوان به باالترین تخته مخصوص شنا 
رفت و دســتانش را باز کرد تا درون استخر 

شیرجه برود. 
ناگهان سایه بدنش را در قسمتی از استخر 

و دیواره کنار آن مشاهده نمود. 
احســاس عجیبی تمــام وجــودش را فرا 
گرفت. از پله ها پایین آمد و به سمت کلید 

برق رفت و چراغ ها را روشن کرد. 
آب استخر برای تعمیر خالی شده بود.

عجیب ترین معیار های زیبایی 
در دوران باستان

آب استخر

ســوپ کدو حلوایی یک سوپ 
خوشمزه و بســیار مقوی است 
که بــرای تمام رده های ســنی 
به خصوص کودکان و سالمندان در فصل پاییز و 

زمستان مناسب است.
به دلیل اینکه در تمام ایام ســال کدو حلوایی در 
دسترس نیست، سوپ کدو حلوایی فصلی یک 
نوع سوپ پاییزی محســوب می شود. این سوپ 
مقوی به دلیل استفاده از سبزیجات متنوع یک 
غذای خوشمزه و کامل است. این سوپ خوشمزه 

را می توانیم در پاییز و زمستان طبخ کنیم. 
سوپ کدو حلوایی به دلیل اینکه برای تقویت بدن 
مفید است می تواند به درمان بیماری هایی مانند 
سرماخوردگی نیز کمک کند. سوپ کدو حلوایی 
در پایان پخت شبیه پوره می شود و به همین دلیل 

برای مصرف کودکان هم بسیار مناسب است.
با موادی که در این دســتور آشــپزی قرار گرفته 
اســت، می توانید برای ۴ نفر سوپ کدو حلوایی 

تهیه کنید. در صورتی کــه می خواهید مقداری 
کمتر یا بیشتری سوپ کدو حلوایی فصلی تهیه 
کنید کافی ســت مقدار مواد را ضرب یا تقســیم 

کنید.
    مواد الزم
• کره ۴۰ گرم

• پیاز، خرد شده یک عدد
• کدو تنبل، خرد شده ۱.۵ کیلوگرم

• سیب زمینی دو عدد
• آب مرغ شش پیمانه

• خامه نصف پیمانه
• پودر جوزهندی نصف قاشق چای خوری

    طرز تهیه
۱. کــره را در یک قابلمه بــزرگ، روی حرارت آب 
کرده بعد پیاز را اضافه می کنیم و به پختن ادامه 
می دهیم تا پیاز نرم شود. کدوتنبل و سیب زمینی 
را اضافه کــرده و می گذاریــم پنج دقیقــه بپزد. 
ســپس آب مرغ را اضافه کــرده و می گذاریم به 
مدت ۲۰ دقیقه بجوشد تا زمانی که کدو حلوایی 
نرم شود و در این مدت گاهی سوپ را هم می زنیم.

۲. ســوپ را در مخلوط کن می ریزیم تا به شــکل 
پوره درآید و در یک قابلمه بزرگ خالی می کنیم و 
جوزهندی را به آن اضافه می کنیم )تا این مرحله 
از پخت را می توان قبال آمــاده و در یک ظرف در 

دار به مدت یک شب در یخچال نگهداری کرد.(
۳. قبل از ســرو، خامــه را اضافــه می کنیم )اگر 
سوپ را از شب قبل آماده کرده ایم هنگام اضافه 
کردن خامه، سوپ را هم می زنیم تا داغ شود( این 
سوپ را می توان در صورت تمایل با کمی خامه و 

مقداری پیازچه سرو کرد.

ویــوو  هوشــمند  گوشــی 
V۲۱۵۴A در ۳C بــا شــارژ 
سریع ۶۶ وات ظاهر می شود. 

انتظار می رود شــرکت ویــوو به زودی   گوشــی 
  ۳C  V۲۱۵۴A هوشمند جدیدی با شماره مدل
 ۳C، را به بازار چین، عرضه کند. طبق گواهینامه
Vivo V۲۱۵۴A، iQOO Neo۶ ادعا شــده، 
گوشــی جدید iQOO  از شارژ ســریع ۶۶ واتی 
پشــتیبانی می کند که در مقایسه با سری قبلی 

خود ارتقا یافته اســت. با این حال، این سرعت 
همان شارژ اولیه iQOO Neo۵ است.

گزارش ها حاکی از آن اســت که  گوشی جدید 
ویــوو دارای یک باتری بزرگ باشــد. شــایعات 
زیادی مبنی بر اینکه این تلفن هوشــمند دارای 
پنل OLED بــا نرخ تازه ســازی ۱۲۰ هرتز باال 
خواهد بود، زیاد اســت. همچنیــن پیش بینی 
می شود گوشی هوشمند iQOO Neo۶ دارای 
چندین دوربیــن و لنز اصلی ۴۸ مگاپیکســلی 

باشد.
طبق گفتــه منابع موثــق، در زیــر کاپوت، این 
دســتگاه  به تراشــه تلفن های پرچمدار مجهز 
خواهد شــد. ویوو ممکن اســت این گوشی را با 
SoC ۸۸۸ Qualcomm Snapdragon همراه 
با RAM و گزینه های مختلف ذخیره ســازی به 
بازار عرضه کند. افزون بر این سیستم عامل تلفن 
جدید ویو اندروید۱۱ است.در حال حاضر، هنوز 
زمان مشخصی برای عرضه این گوشی هوشمند 

مشخص نشده است.
صفحــه  دارای   iQOO Neo۵ گوشــی 
نمایــش ۶.۶۲ اینچــی AMOLED ســوراخ 
پانچ با رزولوشــن+ HD+ اســت. این گوشی از 
سیستم دوربین ســه گانه با سنسور اصلی ۴۸ 
مگاپیکســل، لنز فوق عریض ۱۳ مگاپیکسل و 
سنســور عمق ۲ مگاپیکســل بهره می برد. یک 
دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکســلی نیز برای ثبت 

عکس های سلفی در این مدل وجود دارد.

سوپ کدو حلوایی

سرعت شارژ ویوو در مدل جدید ارتقا می یابد 

مجتمــع آب درمانــی بــش 
باجیالر در شهر سرعین قرار 
دارد و دارای امکاناتی چون 
استخر سرپوشــیده بزرگ، ســونای خشک و 
بخار آبگرم تحت فشــار )جکوزی( دوش های 

انفرادی و پارکینگ است. 
دمای آب آن ۳۵ درجه سانتی گراد است و برای 
درمان بیماری های عمومی و تسکین دردهای 

عصبی و مفصلی مفید است.

مجتمع آبدرمانی بش 
باجیالر 

گردشگری

دستپخت

فناوری

جشنواره برداشت 
آلو در همدان

اولین جشــنواره آلو در روســتای 
"حیدره قاضی خان" جهت معرفی 
و جــذب توریســت در این روســتا 
برگزار شــد. باغداران روســتاهای 
همدان همچون روستای "وهنان" 
و "حیدره قاضــی خان" در ابتدای 
فصــل پاییــز محصــول آلــو را از 
باغات خود جمع آوری و سپس به 
صورت سنتی تبدیل به آلو خشک 

می کنند.
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خواندنی ها


