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منظور گفت: به میزان ۵۰ درصد مالیاتی که اکنون وصول می کنیم، فرار مالیاتی داریم که حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان  می شود.  
داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه میزان افزایش درآمدهای مالیاتی در 
بودجه ۱۴۰۱ از چه محلی تامین خواهد شد و آیا پایه های مالیاتی جدیدی خواهیم داشت، گفت: رشدی که در مورد درآمدهای 
مالیاتی در بودجه عنوان شده، بر اساس کوشش مالیاتی است، یعنی با جلوگیری از فرارهای مالیاتی این درآمدها را 
افزایش دهیم. او ادامه داد: البته امیدواریم که با اجرای قانون ارزش افزوده جدید و سامانه مودیان وصول 
مالیات را تسهیل کنیم.  ما امید زیادی به ایجاد پایه های مالیاتی جدید در سال بعد نداریم. به نظر می رسد 

که در سال ۱۴۰۲ ایجاد پایه های مالیاتی جدید را خواهیم داشت.
منظور در پاسخ به میزان فرارهای مالیاتی در کشور توضیح داد: به میزان ۵۰ درصد مالیاتی که اکنون 
وصول می کنیم، فرار مالیاتی داریم. امسال به میزان ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیاتی است که در 
قانون برای ما تکلیف شده اســت، ۵۰ درصد این مقدار یعنی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار 

مالیاتی داریم.

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد: 

۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
جراحی در اقتصاد کشور است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان خبر داد:

احداث منطقه ویژه 
اقتصادی در شرق اصفهان

مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه:

سیاست فوالد مبارکه قطع 
وابستگی به زاینده رود است

ایمن تر شدن مسیر جاده 
ترانزیتی اصفهان 

به خوزستان

در سال های ۹۷ تا ۹۹ :

سه برابر شدن مرگ منتسب 
به آلودگی هوای اصفهان
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صیادمنش از زوریا جدا شد

گشت مهاجم جوان ایرانی به ترکیه باز

پیش بینی حمل و نقل ریلی برای حومه اصفهان 

۶
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تجلی معماری باشکوه ایرانی 
در مشیرالملک 
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# اصفهان  تنها  نیست

کما بازار فرش سنتی اصفهان در  ۳

۳

۴

۵

ثابت راسخ - شهردار چرمهین

خ 1۴۰۰/۰7/28 شــورای محتــرم  شــهرداری چرمهیــن براســاس مصوبــه شــماره ۶/2۳۵/ش مــور
اسالمی شــهر و بــه موجــب مــاده 1۳ آییــن نامــه مالــی شــهرداریها درنظــردارد درراســتای عمــران و 
کاربــری مســکونی واقــع در شــهر  ک زمیــن بــا  آبادانــی شــهر اقــدام بــه فــروش تعــدادی قطعــه پــا
کارشناســی  چرمهیــن بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی واجــد شــرایط ازطریــق مزایــده و طبــق نظــر 
)کارشــناس رسمی دادگســتری( بــا قیمــت پایــه بــه فــروش برســاند. لــذا متقاضیــان می تواننــد از 
خ 1۴۰۰/1۰/۰1 بــه واحــد درآمــد شــهرداری مراجعــه و  گهــی تــا روز چهارشــنبه مــور تاریــخ انتشــار این آ
اســناد شــرکت در مزایده را دریافت و قیمت پیشــنهادی خود را تا پایان وقت اداری روز پنج شــنبه 
کننــدگان  خ 1۴۰۰/1۰/۰2 بــه دبیرخانــه محرمانــه )حراســت( شــهرداری ارایــه نماینــد. شــرکت  مــور
 www.chermahin.ir کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت شــهرداری چرمهیــن بــه آدرس جهــت 

12۳79۰۴ / م الفمراجعــه و یــا بــا شــماره ۵2۵۵2۴۴۴، ۰۳1 تمــاس حاصــل نماینــد.

نوبت دوم
ک مسکونی« گهی تجدید مزایده پنج  قطعه پال »آ

کیانوش کیانی - سرپرست شهرداری شاهین شهر

شــهرداری شــاهین شــهر به اســتناد مجوز شــماره 1۶9/ش مورخ 1۴۰۰/۰2/۰1 شــورای 
محترم اسالمی شــهر درنظردارد عملیات اجرایی پیاده روســازی معابر ســطح شــهر 

گذار نماید. را بــا اعتبــار اولیــه 1۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــه پیمانکاران واجد شــرایط وا
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه می بایستی در ساعات 
کثــر  اداری بــه حــوزه معاونــت عمــران شــهرداری مراجعــه و پیشــنهادهای خــود را حدا
تــا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/1۰/۰۶ بــه دبیرخانــه حراســت تحویــل 

نماینــد. شــهرداری در رد یــا قبــول یــک یــا کلیــه پیشــنهادها مختــار اســت.
12۳۶۴2۵ / م الف

گهی مناقصه عمومی )نوبت اول( آ
نوبت چاپ دوم

مجتبی فخاری - شهردار منظریه

مــورخ  صورتجلســه 1۴  شــماره ۶  مصوبــه  اســتناد  بــه  درنظــردارد  منظریــه  شــهرداری 
1۴۰۰/7/2۶ شورای اسالمی شهر منظریه جمع آوری، حمل و دفن پسماند و زباله های 
تــر و خشــک، تنظیــف معابــر و جمــع آوری ســگهای باصاحــب شــهر را ازطریق مناقصه 
کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید  گذار نماید لذا از  عمومی به پیمانکار واجد شــرایط وا
جهت دریافت اســناد و شــرایط مناقصه و پیشــنهاد قیمت از تاریخ 1۴۰۰/9/1۶ به ســامانه 

تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( یــا واحــد مالــی شــهرداری مراجعــه نمایند.
محل تحویل اسناد مناقصه دبیرخانه محرمانه شهرداری منظریه

12۳۶۴82 / م الفتاریخ بازگشایی اسناد: شنبه 1۴۰۰/1۰/۴ ساعت 1۶

نوبت چاپ دوم
گهی مناقصه عمومی مرحله اول آ

عباسعلی ابراهیمی شهردار نیک آباد

شــهرداری نیــک آبــاد قصــد دارد بــه اســتناد بنــد ۴ صورتجلســه شــماره ۵ منضــم 

 بــه نامــه شــماره 8۴ مــورخ 1۴۰۰/۰8/1۵ شــورای محترم اســالمی شــهر نیــک آبــاد 

گاز طبیعــی ســی ان جــی نیــک آبــاد را ازطریــق مزایــده  بهــره بــرداری از جایــگاه 

گــذار نمایــد. متقاضیــان می تواننــد از تاریــخ  عمومی بــه شــرکتهای واجــد شــرایط وا

1۴۰۰/۰9/1۵ لغایــت پایــان وقــت اداری مــورخ 1۴۰۰/1۰/۰7 به شــهرداری مراجعه و 

12۳۶8۴۳ / م الفنســبت بــه دریافــت مــدارک و شــرکت در مزایــده اقــدام نماینــد.

گهی مزایده  آ
شماره 1۴۰۰/28۴۰/ص مورخ 1۴۰۰/۰9/1۵ مرحله دوم

نوبت دوم
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در بودجه سال ۱۴۰۱، تعرفه جریمه های رانندگی 
معادل پنج درصد افزایش پیدا کرد. قابل ذکر است 
که این میزان افزایش به سازمان بهزیستی، وزارت 
راه و شهرســازی، هالل احمر و ســازمان پزشــکی 

قانون کشور اختصاص می یابد.
در سال ۱۴۰۱ تعرفه جریمه های رانندگی ۵ درصد 
افزایش می یابد و مبالغ حاصله به ردیف درآمدی 

۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
معادل مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص 

می یابد:
مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد )۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ریال جهت 
هزینه معلوالن شــدید و ضایعه نخاعی ناشــی از 
تصادفــات رانندگــی و پیشــگیری از معلولیت در 

اختیار سازمان بهزیستی
مبلــغ ۱,۵۰۰ میلیــارد )۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ریــال 
جهت اصالح راه های روســتایی و معابــر در نقاط 
حادثه خیز بین شهری )هوشمند سازی تصویری 
جاده ها( و راه های مناطق محروم مرزی کشور در 

اختیار وزارت راه و شهرسازی
مبلــغ ۱,۰۰۰ میلیــارد )۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ریــال 
بــرای حــوادث جــاده ای و تجهیــزات مــورد نیــاز 
درمانی در اختیار جمعیت هالل احمر جمهوری 

اسالمی ایران
مبلغ ۱,۰۰۰ میلیــارد )۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ریال برای 
کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشــریح در 

اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور

گفــت: بــه میــزان ۵۰ درصــد مالیاتــی  منظــور 
مالیاتــی  فــرار  می کنیــم،  وصــول  کنــون  ا کــه 
کــه حــدود ۱۳۵ هــزار میلیــارد تومــان   داریــم 
می شود.  داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
میزان افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ از 
چه محلی تامین خواهد شد و آیا پایه های مالیاتی 
جدیدی خواهیم داشت، گفت: رشدی که در مورد 
درآمدهای مالیاتی در بودجه عنوان شده، بر اساس 
کوشش مالیاتی است، یعنی با جلوگیری از فرارهای 

مالیاتی این درآمدها را افزایش دهیم.
او ادامه داد: البته امیدواریم که با اجرای قانون ارزش 
افزوده جدید و ســامانه مودیــان وصول مالیــات را 
تســهیل کنیم.  ما امید زیــادی به ایجــاد پایه های 
مالیاتی جدید در سال بعد نداریم. به نظر می رسد 
که در ســال ۱۴۰۲ ایجــاد پایه های مالیاتــی جدید را 

خواهیم داشت.
منظور در پاسخ به میزان فرارهای مالیاتی در کشور 
کنون  توضیح داد: به میــزان ۵۰ درصد مالیاتی که ا
وصول می کنیم، فرار مالیاتی داریم. امسال به میزان 
۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیاتی است که در قانون 
برای ما تکلیف شده است، ۵۰ درصد این مقدار یعنی 

۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.

او گفــت: امیدواریــم کــه بتوانیــم طــرح جهــش و 
تحول مالیاتی را در این دوره به سرانجام برسانیم. 
محورهای اصلی این طرح نیز جلوگیری از فرارهای 
مالیاتی، ساماندهی معافیت های مالیاتی و ایجاد 
پایه های مالیاتی جدید است. منظور در خصوص 
قانــون پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه مودیان 
تصریــح کــرد: تــالش همــه جانبــه ای در مجلس و 
سازمان مالیاتی برای ایجاد زیرساخت های آن و به 
ویژه سامانه صدور صورتحساب های مالیاتی را هر 

چه زودتر اجرایی کنیم. 
سعی می کنیم که تا پایان ســال جاری این سامانه 
را تولید و به بهره برداری آزمایشی قرار دهیم تا اینکه 
در ســال آینده با فراخوان مودیــان، وصول مالیات 
بــر ارزش افــزوده را در چارچــوب ســامانه مودیــان 

انجام دهیم.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بر اساس جزئیاتی 
که تا کنون در نسخه اولیه الیحه بودجه ۱۴۰۱ منتشر 
ک پتروشــیمی ها،  شــده، عدم افزایش نــرخ خورا
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی، عــدم افزایــش نــرخ بهره 
مالکانــه معــادن و کاهش پنــج درصــدی مالیات 
واحدهای تولیدی از جمله مــواردی بوده که نفع 

بازار سرمایه است.
محمدجواد نصر اصفهانی در رابطه با الیحه بودجه 
۱۴۰۱ اظهار کرد: این بودجه توسط دولت به مجلس 
پیشنهاد شــده و ممکن اســت با توجه به نظرات 
نماینده هــای مجلــس تغییراتــی داشــته باشــد، 
البته با توجه به همســو بودن مجلــس و دولت در 
سال جاری به نظر نمی رسد امسال تغییر و تحول 

چندانی در بودجه رخ دهد.
وی اضافه کرد: بر اساس جزئیاتی که تا کنون در این 
نسخه اولیه منتشر شده، نرخ خوراک پتروشیمی ها 
بر خالف پیش بینی ها افزایش نیافته است که این 
موضوع به نفع این صنایع اســت، همچنین نرخ 
بهره مالکانه معادن توســط دولت افزایش نیافته 
که به نفع شرکت های حوزه صنایع معدنی است، 
عالوه بر این مالیات واحدهای تولیدی پنج درصد 

کاهش یافته که در سود سازی این واحدها، صنایع 
و شرکت ها به شدت مؤثر است.

این کارشــناس بازار ســرمایه گفت: نرخ ســوخت 
خ  صنایــع فــوالدی و معدنــی قــرار اســت بــا نــر
پتروشــیمی ها یکســان شــود که با توجه به ســایر 
مشخصه های موجود در بازار این تغییر تأثیر چندانی 
در ســودآوری این شــرکت ها نخواهد داشت. نصر 
اصفهانــی اضافه کرد: مقرر شــده مالیــات حاصل 
از سود مستقیما به حســاب صندوق تثبیت بازار 
واریز شــده و بدهی های صندوق توسعه ملی هم 
با این صندوق تســویه شــود که این اتفــاق هم به 

نفع بازار است.
وی تصریــح کــرد: ســال گذشــته حــدود ۱۸۰ هــزار 
میلیارد تومان اوراق در بودجه در نظر گرفته شد، اما 
امسال این مبلغ به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد رسیده که 

به نفع بازار سرمایه است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی هم تأثیر بسیار مثبتی در بازار خواهد 
داشــت، صنایــع مرتبــط با ایــن موضــوع عملکرد 
مثبتی داشتند. در کل بودجه و اخبار مرتبط با آن 

تا کنون مثبت ارزیابی می شود.

تعرفه جریمه های رانندگی ۵ درصد افزایش یافت

خبر

در پی افزایش قیمت اوراق تسهیالت مسکن و 
گران شدن هزینه دسترسی به وام مسکن، قرار 
است بانک تخصصی بخش مسکن طرحی 
برای کاهش هزینه این تسهیالت برنامه ریزی 

کند.
در روزهای اخیر قیمت اوراق گواهی حق تقدم 
تســهیالت مســکن در معامالت بازار سرمایه 
افزایش بی نظیری داشته و هر برگه گواهی ۵۰۰ 
هزار تومان تسهیالت مسکن به بیش از ۱۰۰ هزار 

تومان رسیده است.
این موضوع ســبب شــده تا هزینــه خرید این 
برگه ها برای دریافت سقف وام مسکن زوجین 
تهرانی که در حال حاضر ۴۸۰ میلیون تومان 
اســت، به حدود ۱۰۰ میلیون تومان برسد که 
عمال به معنای از دست رفتن بیش از یک پنجم 

مبلغ وام خواهد بود.
یک مقام مسئول ارشد در بانک عامل بخش 
مسکن در گفت وگو با مهر، از وجود برنامه ای 
در این بانک برای کاهش هزینــه دریافت وام 

خرید مسکن خبر داد.
به گفته این مقام مسئول بانک عامل بخش 
مسکن، قرار است در هفته جاری این برنامه در 
هیئت مدیره بانک تصویب، نهایی و جزئیات 

آن اعالم شود.
به نظر می رسد بهتر است متقاضیان دریافت 
تســهیالت خرید مســکن از محل اوراق، فعال 
دســت نگه دارنــد تا این برنامــه جدید نهایی 

شود.
گهانی اوراق مسکن علی رغم رکود  علت گرانی نا

شدید بازار مسکن: سفته بازان بازار سرمایه
برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند 
با وجود قفل شدگی فعلی بازار مسکن و رکود 
سنگینی که بر این بازار در بخش خرید و فروش 
کم است از یک سو و بی تأثیر بودن وام خرید  حا
مسکن در افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها 
از ســوی دیگر که ســبب شــده تا اقبال به این 
تسهیالت به خصوص برای تهران و کالنشهرها 
به شدت کاهش یابد، عامل این گرانی اوراق 
تسهیالت مســکن در بازار ســرمایه، می تواند 
ورود ســفت بازان و دالالن برای دسترسی به 

سود از محل فروش اوراق باشد.
با توجه به اینکه بیشتر نمادهای بازار سرمایه 
در روزهــای اخیر بــا صفوف فروش ســنگین و 
خروج پول حقیقــی از بازار مواجهند، ســفته 
بازان به دنبال تســویه زیان های خود از سایر 
نمادها از محل گــران کردن اوراق تســهیالت 

مسکن هستند.
حال آنکه این اوراق نه ابزاری برای دســتیابی 
بــه ســود کاذب در بــازار ســرمایه بلکه ابــزاری 
بــرای تســهیل دسترســی متقاضیــان خرید 
مســکن با اســتفاده از وام بانک عامل بخش 

مسکن است.
برنامه جدید بانک تخصصی بخش مسکن 

برای دریافت وام خرید چیست؟
کی اســت بانــک عامل بخش  پیگیری ها حا
مســکن احتماال در برنامه جدیــد خود قصد 
دارد تا بخشی از این تسهیالت را از محل فروش 
اوراق تسهیالت مسکن و نیمی دیگر را از محل 
سپرده گذاری مستقیم متقاضی دریافت این 

تسهیالت، تأمین مالی کند.
با توجــه به اینکه در حــال حاضــر، خریدار این 
اوراق، دیگر نمی تواند به هیچ عنوان پولی که 
بابت خرید اوراق پرداخت کرده را بازیابی کند، 
اما در حالت ســپرده گذاری مستقیم، امکان 
بازگشت این سپرده در پایان دوره بازپرداخت 
اقســاط تســهیالت خریــد مســکن را خواهــد 
داشــت که به نوعی کمک به متقاضی خرید 

مسکن خواهد بود.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده هــای نفتی ایــران از برطرف 
شدن مشکل ارتباط سامانه تبدیل کارگاهی 
 )gcr.niopdc.ir( دوگانه سوز شدن خودروها 

خبر داد.
رضا کاظم نژاد اظهــار کرد: بــه دنبال تماس 
و برقــراری ارتبــاط و برگــزاری نشســت بــا 
مدیرعامل شــرکت پژوهش و توســعه ناجی 
بــه همــراه مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده های نفتی ایران و ســایر مدیران این 
gcr.niopdc. شرکت، مشکل ارتباط سامانه

ir برطرف و ارتباط با سامانه فوق برقرار شد.
پخــش  و  پاالیــش  شــرکت  اعــالم  طبــق 
فراورده هــای نفتی، وی اظهار کــرد: باتوجه 
به اقدامات صورت گرفته کلیــه ارتباطات و 
خدمات ســامانه فــوق برقرار شــد، بنابراین 
ســامانه تبدیل کارگاهی دوگانه ســوز کردن 

خودروها آماده خدمت رسانی خواهد بود.

خبر استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
جراحی در اقتصاد کشور است

دانشــگاه  اقتصــاد  اســتاد 
اصفهان با اعتقاد بر اینکه هر روز 
کــه حــذف ارز ۴۲۰۰ از مبادالت 
کشــور بــه تعویــق بیفتــد، موجــب ضــرر اقتصــاد 
گرچه حذف ارز یارانه ای  کشور می شــود، گفت: ا
در کوتاه مدت می تواند شوک هایی را به اقتصاد 
کشــور وارد کنــد، امــا بــه مــرور موجــب اطمینان 
بخشی صادرات و همچنین اصالح روند واردات 
بــه کشــور می شــود. کمیــل طیبــی در گفت وگــو 
با ایســنا، دربــاره حــذف ارز ۴۲۰۰ از بودجه ۱۴۰۱، 
اظهــار کــرد: یکــی از چالش هــای بــزرگ اقتصــاد 
کشــور چندنرخــی بــودن ارز و بــه خصــوص ارز 
۴۲۰۰ تومانــی بود کــه بــا حذف ایــن ارز از بودجه 
ســال آینده نــه تنها می تــوان امید داشــت که ارز 
به ســمت تــک نرخــی رود و جلــوی رانــت گرفته 
شود، بلکه با این تصمیم به نوعی تکلیف فعاالن 

اقتصادی مشخص می شود.
کیــد کرد: بــه طور قطــع ارزهــای چندگانه  وی تأ
که این ارز به  باعث رانت و فساد خواهد شد، چرا
برخی فعــاالن اقتصــادی داده می شــود و برخی 

دیگر از آن بی بهره می شوند.
توضیــح  اصفهــان  دانشــگاه  اقتصــاد  اســتاد 
خ ارز  داد: بــا تزریــق ارز یارانــه ای، بخشــی کــه نــر
رســمی می تواند صــرف بودجه هــای ضــروری 
شــود، حــذف می شــود و در شــرایطی کــه تــورم و 
رکود جاری اســت، ارز رســمی از کانال مجــاز خود 
ج می شود. وی با اعتقاد بر اینکه با حذف ارز  خار
۴۲۰۰ احتمال وارد شــدن شــوک به بخش هایی 
از اقتصــاد کشــور وجــود دارد، گفــت: حذف این 
ارز موجــب افزایــش هزینه هــا و بــه نوعــی شــوک 
تورمی می شود که این نگرانی هایی را برای دولت 

و اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
طیبی اظهار کرد: به طور قطع هر اتفاقی که بعد 
خ  از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی در اقتصــاد کشــور ر

دهد به نوعی دولت مقصر شناخته می شود.
وی با اشــاره به تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ در اقتصاد 

کشور با توجه به شــرایط فعلی کشور، گفت: باید 
توجه داشت هر روز که حذف ارز ۴۲۰۰ از مبادالت 
کشور به تعویق بیفتد، موجب ضرر اقتصاد کشور 
که هزینه هــای مبادله زیاد اســت  می شــود، چرا
و رانــت و واســطه گری بیشــتر و بــه نوعــی دســت 
واســطه گران با توجه به دســتیابی به رانت های 

اطالعاتی بیشتر می شود.
ایــن اقتصــاددان بــا اعتقــاد بر اینکــه بخشــی از 
کســری بودجه به تأمین یارانه های مربوط به ارز 
۴۲۰۰ تومانی برمی گردد، گفت: باید توجه داشت 

خ ارز کشــور ۴۲۰۰ تومــان نیســت و باید به  کــه نــر
خ تعادلــی ارز در بازار برســیم و باید این عدد در  نر

اقتصاد کشور و بودجه مدنظر قرار گیرد.
کید کرد: باید توجه داشــت که حتی امروز  وی تأ
که دارو مشــمول یارانه ارز ۴۲۰۰ تومان اســت، به 
دلیل وجود واســطه ها آن طور که باید و شاید به 

دست مصرف کننده نهایی نمی رسد.
کید بر اینکه وجود ارز ۴۲۰۰ در اقتصاد  طیبی با تأ
کشــور به معنــای قیمت گذاری دســتوری دولت 
اســت، تصریح کرد: هــر زمانی کــه قیمت گذاری 

توســط دولــت باشــد بــه واســطه ســفته بــازی 
واسطه گران بالفاصله بازار آزاد شکل می گیرد.

وی با اعتقاد بر اینکــه حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
نوعــی جراحی اساســی در اقتصاد کشــور اســت، 
کوتــاه مــدت  کــرد: حذف ایــن ارز در  تصریــح 
می تواند شوک هایی را به اقتصاد کشور وارد کند، 
خ ارز واقعی شــد شاهد اطمینان  اما زمانی که نر
بخشــی در بازار صــادرات خواهیم بود و از ســوی 
دیگر با اصالح واردات، بیشــتر به ســمت واردات 

کاالهای اساسی و سرمایه ای حرکت می کنیم.

معاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتانداری 
اصفهــان بــا اشــاره بــه مغفــول مانــدن احداث 
منطقــه ویــژه اقتصادی در شــرق، گفــت: چهار 
مجوز منطقه ویــژه اقتصادی در اســتان داریم کــه مجوز منطقه 

شرق باید در اولویت قرار گیرد.
امیــر رضــا نقــش، در نخســتین اجــالس روســای شــوراهای 
اسالمی شــهر و روســتاهای شهرســتان اصفهــان کــه بــا موضــوع 
اشتغال، گردشگری و صنعت کشــاورزی، برگزار شد، اظهار کرد: 
امروز آســیب ها مشــخص اســت و نقاط ضعف زیــادی هم وجود 
دارد، امــا بــا یــک بررســی و تحلیــل دقیــق و امیدوارانــه بایــد بــه 
ســمت راهکارها و تقویت نقاط قوت حرکت کنیم، هرچند منکر 
مشکالت، مسائل و آسیب ها نیستیم، اما آنچه وضعیت را بدتر و 

ما را دشمن شاد می کند، ناامیدی است.
وی بــا اشــاره به اینکــه امــروز صنایــع و اصنــاف بــا مشــکالت 
زیادی مواجــه هســتند، گفت: قانون دســت مــا را باز گذاشــته و 

ظرفیت های خوبی وجود دارد که نباید از آن مغفول ماند.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری اصفهــان بــه 
رویکردهــا و برنامه هــای مدیریــت اســتان در توســعه اقتصــادی 
کیــد کــرد: نقش شــورا در توســعه  شــهرها و روســتاها، اشــاره و تأ
پایدار روســتایی اهمیت زیادی دارد و شــامل مــواردی همچون 
ح و پیشــنهاد، جلب مشارکت  بررســی نیازهای روســتا و ارائه طر
ح های  و همــکاری عمومی، نظــارت و پیگیــری برای اجــرای طر
ح هــا و  ســرمایه گذاری، همــکاری بــا مســئوالن بــرای اجــرای طر

استفاده از ظرفیت های موجود است.  
کیــد بر اینکــه بایــد بــه ســمت کســب و کارهــای مبتنــی  وی بــا تأ
بــر دانــش و غیــر کشــاورزی برویــم، گفــت: حرکت هــای خوبــی 
کنــون ۳.۶۳  در روســتاها انجام شــده کــه باید توســعه دهیــم. ا
درصد یعنی حدود ۸۰ هزار نفر جمعیت روســتایی در شهرستان 
خ ۱۳.۴ بیکاری در روستاهای این  اصفهان داریم، درحالی که نر

خ زیادی است.  شهرستان، نر
نقش، چشم انداز تعریف شده برای توسعه روستاها را روستایی 
با رشــد پایدار اقتصادی، تنوع اشــتغال و صنایع تبدیلی عنوان 
کرد و افزود: در این چشم انداز، اهدافی همچون کاهش بیکاری، 
جلوگیــری از مهاجــرت و رونق اقتصادی برای روســتاها ترســیم 
شــده اســت. وی با بیان اینکه احــداث شــهرک های گلخانه ای 
در منطقه می توانــد در اشــتغال منطقه مؤثر باشــد، گفت: نگاه 
ما احداث شــهرک اســت تا تعاونی هــا نیــز بتوانند در ایــن زمینه 

فعالیت کنند.  
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان به موضوع 
مغفول منطقه ویژه اقتصادی در شــرق استان اشاره کرد و ادامه 
داد: توسعه گردشگری در روستاها باید به صورت ویژه دنبال شود 
و طرح های گردشگری و بوم گردی را تسهیل کنیم، اما باید توجه 
داشت که استانداری دستگاه مجری نیست و به عنوان دستگاه 

تسهیلگر می تواند در این زمینه فعالیت کند.
وی با اعالم اینکه قابلیت هــا و تنگناهای منطقــه در چند بخش 
کــرد: قابلیت هــای گردشــگری در  تقســیم شــده اســت، بیــان 
شهرستان اصفهان بســیار باال اســت و لزوما در بخش کشاورزی 

نیســت، از جمله به صــورت ویژه بایــد رونق فرش دســتباف را در 
استان و کشــور دنبال کنیم، البته مسائل و مشــکالتی نیز وجود 

دارد که بخشی از آن در سطح کشور باید پیگیری شود.  
نقــش، اصلی تریــن تنگنــا در بخــش کشــاورزی را کمبــود آب و 
خشکسالی دانست و افزود: کمبود ســرمایه و آموزش، بهره وری 
پاییــن در بخــش کشــاورزی و تکمیــل نبــودن زنجیــره از دیگــر 

تنگناهای این بخش است.
وی اضافه کــرد: در بخش صنعت نیــز تنگناهایی در شهرســتان 
وجود دارد که مهم ترین آن عدم استقرار صنایع آالینده در شعاع 

۵۰ کیلومتری است.
معاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری اصفهان با اشــاره 
به اینکــه چهــار مجوز منطقــه ویــژه اقتصــادی در اســتان داریم، 
کید کرد: از چهار مجوز باید مجوز منطقه ویژه اقتصادی شرق  تأ
در اولویت قــرار گیرد که جزو پیگیری های ســفر هیئــت دولت به 

استان نیز خواهد بود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: تنگناهایی نیز در بخش خدماتی 
داریم که احصا شده، اما پتانســیل های سرمایه گذاری داریم که 
کید داشته  باید بر محورهای علم و فناوری و ارتقا فرهنگ و هنر تأ
کنون اولویت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش  باشیم. ا
کشــاورزی، صنعت و خدمات شهرســتان اصفهــان پیش بینی و 
تدوین شــده که می توانــد در توســعه پایدار شهرســتان اصفهان 

مؤثر باشد.  
به گزارش ایســنا، معــاون هماهنگی امــور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان بــا بیان اینکه در بخش انرژی مشــکل زیادی در اســتان 
داریم، گفت: در حال حاضر ۲۰ درصد کمبود منابع گاز در استان 
داریــم و مصــرف صنایــع را محــدود کرده ایــم، درحالی کــه اجازه 
استفاده از مازوت را هم نداریم، ضمن اینکه کمبود برق هم داریم 
و باید سرمایه گذاری برای اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر به 

طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

طبــق بودجــه۱۴۰۰، دولــت بایــد ۲هــزار و ۷۳۴ 
میلیاردتومان مالیات بر مصرف سیگار دریافت 
کند؛ ایــن در حالی اســت که طبــق آمار،تــا پایان 
آبان۱۴۰۰،بیش از ۳ هزار میلیارد تومان مالیات بر مصرف سیگار اخذ 
شده است. به گزارش مهر، طبق الیحه بودجه سال جاری، سازمان 
امور مالیاتی موظف بوده که تا پایان ۱۴۰۰ معادل ۲ هزار و ۷۳۴ میلیارد 
تومان مالیات بر مصرف از سیگار دریافت کند. حال با گذشت بیش 
از نیمی از سال، بررسی ها نشان می دهد میزان درآمد دولت از سیگار 
بیــش از اینها بوده اســت. طبق آمــار، تا پایــان آبان ماه ســال جاری 
دولت حدود ۳ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان مالیات از مصرف ســیگار 

وصول کرده است.
مالیات بر مصرف و فرش سیگار همواره موضوع چالش برانگیزی در 
میان سازمان های ذی نفع همچون ســازمان بهداشت، سازمان 
امور مالیاتی و تولیدکنندگان محصوالت دخانی بوده است. برخی 

معتقد اند افزایش مالیات سیگار موجب جهش میزان قاچاق این کاال می شود. اما عده دیگری نیز عقیده دارند این 

مالیات به دلیل باال بردن قیمت تمام شده این محصول، هم موجب 
کاهش مصرف آن و هم افزایش درآمدهای دولت می شود.

طبق اعالم سازمان امور مالیاتی در ابتدای سال ۱۴۰۰، میزان مالیات 
به ازای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۵۰ ریال میزان 
مالیات به ازای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی مبلغ 
۵۰۰ ریال میزان مالیات به ازای هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۱,۵۰۰ ریال 
کوی داخلی مبلغ ۳۳٫۰۰۰ ریال،  میزان مالیات هر بسته ۵۰ گرمی تنبا
کوی وارداتی مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان  برای هر بسته ۵۰ گرمی تنبا

حقوق ورودی اضافه و اخذ می شود.
اما نکته مهم دیگر این اســت که بر اســاس اعالم جمعیت مبارزه با 
استعمال دخانیات، در حال حاضر مالیات دخانیات در ایران کمتر 
از ۳۰ درصد نرخ خرده فروشی است که در مقایسه با ترکیه )۸۱(، اردن 

)۸۴(، فلسطین )۹۸( و… رقم پایینی محسوب می شود.
کوی قلیان داخلی به خارج  گفتنی است؛ صادرات انواع سیگار و تنبا

از کشور مشمول مالیات موضوع حکم مقرر در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان خبر داد:

احداث منطقه ویژه اقتصادی در شرق اصفهان

درآمد ۳ هزار میلیارد تومانی دولت از مصرف سیگار در ۸ ماه

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد: 

۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی 

بودجه ۱۴۰۱ چه تاثیری در بورس خواهد داشت؟

یکی از ایرادات و دالیل مهم کسری در صندوق های 
بازنشســتگی، بازنشســتگی های زودتــر از موعــد 
اســت. این بازنشســتگی ها در ورودی و خروجــی 
دارایی های صندوق ها مؤثر است. به همین منظور 
دولت سیزدهم برای کنترل کسری این صندوق ها 
پیشنهاد داد تا سن بازنشســتگی دو سال افزایش 
پیدا کند. یکی از ایــرادات و دالیل مهم کســری در 
صندوق هــای بازنشســتگی، بازنشســتگی های 
زودتر از موعد است. این بازنشستگی ها در ورودی و 
خروجی دارایی های صندوق ها مؤثر است؛ زیرا یک 
صندوق برنامه ریز خود را بر اساس ۳۰ سال ورودی 
تنظیم می کند اما این نوع بازنشستگی ها موجب 
ناترازی حساب های این صندوق ها می شود. یکی 
دیگر از اقدامات برای کاهش کسری این صندوق ها 

افزایش سن بازنشستگی است.
به گفته کارشناسان، این نوع بازنشستگی ها به ازای 
هر نفر، ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان برای سازمان های 
مربوطه هزینــه دارد. برخــی دیگر از مســئوالن این 
هزینــه را بالــغ بــر یــک میلیــارد تومــان محاســبه 
کرده اند. به همین منظور برای پایدارسازی منابع 

صندوق های بازنشستگی، از ابتدای سال ۱۴۰۱:
۱. ســنوات خدمت مورد قبول برای بازنشســتگی 
تمامی مســتخدمین مــرد و زن دارای حداقــل 
مدرک کارشناســی معتبر در تمامی صندوق های 
بازنشســتگی اعم از کشــوری، لشــکری و ســازمان 

تأمین اجتماعی، ۲ سال افزایش می یابد.
بازنشســتگی  ســن  کثــر  حدا و  حداقــل   .۲
تمامی مســتخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه 
خدمت در صندوق ســازمان تأمیــن اجتماعی، ۲ 

سال افزایش می یابد.
۳. محاســبه حقــوق بازنشســتگی در تمامــی 
 صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری 
و سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس متوسط حقوق 

سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.
احکام قطعــی هیئت های رســیدگی بــه تخلفات 
اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است.

پیشنهاد افزایش دو سال به بازنشستگی 
در الیحه بودجه ۱۴۰۱

خبر خوش از وام مسکن 
با اوراق در راه است:

فعال دست نگه دارید

امکان ثبت نام 
در سامانه دوگانه سوز 

کردن خودروها 

خبر

خبر

خبر
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مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه:

سیاست فوالد مبارکه قطع وابستگی 
به زاینده رود است

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد 
مبارکه با بیان این که سیاست فوالد 
مبارکه قطع وابستگی به زاینده رود 
است، گفت: همه بخش ها باید به سمت بهینه سازی 
که فوالد مبارکه به تنهایی  مصرف آب حرکت کنند چرا

نمی تواند مشکل زاینده رود را حل کند.
ســید امیر طباطبائیان مدیر انرژی و سیاالت شرکت 
فوالد مبارکه در گفت وگو با ایراسین با اشاره به مصرف 
۲.۲ لیتر به جای ۱۶.۵ لیتر برای تولید یک کیلوگرم فوالد 
اظهار کرد: متأسفانه از ابتدای ساخت فوالد مبارکه و 
بهره برداری آن همواره هجمه هایی علیه شرکت هایی 
وجود داشــته اســت؛ اما سیاســت فوالد مبارکه قطع 
وابستگی به زاینده رود است. قرارداد تأمین آب فوالد 
مبارکه از سال ۵۶ منعقد شــده درحالی که در سال ۵۴ 
قرار بوده شــرکت به نــام British Steel در منطقه فوالد 
مبارکه ســاخته شــود و در اصل حق آبه فوالد مبارکه از 

آنجاست.
وی افزود: اما در ســال های بعد یعنی از ســال ۵۶ و ۵۷ 
تا آخرین قــراردادی کــه در ســال ۶۲ بــا آب منطقه ای 
داشتیم، دیماند اختصاص یافته ۴۰ میلیون مترمکعب 
آب بــود که بــرای تولید ۲.۴ میلیــون تن فــوالد در نظر 
گرفته شده بود. با توجه به مقدار دیماند، برای تولید 
هر کیلوگرم فوالد باید ۱۶.۵ لیتر آب مصرف می کردیم، 
درحالی کــه هیچ گاه ایــن اتفــاق رخ نــداد. پیش بینی 
می شود در سال ۱۴۰۰ مصرف آب فوالد مبارکه تا پایان 

سال به ۱۴ میلیون مترمکعب برسد.
طباطبائیــان افــزود: اطالعات ســد زاینده رود نشــان 
می دهد به دلیل بحران آبی موجود در منطقه که علت 
اصلی آن کمبــود بارش ها در حــوزه زاینده رود اســت، 
مجموعا ۵۷۰ میلیون مترمکعب آب در سال جاری از 
کنون سهم فوالد مبارکه  سد رها شده که از این مقدار تا
۸.۸ میلیون مترمکعب معادل تقریبا ۱.۵ درصد کل 

آب است.
وی تصریح کرد: از مقدار باقی مانده تقریبا ۱۵۰ میلیون 
مترمکعــب در چهــار محــال و بختیــاری، ۲۵۰ تــا ۳۰۰ 
میلیون مترمکعــب در بخش شــرب اصفهــان و یزد و 
مابقی هم در یک مرحله در تیرماه برای کشاورزی رها 

شد. غیر از موارد یاد شده دیگر آبی رها نشده چون آبی 
وجود نداشته است. این در حالی است که متأسفانه 
اطالعات موجود در سطح جامعه، آدرس های غلطی 

است که با آن ما را متهم می کنند.
مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه درباره طرح انتقال 
آب از خلیج فارس به اصفهان نیز گفت: یکی از مباحثی 
که از چند سال پیش مطرح شده، انتقال آب دریا پس از 
شیرین سازی به مرکز کشور است که در سال های قبل 
توسط شرکت های معدنی در اســتان یزد و کرمان به 
نتیجه رسیده است. بر این اساس بخشی از آب توسط 

آن ها تصفیه شده و به مرکز کشور منتقل می شود.
کنون باید زمین مناســب در استان  وی تصریح کرد: ا
هرمزگان نزدیک در دریای عمان یا نزدیک خلیج فارس 
مشــخص شــده و اختصاص یابد تا بتــوان تجهیزات 
شیرین ســازی آب را در آنجــا احــداث کــرده و توســط 
۱۵ ایســتگاه پمپاژ، آب پــس از شیرین ســازی بــه مرکز 

کشور منتقل شــود. نکته مهم در این میان این است 
کــه پروژه های ذیل ایــن پــروژه هم زمان انجام شــود و 
همه مسائل فنی و مجوزات حل شــود تا این پروژه به 

ثمر برسد.
طباطبائیــان ادامــه داد: بــا احــداث خطــی بــه طول 
تقریبا ۹۱۰ کیلومتر آب از دریا به صنایع استان منتقل 
می شود. حجم آبی که قرار است منتقل شود تقریبا ۲۰۰ 
میلیون مترمکعب در سال است که به صورت یک جا 
منتقل نمی شود. در واقع به صورت پلکانی بر اساس 
مجوز سازمان محیط زیست انجام می شود.این آب 
پیش بینی می شود ۳ تا ۴ سال دیگر به استان اصفهان 
و صنایع آن برسد تا بار هرچند اندک صنایع از زاینده رود 

برداشته شود.
مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه افزود: اآلن صحبت 
کلی فوالد مبارکه به عنوان یکی از مصرف کنندگان آب 
از زاینده رود این است که همه بخش ها باید به سمت 

بهینه ســازی مصرف آب حرکــت کنند. فــوالد مبارکه 
به تنهایی نمی تواند مشکل زاینده رود را حل کند. در 
قسمت های کشــاورزی نیز باید به ســمت استفاده از 
تکنولــوژی روز، کشــاورزی نوین و کاهش مصــرف آب 
حرکت کننــد. برای مثال مــا برای تولید یــک کیلو آب 
به ۴۰۰ لیتر آب نیــاز داریم حال این عــدد را با میزان آب 
موردنیاز برای تولید یک کیلو فوالد مقایسه کنید که 

۲.۲ لیتر است.
وی تصریح کرد: مدیریت یکپارچه کشت و کشاورزی 
گر ۵ درصد  تأثیر چشمگیری در کاهش مصرف آب دارد. ا
میزان مصرف آب در بخش کشاورزی یا در بخش شرب 
کاهش یابد، تأثیــرش به مراتب بیش از کاهــش ۱۰،۲۰ 
یا ۵۰ درصــدی آب فــوالد مبارکه و صنایع اســت. باید 
در این حوزه سرمایه گذاری شود و دولت نیز از کشاورزان 
حمایت کند تا بتوانند این اقدامات را در این حوزه انجام 

دهند و همه از نتایج آن بهره مند شویم.

مجامــع  در  فوالدمبارکــه  شــرکت  حضــور 
کی از آن اســت  علمی داخلــی و خارجــی نیــز حا
که ایــن شــرکت توانســته بــا اســتفاده از تــوان 
علمــی و تخصصــی نخبــگان و جوانان ایــران 
گــوی  اســالمی خوش بدرخشــد و همچنــان 

سبقت از دیگران برباید.
تأمین زنجیره فوالد در کشــور از ابتدا تا انتهای 
آن همواره یکی از دغدغه های اقتصادی کشور 
در حوزه صنعت به طورکلی و فوالد به طور خاص 
کتشــاف  بوده اســت. چرخه ای که ابتدای آن ا
و اســتخراج معادن ســنگ آهن به عنــوان ماده 
اولیــه و حوزه متالــورژی اســتخراجی مربوط به 
آن است؛ در میانۀ آن، فرایند تبدیل ماده اولیه 
به کنســانتره، گندله، آهن اســفنجی، تختال، 
شــمش و محصــوالت دیگــر در کارخانه هــای 
تولیدکننــده آهــن و فــوالد و حــوزه متالــورژی 
صنعتی مربوط به آن قرار دارد و در انتها شامل 
صنایــع و شــرکت های مصرف کننــده ازجملــه 

خودرو و ساختمان سازی می شود.
در دهــه اخیــر شــرکت فــوالد مبارکــه با تکیــه بر 
دانــش بومــی و دســتاوردهای فنی توانســته از 
نگرانی های موجود در این حوزه کاسته و نقش 
محــوری در زنجیــره فــوالد کشــور ایفا کنــد و در 
واقعیت بتواند از سنگ تا رنگ را محقق نماید.

حساســیت این موضــوع وقتــی بیشــتر عیــان 
می شود که بدانیم مدیریت و تأمین درست این 
زنجیره تنها به پیشبرد عرصه فوالد کمک نکرده 
و نقطــه پیشــران بســیاری از صنایع اســت؛ به 
گر بگوییم مدیریت صحیح زنجیره  طوری که ا
فوالد یکی از نقاط حساس مدیریت اقتصادی 

کشور است، سخن به گزاف نگفته ایم.
ح جامع فوالد کشــور با محوریت  مطالعات طر
شرکت ملی فوالد ایران و ایمیدرو با هدف رصد 
کردن وضعیت بازار فوالد و ارزیابی تحقق اهداف 

تدوین شده تهیه و پایش می شــود و به عنوان 
یک سند باالدستی توسعه صنعت فوالد کشور 

مورد توجه ذی نفعان زنجیره فوالد قرار دارد.
آنچه ما امروز با آن مواجهیم نقش فوالدمبارکه 
در زنجیــره فــوالد و هم زمــان در زنجیــره تأمین 
مواد اولیــه صنایــع پایین دســتی خود اســت. 
گــر هــر کــدام از آن ها بــا خللی  نقش هایــی کــه ا
همراه گردد، حتما دیگر صنایــع را نیز با چالش 
همراه می سازد. از این رو توجه ویژه فوالدمبارکه 
به بازارهــای داخلــی و بیــن المللی نیــز نمایان 

می گردد.
فوالدمبارکــه در مســیری قــراردارد کــه همــواره 
عــالوه بر رفع نیــاز ذی نفعــان خود می کوشــد تا 
بــا نــوآوری و تولیــد محصــوالت کیفــی جدید، 
هم راســتا با نیــاز بــازار حرکــت کنــد و کشــور را از 
واردات ورق های خاص بی نیاز گرداند.در این 
بین نیز  این نکته بر کســی پوشــیده نیست که 
وضعیت مناســب بازار فوالد امروز کشــور تا حد 
زیــادی مرهــون مجاهدت هــا و فعالیت هــای 
تمامی همکاران فوالد مبارکــه از مدیران گرفته 

تا کارکنان و کارگران است.
تالش فوالد مبارکــه در یکپارچه ســازی زنجیره 
تأمین و مدیریت این فضا،افزایش توان داخلی 
ج از  و هرچه بیشــتر کم رنگ کــردن نیاز به خــار
مرزها، فعال کردن مجموعه های دانش بنیان 
و سرمایه گذاری قابل توجه در بخش تحقیق و 
توســعه و تعریف قله ها و هدف هــای بلند برای 
مجموعه،  از جمله عواملی است که باعث شده 
شــرکت فــوالد مبارکه نقــش محــوری و کلیدی 
در این برهه حســاس از شــرایط کشــور ایفا کند 
و بتوانــد علی رغم وجود دشــمنی های بســیار، 
نقش اساسی و بنیادین در تأمین زنجیره فوالد 

و رسیدن به افق ۱۴۰۴ ایفا کند.
مجامــع  در  فوالدمبارکــه  شــرکت  حضــور 
کی از آن اســت  علمی داخلــی و خارجــی نیــز حا
که ایــن شــرکت توانســته بــا اســتفاده از تــوان 
علمــی و تخصصــی نخبــگان و جوانان ایــران 
گــوی  اســالمی خوش بدرخشــد و همچنــان 

سبقت از دیگران برباید.
هادی نباتی نژاد
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

معاون امور صنایع سازمان صمت استان اصفهان 
گفــت: در صورتــی کــه مصوبــات بخــش بانکــی و 
غیربانکی ستاد تسهیالت و رفع موانع تولید استان، 
عامدانه پیگیری و اجرایی نشود، متخلفان تحت 

پیگرد قانونی قرار می گیرند. 
شاهین آذری در ستاد تسهیالت و رفع موانع تولید 
گر مصوبه بخش بانکی ستاد  استان هشــدار داد: ا
تسهیالت و رفع موانع تولید استان اجرایی نشود آن 
را پیگیری و علت آن را در کمیسیون خبرگان بانکی 
بررســی خواهیم کرد و در صورتی که بــه عمد از این 
مصوبه ســرپیچی صــورت گرفته باشــد متخلفان 
به کمیتــه انضباطــی بانک هــا ارجاع می شــوند تا 
بــا آنهــا برخــورد قانونــی صــورت بگیــرد. وی بیــان 
گر مصوبات بخش غیربانکی نیز به عمد  داشــت: ا
از سوی دستگاه اجرایی عملیاتی نشود مراتب به 
دادستان گزارش و موضوع از طریق کارگروه اقتصاد 
مقاومتی پیگیــری می شــود. معاون امــور صنایع 
ســازمان صمت اصفهان با اشــاره به وجــود ۹ هزار 
و ۶۰۰  واحــد صنعتــی در اســتان گفــت: بیــش از ۶۰ 
درصد از واحدهای تولیدی استان فعال است که 
گر مسووالن اجرایی با ســتاد تسهیالت همراهی  ا
کنند بسیاری از مشکالت آنها رفع می شود و شاهد 
کــد به خــط تولید  بازگشــت واحدهــای صنعتی را
خواهیم بود. آذری اظهار داشت: در ستاد تسهیالت 
و رفع موانــع تولید، مشــکالت صنایــع در ۲ بخش 
بانکی و غیربانکی بررسی می شود که در بخش بانکی 
شاهد همراهی خوب بانک های دولتی مثل صنعت 

و معــدن، کشــاورزی و ملــی هســتیم و بانک های 
خصولتی هم همکاری خوبی دارنــد. وی در عین 
حال خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بانک های 
خصوصی مقــررات خاص خــود را دارنــد، بنابراین 

بیشترین مشکل صنایع با این بانک هاست.
آذری خاطرنشــان کــرد: تعیین تکلیــف بدهی ها، 
معوقــات بانکــی، بخشــش جرائــم و چگونگــی 
نحــوه محاســبات بانک هــا روی بدهی هــا و ارائــه 
تسهیالت به صنایع از عمده ترین خواسته صنایع 
در ســتاد تســهیالت و رفــع موانــع تولید اســت. به 
گفته وی، بانک مرکزی باید نظارت بیشتری روی 
نحوه محاسبات بانکی داشته باشــد. آذری ادامه 
کنون بالغ بر یک هزار و ۶۰۰ جلســه در ســتاد  داد: تا
تسهیالت و رفع موانع تولید اســتان برگزار و هشت 
هزار پرونده در آن بررســی و به صدور ۶ هزار مصوبه 
منجر شده است. معاون امور صنایع سازمان صمت 
اســتان اصفهان گفــت: بــه اذعــان وزارت صمت، 
کنون بیش از ۸۰ درصد از مصوبات ستاد تسهیل  تا

اصفهان اجرایی شده است.
آذری با اشــاره به اینکه در بخش غیربانکــی۲ ارگان 
تامین اجتماعی و امور مالیاتی، همکاری خوبی با 
ستاد تسهیالت و رفع موانع تولید داشتند، اظهار 
داشــت: ســال گذشــته بالغ بر ۹۰۰ میلیــارد تومان 
تسهیالت در راستای رونق تولید تخصیص یافت 
و اصفهان رتبه اول کشوری را در دریافت تبصره ۱۸ 
داشت. وی در باره مشــکل بسیاری از صنعتگران 
با قانون های اجرایی گفت: ما امکان تغییر قانون را 
نداریم هرچند در شورای گفت وگو، این موضوعات 
مطــرح و اشــکاالت قانونــی بــه مقامــات کشــوری 

گزارش می شود.
تشــکیل کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد در 
استان ها یکی از برنامه های اقتصادی دولت برای 
خــارج کــردن واحدهــای تولیــدی از رکــود و حــل 

مشکالت آنها در بخش های مختلف است.

به همت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
ـ منطقه اصفهان با جابجایی قسمتی از فنس مرکز 
انتقال نفت شهید مرزبان ایذه، ایمنی جاده برای 
وســعت دید رانندگان افزایش یافت.   رئیس واحد 
تعمیرات عمومی و ساختمان شرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران ـ منطقه اصفهان گفت: بخشی 
از فنس ضلع جنوبی مرکز انتقال نفت در مجاورت 
جاده ترانزیتی خوزستان - اصفهان از نظر موقعیت 
جاده و دیواره فنس موجب کاهــش دید راننده در 

هنگام عبور از آن محوطه بود که جابجایی شد.

حســن مؤذنی افزود: دیوار جدید به طول ۳۰ متر و 
عقب نشینی ۱۰ متری آن به سمت محوطه داخلی 
احــداث و در مجمــوع ۲۰ مترمکعب ســنگ کاری 

شده است.
جاده ترانزیت خوزستان به استان اصفهان از شهر 
لردگان تا ایذه مهمترین جاده ترانزیت کاال از بندر امام 
خمینی )ره( به استان های مرکزی ایران به علت عبور 
روزانه خودرو های باربری سنگین و عرض کم جاده 
ک ترین محور هــای ارتباطی  دو طرفــه جزو خطرنا

بین استانی است.

تالش فوالد مبارکه؛ یکپارچه سازی زنجیره تأمین فوالد 

معاون سازمان صمت اصفهان:

اجرا نکردن مصوبات ستاد رفع موانع تولید، 
پیگیرد قانونی دارد

ایمن تر شدن مسیر جاده ترانزیتی اصفهان به خوزستان

کسیژن  ذوب آهن اصفهان با ارائه کپسول های ا
پزشکی رایگان به افراد نیازمند مبتال به کرونا به 

۲۵۰ نفر جان تازه بخشید. 
عبداله نقــدی پور معــاون مکانیــک مدیریت 
انــرژی و بهینه ســازی ســوخت شــرکت و مدیر 
اجرای  طرح نــذر نفس گفت: طــرح نذر نفس 
به همت تالشگران ذوب آهن و بسیج شرکت از 
شــهریورماه آغاز  و برای اجرای آن از ۱۰۰ کپســول 
کسیژن به همراه تجهیزات کامل آن استفاده  ا

شد.
کســیژن  وی گفت: بــا توجه بــه میــزان نیاز به ا
هــر هفتــه ۴۰ کپســول شــارژ گردیــد و بر اســاس 
بررســی های صورت گرفته و دســتور پزشــک، 
به متقاضیان نیازمند تحویل شــد.  این طرح 
بــا مســاعدت مدیریت هــای انــرژی و بهینــه 
سازی ســوخت و حراســت ذوب آهن اصفهان 
و همکاری حوزه های مقاومت بســیج شــهید 
تندگویان و امام علی )ع( شهرستان لنجان، در 
حال اجراست و تا کنون به ۲۵۰ نفر حیات دوباره 

بخشیده است.
مســئول کانــون بســیج مهندســین صنعــت 
شهرستان لنجان گفت: با توجه به حساسیت 
حمــل و چگونگی اســتفاده از این کپســول ها، 
از  یکــی  “بروشــور” ایمنی،  تهیــه  بــر  عــالوه 
کارشناســان مدیریــت انــرژی و بهینــه ســازی 
سوخت شرکت نیز برای راهنمایی های الزم، در 

محل حضور دارد.

پست ۲۳۰ کیلوولت شهرستان سمیرم آماده 
بهره برداری شد.

مدیرعامل بــرق منطقه ای اصفهــان، میزان 
اعتبار اجرای این طرح برق رسانی را در مدت 
شــش ســال بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان بیان 
کــرد و گفــت: ادامــه اجرای این طــرح به طول 
۸۰ کیلومتــر از شــهرضا تا ســمیرم نیــز در حال 

احداث است.
رســول موســی رضایــی افــزود: تا پیــش از این 
برق شهرســتان ســمیرم تنها از طریق پســت 
۶۳ کیلوولــت شــهرضا تامیــن می شــود که با 
بهره برداری از این پســت جدیــد در دهه فجر 
پایداری برق در شهرستان سمیرم تا ۹۰ درصد 

افزایش می یابد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: 
زمین های کشاورزی بخش مرکزی شهرستان 
اصفهــان بــدون هویــت اســت و بــا یــک کاغــذ 
قولنامــه ای، بــه قیمــت کالن خریــد و فــروش 
می شــود.  مهرداد مرادمند در اجالس رییسان 
شوراهای شــهر و روستای شهرستان اصفهان 
با اشــاره به طرح هــادی روســتاها و محــدوده و 
اراضــی کشــاورزی شهرســتان اصفهان افــزود: 
زمین های هکتاری کشــاورزی، هــر روز بیش از 
پیش خرد و تفکیک می شود و هویت روستایی 
به مرور در حال از دست رفتن است. وی  تصریح 
گر قرار اســت تغییــر کاربــری در زمین های  کرد: ا
کشــاورزی رخ دهد باید با حفظ هویت و اسناد 
آنها و درنظرگرفتن منافــع افــراد و مالکان زمین 
باشد و این در حالیست که بیشتر این اراضی با یک 
سند قدیمی و با کاربری های مختلف، بصورت 
قولنامــه ای خرید و فــروش می شــود. مرادمند 
خاطرنشان کرد:  بسیاری از کشاورزان در شرایط 
نبود آب کوشــیده اند خــود را با شــرایط موجود 
سازگار کنند. وی ظهار داشت: ظرفیت بخش 
کشاورزی و انواع آن بسیار وسیع و الگوی کشت 
و زیرساخت های آن بسیار مهم اســت و در این 
زمینه اصفهان بعنوان نخستین استان توانسته 
است الگوی کشت خود را تغییر دهد. مرادمند 
گفت: برای کشت مناسب؛ فاکتورهای سال پرآب 
و نیز بــارش عــادی،۲۰ درصد کاهــش بارندگی، 
هدایت ذخیــره آب و عدم رهاســازی آب باید در 
نظر گرفته شود. رییس سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان با اشاره به اصالح الگوی کشت و مناسب 
بودن زمین های کشاورزی اصفهان برای کشت 
پسته و زعفران گفت: ما درخواست داریم تا عرضه 
محصــوالت کشــاورزی با همــکای شــهرداری 
اصفهان برای عرضه مســتقیم محصــوالت به 
منظور حذف واسطه های سودجو همراه باشد. 
کید کرد: تنها راه نجات بخش کشاورزی،  وی تا
احیای زاینــده رود و برنامه ســازگار کشــاورزی با  

میزان آب رها شده است.

خبر یادداشت

استان

خبر

خرید، فــروش و صادرات فرش ســنتی اصفهــان در 
رکود کامل است.

 رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف اصفهان، 
تولید ساالنه فرش دستباف را دراین استان ۴۰۰ هزار مترمربع بیان کرد و 
گفت: نبود بازار صادراتی و گرانی مواد اولیه گره بر تاروپود صنعت فرش 
سنتی اصفهان انداخته و منجر به سقوط رتبه اصفهان به جایگاه پنجم 

در کشور شده است.
محمود دایی افزود: بســیاری از حجره ها و فروشگاه های فرش سنتی 

تعطیل شده و فروشندگان آن تغییر شغل داده اند.
مدیرکل گمرک استان اصفهان با اشاره به کاهش ۵۸ درصدی صادرات 
فرش دست بافت در سال جاری گفت: ارزش صادرات فرش دست باف از 
ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه دو میلیون و ۳۷۴ هزار دالر بوده که در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از پنجاه درصد کاهش داشته است.

اسداهلل احمدی ونهری امارات، کویت، قطر، آمریکا، کره جنوبی و عراق 
را از عمــده واردکنندگان فرش دســت باف اصفهان عنوان کــرد و افزود: 

صادرات به همه این کشور ها به شدت کاهش یافته است.

فرمانــدار اصفهــان گفت: بــدون مشــارکت بخش 
خصوصی امکان رفع برخی مســائل وجود ندارد، 
بر همین اســاس، نبایــد در برابــر بخش خصوصی 
موضع گیری کنیم. محمدعلی احمدی در نخستین اجالس رؤسای 
شوراهای اسالمی شهر و روستاهای شهرستان اصفهان با محوریت 
»اشتغال، گردشــگری و صنعت کشــاورزی«، اظهار کرد: باید مراقب 
باشــیم به هم افزایی و همدلی موجود بین شــورهای اسالمی شهر و 

روستاها خدشه ای وارد نشود.
وی با بیان اینکه خدمت به مردم باید سرلوحه کار مسئوالن قرار گیرد، 

افزود: شوراهای شهر و روستا نقطه ارتباطی بین مردم و مسئوالن است، باید سعی کنیم با مردم به گفتمان واحد 
برسیم که تحقق آن نیازمند همکاری و تعامل است.

فرماندار اصفهان ادامه داد: توسعه روستا و شهر در دستان شوراها است، البته توسعه و پیشرفت باید در تمام 
ابعاد محقق شود و شوراها باید با استفاده از ظرفیت های موجود در روستاها و شهرها به تدوین برنامه مشخص 

دست یابند.
وی با بیان اینکه باید افق مشخص و کاربردی داشته باشیم تا بدانیم چه اقداماتی می خواهیم انجام دهیم، 
گفت: توسعه شهر و روستا بدون توجه به موضوعات فرهنگی و زیرساخت های الزم و نگاه به مسائل اجتماعی 

غیرممکن است. احمدی اظهار کرد: در حال حاضر با انباشت مشکالت 
مواجه هســتیم، اما نکته مهم این اســت که بدون مشــارکت بخش 
خصوصی امکان رفع برخی مسائل وجود ندارد بر همین اساس، نباید 

در برابر بخش خصوصی موضع گیری کنیم.
وی با بیان اینکه مشارکت فقط در بخش های اقتصادی نیست، بلکه 
در سایر زمینه ها نیز نیاز به مشارکت بخش خصوصی داریم، تصریح 
کرد: مشارکت مردم، نخبگان، معتمدان برای حل مسائل و مشکالت 

الزم و ضروری است.
کید بر نگاه فرامحلی به حل مشکالت، گفت: در  فرماندار اصفهان با تا
مدیریت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ابعاد مختلف بخش، شهر و روستا نیاز به تعامل و هم افزایی چند جانبه 
کید بر تالش برای تحقق گام دوم انقالب، افزود: به عنوان فرمانداری وظیفه هماهنگی بین  داریم. احمدی با تا

بخش های مختلف برای خدمت به مردم را بر عهده داریم.
وی با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری به شوراها، خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقالب، سالمت اعضای 

کید قرار دادند، از این رو باید به این موضوع توجه کافی را داشته باشیم. شوراها برای خدمت به مردم را مورد تا
فرماندار اصفهان اظهار امیدواری کرد: کارنامه فعالیت شوراهای اسالمی شهر و روستاهای شهرستان اصفهان 

در پایان این دوره بیانگر اقدامات تأثیرگذار باشد.

کما بازار فرش سنتی اصفهان در 

فرماندار اصفهان: 

شوراهای شهر و روستا نقطه ارتباطی بین مردم و مسئوالن است

خبر

خبر

نذر نفس به همت 
تالشگران ذوب آهن 

نهضت خدمت رسانی صنعت برق:

کیلوولت پست ۲۳۰ 
 شهرستان سمیرم 
آماده بهره برداری

خرید و فروش زمین های 
کشاورزی بخش مرکزی 

کالن  اصفهان به قیمت  شــهردار اصفهان گفت: پیش بینی هــای خوبی 
برای حمل و نقل ریلی حومه اصفهان انجام شده 

که باعث تسهیل در دسترسی می شود.
علی قاسم زاده در اولین اجالس رؤسای شوراهای شهر و روستاهای 

شهرستان اصفهان اظهار داشت: کالنشــهرها و مردم آن در آستانه 
یک دلزدگی هستند، هر چند برآوردها نشان می دهد که این اتفاق 

افتاده است.
وی افزود: میل گریز از کالنشهرها رواج یافته و تمایل برای مهاجرت 
معکوس در مردم ایجاد شــده کــه فرصت طالیی برای روســتاییان 
اســت که بتوانند توســعه خــود را به همراه داشــته باشــند که البته 

می تواند نکات منفی نیز داشته باشد.
شــهردار اصفهان ادامــه داد: روســتاهای ما شــخصیت خــود را گم 
نکنند، روستاها نباید شبیه شهرها شوند بلکه شهرها باید به سمت 
ساختار روستا حرکت کنند و کشــف روایت یک روستا و ماهیت آن 
می تواند به این توســعه کمک کند و شــهرها نیز باید به سمت این 

فرهنگ بروند.
       روستا باید روستا بماند

وی ابراز داشــت: هر کس باید خودش باشد و قیمت هر شخص به 
هویت آن است، هر گاه خواستیم شبیه شخص دیگری شویم اشتباه 

رخ داده و باید روستاهای ما روستا بمانند، البته این به معنای عدم 
ارائه خدمات نیست اما باید این امر با حفظ هویت باشد.

قاسم زاده تصریح کرد: هر کمکی از خدمات مشاوره ای از دست ما 
بر می آید آمادگی داریم که برداشت و فهمی را برای کشف قصه یک 
روســتا کمک کنیــم، در چارچوب قانون نیــز برای خدمــت گذاری 

آماده ایم زیرا جذاب شدن روستا به شهر نیز کمک می کند.
        توسعه حمل و نقل ریلی خواهد بود

کید کرد: پیش بینی های خوبی برای حمل و نقل ریلی حومه  وی تا
انجام شده که باعث افزایش نشاط اجتماعی و تسهیل در دسترسی 
می شود که مطمئنا پیامدهای مثبتی دارد و استانداری و نمایندگان 

مجلس برای تأمین بودجه پیگیر آن هستند.
شهردار اصفهان افزود: از ســوی دیگر باید توجه داشت که در حال 
حاضر حمل و نقل درون شــهری اصفهان نیز دچار مشکل است و 
امکانات اصفهان برای شهرهای حومه کافی نیست، از این رو باید 

عالوه بر ظرفیت فعلی، تعداد اتوبوس ها افزایش یابد.

پیش بینی حمل و نقل ریلی برای حومه اصفهان 

خبر
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در سال های ۹۷ تا ۹۹ :

سه برابر شدن مرگ منتسب به آلودگی هوای اصفهان 
دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 
علــوم پزشــکی و رییــس مرکــز 
گفــت:  اصفهــان  بهداشــت 
کــه میــزان مــرگ و  تحقیقــات نشــان می دهــد 
میــر منتســب بــه آلودگــی هــوا در اصفهــان در 
ســال های ۹۷ تا ۹۹ حدود ســه برابر شده است.  
به گزارش ایرنــا، محمــد مهدی امین در جلســه 
کارگــروه اجتماعــی، فرهنگی، زنــان و خانواده در 
ســالن اجتماعــات اســتانداری اصفهــان افــزود: 
مــرگ و میــر منتســب بــه آلودگــی هــوا  بیــن افراد 
بــاالی ۳۰ ســال در اصفهــان در ســال ۹۷ حدود 
۱۱.۴۳ درصــد بــود کــه در ســال ۹۹ ایــن میــزان، 

سه برابر شد.
وی با اشــاره به تاثیر انــواع آلودگی ها بر ســالمتی 
انسان اظهار داشــت: در دهه اخیر به تحقیقات 
در این زمینه بســیار توجه شــده اســت بطوریکه 
یک تحقیق در دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
درباره تاثیر آالینده ها بر روی دانش آموزان نشان 
می دهــد کــه غلظــت برخــی از آالینده هــا ماننــد 
"بنــزن" در میــان آنهــا از کشــورهایی مانند چین 
کمتر اما از بســیاری از کشــورهای توســعه یافته، 

باالتر است.
امیــن بــا بیان اینکــه اصفهــان در زمینــه انــواع 
ســرطان در کشــور وضعیت خوبی نــدارد و بطور 
معمول در رتبه های دوم تا پنجم است، تصریح 
کــرد: از ســال های ۹۳ تا ۹۷ هر ســال حــدود ۵۰۰ 
مورد ثبت مورد جدید ابتال به سرطان در استان 

داشتیم.
وی با اشــاره به ســند ملی و اســتانی پیشــگیری 
گیر کــه یکــی از علت های  از بیماری هــای غیــر وا
آن، آلودگــی زیســت محیطی اســت، اضافه کرد: 
عوامــل تشــدید کننــده و بیرونی ایــن بیماری ها 
مانند مزمن تنفســی در ســال های اخیــر نه تنها 
کاهش یافته بلکه بیشتر هم شده است بطوریکه 
ک  امسال در شــهر اصفهان، هیچ روزی هوای پا

نداشتیم.
رییس مرکز بهداشــت اصفهــان بــا بیان اینکه در 
پنج سال گذشته جلسه های بســیاری با حضور 
دســتگاه های اجرایــی مربوطــه در ایــن زمینــه و 
برای کاهش مواجهه با عوامل بیرونی و تشــدید 
گیر داشــتیم، تصریح  کننده بیماری هــای غیر وا
کرد: ما برنامه و هماهنگی در این زمینه داریم اما 
بنظر می آیــد به دلیل اینکه هنوز عامــل تاثیرگذار 
یعنــی محیــط زیســت در اولویــت نیســت، این 

فعالیت ها نیز بی اثر می ماند.
       آلودگی هوا در اصفهان ۵1 درصد افزایش 

یافته است
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
نیز در این جلسه گفت: ۱۱ شــهرک و چهار ناحیه 
صنعتــی از ۷۰ مجموعــه در اســتان در شــعاع ۵۰ 
کیلومتــری کالنشــهر اصفهــان مســتقر اســت که 
حدود ۸۰ درصــد صنایع شــهرک های صنعتی را 

در خود دارد.
ج حشــمتی بــا بیان اینکــه ۶۰ درصــد آهــن و  ایــر
فوالد، ۲۵ درصد فراورده هــای نفتی و ۶۰ درصد 
آجر کشور در استان اصفهان تولید می شود و این 
آمار نشــان دهنده حجم فعالیــت صنایع در این 
خطه است، افزود: در ۲ دهه گذشته اشتباهات 
بســیار اســتراتژیک )راهبــردی( در اســتان انجام 

شده که مصداق صریح توسعه ناپایدار است.
وی با اشــاره بــه ۴۸۳ هکتــار واحــد کارگاهی غیر 
مجاز که در ادوار گذشته در اصفهان ایجاد شده 
اســت، اظهــار داشــت: این واحدهــا در ۲۰ تــا ۳۰ 
گذشــته تا کنون فعالیت داشــتند و هنــوز تعیین 

تکلیف نشدند.
حشــمتی بــا بیان اینکــه اصفهــان در مقایســه با 
ســایر کالنشــهرها، کمترین میزان بارش را دارد، 
تصریح کرد: شرایط جغرافیایی و اقلیمی اصفهان 
در مقایسه با ســایر کالنشهرها بســیار بدتر است 
بطوریکه ایــن شــهر در مقایســه بــا مدت مشــابه 
ســال گذشــته و ســال ۹۸ بــه ترتیــب بــا ۵۱ و ۹۸ 

درصد افزایش آلودگی هوا مواجه شده است.
وی بــا اشــاره به اینکــه برخــی از کالنشــهرهای 
ک  کشــورمان امســال بیش از یکصد روز هوای پا
داشــتند درحالیکه اصفهان، هیــچ روزی هوای 
کــرد: مســووالن برخــی  ک نداشــت، اضافــه  پــا
از این شــهرها عنوان می کنند که چرا در اصفهان 
از مــازوت اســتفاده نمی شــود درحالیکــه بایــد 
گاهــی داد کــه شــرایط اصفهان با ســایر  به آنهــا آ

کالنشهرها، بسیار متفاوت است.
ک اشاره و اضافه  وی به مفادی از قانون هوای پا
کرد: به عنــوان مثال بر اســاس این قانــون، همه 
ســوخت ها از ســال ۱۴۰۰ بایــد اســتاندارد ملــی 

داشــته باشــند، از ســال ۹۶ بــه بعــد هیــچ پیک 
موتوری غیر برقی نباید مجوز می گرفت و از ســال 
۹۹ هیچ پیک موتوری کاربراتوری نباید فعالیت 
می کرد و حال امروز باید دید که چقدر از این مفاد 

قانونی اجرا شده است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: 
در یک ماه گذشــته، یکهــزار و ۲۲۱ پایش روزانه و 
۴۵۵ پایش شــبانه کارگاه ها در استان انجام شد 
و ۲۹۹ واحــد اخطــار دریافــت کردنــد و ۱۶ واحــد 

پلمب شد.
اصفهــان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
همچنین با بیان اینکه در ۶ ماه نخست سال ۵۳ 
درصد غلظت آالینده های هــوا مربوط به حمل و 
نقل و ۱۲ درصد مربوط به صنعت است، گفت: در 
۶ ماه دوم ســال، ۳۳ درصد آالینده هــا مربوط به 

حمل و نقل و ۳۷ درصد مربوط به صنعت است.
وی با اشــاره به تردد زیــاد کامیون ها در اصفهان 
بمنظــور حمــل و نقــل بــه واحدهــای صنعتــی، 
افزود: عده ای انتقاد می کنند که چرا در اصفهان 
شب ها، هوا آلوده تر اســت و در پاسخ به آنها باید 
گفت که شب ها اتفاق های بسیاری می افتد که 
در ید کنترل ما نیســت زیرا سامانه پایش متمرکز 
نداریم که کدام کارخانه، فیلترش را در شب ها، 

باز می کند.
شــب ها،  برخــی  در  بیان اینکــه  بــا  حشــمتی 
پسماندها و ضایعات کشــاورزی را می سوزانند، 
کــرد: نظــارت بــر همه اینهــا بــا اداره کل  کیــد  تا
حفاظــت محیــط زیســت اســت اما ایــن نکتــه را 
در نظــر بگیریــد کــه کل اعتبارات ایــن مجموعــه 
چهــار میلیــارد تومان اســت کــه در ســال جاری 
۳۵۰ میلیون تومان بــرای اجرای این تکالیف در 

نظر گرفته شــده و با ایــن اعتبارات چــه انتظاری 
می توان داشت.

وی با انتقــاد از عــدم تخصیــص اعتبــارات کافی 
برای محیط زیســت اصفهان با وجود مشــکالت 
فراوانی کــه دارد، افزود: از گذشــته بــرای محیط 
زیســت اصفهان خــوب عمــل نشــده و اعتبارات 

آن، پایدار نشده است.
به گفته وی، اعتبارات محیط زیست شهرستان 
شــاهین شــهر که ده ها کارگاه آجرپزی، چندین 
شــهرک صنعتــی و مجموعه های صنعتــی بزرگ 

در آن مستقر است، ۴۵ میلیون تومان است.
حشمتی با بیان اینکه نباید برای حل مشکالت 
زیســت محیطــی اصفهان چنــد صدایی باشــد، 
گفت: اداره حفاظت محیط زیست، استانداری، 
دانشگاه ها و سایر دستگاه های اجرایی و نهادها 

باید یکصدا و مطالبه گر باشند.
همچنیــن بــه گفتــه حشــمتی، یکــی از مناطــق 
شهرداری اصفهان برق تابلوی نمایشگر آلودگی 
هــوا در میــدان بزرگمهــر اصفهــان را بدلیل اینکه 
خواهان جدا شــدن کنتــور برق آن اســت، قطع 

کرده است.
بــر اســاس گــزارش مرکــز ملــی تغییــر هــوا و اقلیم 
سازمان حفاظت محیط زیست، اصفهان در بین 
هشت کالنشــهر ایران )شــامل تهران، اصفهان، 
ک( رتبه  ج، اهــواز، شــیراز و ارا مشــهد، تبریز، کــر

نخست آلودگی هوا را دارد.
از  تعــدادی  و  اصفهــان  هــوای  آالینده هــای 
شــهرهای پر جمعیــت و صنعتی اســتان همواره 
در فصول ســرد افزایش می یابد و پدیده وارونگی 
دما به دفعات دیده می شود که به نگرانی مردم 

دامن زده است.

خبر

کاروان ســالمت جمعیــت هالل احمر شهرســتان 
مبارکــه بــه اهالــی شــهر دهســرخ این شهرســتان 
خدمات رایگان بهداشتی، درمانی و آموزشی ارائه 
کردند. مسئول کاروان سالمت شهرستان مبارکه 
گفت: این کاروان شــامل پزشــک و پیراپزشــک در 
تخصص های عمومی، دندان پزشک، روانشناس 
و کمک های اولیه به بیش از ۲۰۰ نفر از مردم این شهر 

خدمات رایگان ارائه کردند.
خانــم عبــدی افــزود: بــه کمــک عوامــل شــبکه و 
کسیناســیون  بهداشــت درمان شهرســتان نیز وا

کرونا به شهروندان تزریق شد.
لطــف اهلل ابوطالبــی رئیــس جمعیت هــالل احمر 

شهرســتان مبارکه نیز گفت: شهرســتان مبارکه با 
داشتن ۲۵ خانه هالل شهری و روستایی، بیشترین 
خانه هالل در بین شهرستان های استان را به خود 

اختصاص داده است.

جمعی از معلمان در اصفهان و برخی شهرستان ها 
با حضور در مقابل اداره کل آموزش و پرورش پیگیر 
مطالبات خود در خصوص طرح رتبه بندی معلمان 
شــدند.  جمعــی از معلمــان در اصفهــان و برخــی 

شهرســتان ها به جــای حضــور در کالس درس، با 
حضور در مقابــل اداره کل آمــوزش و پرورش پیگیر 
مطالبات خود در خصوص طرح رتبه بندی معلمان 
شدند. سیدمحمد میرپور، معاون توسعه مدیریت 
و پشــتیبانی اداره کل آمــوزش و پــرورش اصفهــان 
گفت: این اتفاق توسط معلم های رسمی که به دنبال 
طرح رتبه بندی هســتند پیش آمد؛ تشــکل های 
مختلف فرهنگیان پیگیر طرح رتبه بندی هستند و 

موضوع در مجلس در حال پیگیری است.
وضعیت آموزشی ناشی از کرونا و عدم حضور معلمان 
در کالس، نگرانی و گالیه والدین از وضعیت تحصیلی 

فرزندانشان را در پی داشت.

ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان از 
ابتالی ۲۰۰ دانش آموز به ویروس کرونا طی ۵۰ 

روز گذشته در کاشان خبر داد.
مهــدی دالوری بــا اشــاره به اینکــه از ابتــدای 
آبان ماه امســال تــا ۲۰ آذرماه در دو شهرســتان 
کاشــان و آران و بیــدگل در مجمــوع ۲۰۰ دانش 
آموز مبتال به کرونا شناســایی شــده اند، اظهار 
داشت: از این تعداد ۱۵۹ دانش آموز در کاشان 
و ۴۱ دانــش آمــوز در آران و بیــدگل شناســایی 

شده اند.
وی ابراز داشــت: الزم اســت دانش آموزانی که 
ع وقت  کسن کرونا را دریافت نکرده اند در اسر وا

کسن اقدام کنند. برای تزریق وا
ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان با 
کنون حدود  اشاره به اینکه در منطقه کاشان تا
کســن کرونــا را تزریق  ۷۸ درصد مردم دز اول وا
کرده اند، تصریــح کرد: حــدود ۶۶ درصد مردم 
کســن کرونا خــود را در  نیز با دریافــت دز دوم وا

مقابل این ویروس ایمن کرده اند.

وی بــا بیان اینکــه از ابتــدای شــیوع ویــروس 
کنون تســت کرونــای ۵۵ هــزار و ۱۳ نفر  کرونــا تا
در منطقــه کاشــان مثبت بــوده اســت، گفت: 
کز بستری  کنون ۲۹۸ هزار و ۸۰۶ نفر نیز به مرا تا
و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان 

کاشان و آران و بیدگل مراجعه کرده اند.
دالوری افزود: بازرسی های مداوم و پیوسته از 
کز مختلف آموزشی در منطقه کاشان ادامه  مرا
کنون به بیش از ۴۰ مدرسه نیز درباره  دارد که تا
رعایت دستورالعمل های بهداشتی تذکر کتبی 

داده شده است.

مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده های تصادفات در 
مجتمع قضایی عدالت در خیابان اشراق اصفهان 

افتتاح شد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان در آییــن افتتاح 

مجتمع ویژه تصادفات مرکز استان با بیان اینکه 
یک شعبه در دیگر حوزه های قضایی نیز به این امر 
اختصاص می یابد، گفت: این مجتمع به همت 
معاونت برنامه ریــزی و فناوری، شــورا های حل 
اختالف و دادســتانی مرکز اســتان برای تسهیل 
و تســریع در رســیدگی به پرونده های تصادفات 
که بخــش قابــل توجهــی از پرونده هــا را بــه خود 

اختصاص داده است، تاسیس شد.
حجت االســالم والمســلمین اســداهلل جعفــری 
افــزود: با این اقــدام گام بلندی در جهــت اجرای 
کید رهبرمعظم انقالب  سند تحول قضایی به تا

برداشته می شود.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان از امدادرسانی به ۱۳۴ آسیب دیده ناشی 
از ۴۷ حادثه به وسیله ۵۸ تیم عملیاتی در هفته 
ســوم آذرمــاه خبــر داد.  داریــوش کریمی معاون 
امــداد و نجــات جمعیــت هالل احمــر اســتان 
اصفهان گفــت: پوشــش امــدادی ۴۷ حادثه در 
هفته قبلی انجام شده است و ۱۳۴ آسیب دیده 
ناشــی از حادثه در این مدت از خدمات امدادی 
هالل احمــر اســتان اصفهــان بهره مند شــدند و 
حوادث جاده ای با ۲۷ حادثه همچنان بیشترین 

آمار را به خود اختصاص داده است.
وی در مورد حوادث تحت پوشش این جمعیت 
از روز شــنبه ۱۳ تا جمعه ۱۹ آذرمــاه، گفت: در این 
بازه زمانــی ۲۷ حادثه جاده ای، شــش خدمات 
حضــوری، ۶ حادثه شــهری، ۶ حادثه صنعتی و 
ک و یک حادثه  کارگاهی، یک حادثه برف و کوال
کوهستان به وسیله نیرو های امدادی جمعیت 

هالل احمر استان پوشش داده شد.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان، گفت: در امدادرســانی به حــوادث رخ 
داده نجات یافتگان ۳۹ نفر بودند که از این تعداد 

۲۶ نفر به بیمارســتان ها منتقل شــدند و ۱۳ نفر 
خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.

کریمی گفت: ۱۴۶ نفــر نیروی عملیاتــی نجاتگر و 
امدادگر این جمعیت در قالب ۵۸ تیم عملیاتی با 
به کارگیری ۴۴ دستگاه خودروی امدادی و همراه 
داشتن تجهیزات الزم امدادی در عملیات های 
یاد شده فعالیت داشته اند و در این مدت ۱۲ مورد 
عملیات رهاسازی به وسیله نیرو های جمعیت 

هالل احمر استان انجام شده است.
وی گفــت: از مــردم بــه ویــژه شــهروندان تقاضــا 
می شــود با رعایــت نکات ایمنــی در صــورت بروز 
هرگونه حوادث احتمالی، بالفاصلــه با تلفن ۱۱۲ 

ندای امداد جمعیت هالل احمر تماس بگیرند.

در مسیر خدمت به همنوعان:

خدمات رایگان پزشکی کاروان سالمت در دهسرخ مبارکه 

معلمان اصفهانی، پیگیر مطالبات خود شدند 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان خبر داد؛

کاشان کرونا طی ۵۰ روز در  ابتالی ۲۰۰ دانش آموز به 

خبر

افتتاح مجتمع قضایی پرونده های تصادفات 
در اصفهان 

امدادرسانی به ۱۳۴ آسیب دیده 
در هفته سوم آذرماه 

خبر

با همــکاری کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان و 
راهبران شــغلی، ۶ هــزار و ۵۲۴ طرح اشــتغال و 

خودکفایی ایجاد شده است. 
احمــد رضایــی معــاون اشــتغال و خودکفایی 
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان، 
راهبران شــغلی را یکی از بازوان توانمند کمیته 
امداداصفهــان در ایجاد اشــتغال و خودکفایی 
گفــت: از ســال  کــردو  مددجویــان معرفــی 
کنــون بــا همــکاری راهبــران شــغلی، ۶  ۹۷ تا
هــزار و ۵۲۴ طــرح اشــتغال و خودکفایــی برای 

مددجویان ایجاد شده است.
احمــد رضایــی گفــت: امســال بــا پرداخــت 
بیــش از ۶۶ میلیــارد تومــان تســهیالت از 
محــل اعتبارات این نهــاد به ۴۷ راهبر شــغلی، 

زمینه ایجاد هزار و ۹۸۵ طرح فراهم شد.
وی اجرای طرح های راهبری شغلی را با هدف 
پایداری بیشتر اشتغال مددجویان عنوان کرد و 
گفت: مشاوره، آموزش مجریان اشتغال، تامین 
مواد اولیه و تجهیزات، نظارت هنگام اجرای کار، 
بازاریابی و فروش محصوالت، بخشی از خدمات 

راهبران شغلی است.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان 
اصفهان گفــت: از جمله مزیت هــای مهم این 
طــرح، تضمیــن خریــد محصــوالت تولیــدی 
مددجویان است و در این روش مددجو نگرانی 
در حــوزه بازاریابــی و فــروش محصــول خــود را 

نخواهد داشت.

و   آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 
خدمات ایمنــی شــهرداری اصفهــان از وقوع 
آتش سوزی در یک کارگاه طالسازی در طبقه 
دوم سرای حکیم واقع در بازار نیم آورد اصفهان 
و اطفای به موقع آن توسط عوامل آتش نشانی 

خبر داد. 
ســازمان  مدیرعامــل  مطلبــی  ابراهیــم 
آتش نشــانی و  خدمات ایمنــی شــهرداری 
اصفهان با اعالم این خبر اظهار داشت: ساعت 
۱۴ و ۴۶ دقیقــه روز ۲۲ آذرمــاه، وقــوع حریــق 
در یک کارگاه طالســازی در ســرای حاج کریم 
واقع در بازار نیم آورد اصفهان، به سامانه ۱۲۵ 
آتش نشانی اعالم شد که با توجه به موقعیت 
خطیــر منطقــه و بازار، ایســتگاه های شــماره 
۹،۱۷،۱۴و ۴ آتش نشــانی اصفهــان بــه طــور 
کیپ های خــود را به محــل حادثه  همزمان ا

اعزام کردند.
وی بــا بیان اینکه عوامــل آتش نشــانی ظرف 
مدت ۴ دقیقه در محل حادثه حاضر شدند و با 
اقدام سریع خود، حریق را اطفای کامل کردند، 
افزود: وجود سد معبر توسط برخی کسبه در 
بازار امکان امدادرسانی را با مشکل مواجه کرد.
مطلبی بیان کــرد: با وجــود اخطارهای قبلی 
و مــوارد اعــالم شــده بــه بازاریــان در خصوص 
پیامدهای سد معبر در بازار، به دلیل وقوع این 
تخلــف، بــه غیــر از یــک مــدل از خودروهــای 
آتش نشانی، سایر خودروهای امدادی امکان 
ورود به بازار را پیدا نکردنــد و خودروهای وارد 
شده نیز به دلیل سد معبر در میانه راه، متوقف 

شدند.
و  آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 
خدمات ایمنــی شــهرداری اصفهان با اشــاره 
به وجود خطر بالقــوه در این قســم کارگاه ها و 
ضرورت اطفای فوری حریق های احتمالی، 
خاطرنشــان کرد: در کارگاه های طالســازی از 
وسایلی مانند کپسول های هوا، گاز مایع و  مواد 
آتش زا استفاده می شود و خطر انفجار را در پی 
دارد از این رو، رفع سد معبر و  افزایش خودایمنی 

در این مکان ها امری ضروری است.
وی ادامــه داد: بــا وجــود مکاتبــات قبلــی و 
پیگیری ها و جلسات متعدد با اصناف و طرح 
موضــوع در ســتاد مدیریــت بحران، مشــکل 
ســدمعبر در این مناطق هنوز برطرف نشــده 
گر دوباره حادثه ای به این شــکل رخ دهد،  و ا
رسیدن به محل حادثه با چالش جدی مواجه 

خواهد بود.
گر چه این حادثه با حضور  مطلبی تصریح کرد: ا
به موقع عوامل آتش نشــانی به ســرعت مهار 
شــد، اما نباید فراموش کرد که احتمال وقوع 
گر به  آتش ســوزی در بازار بســیار بــاال اســت و ا
سرعت کنترل نشود، با مشکالت جدی مواجه 

خواهیم شد.
وی با بیان اینکــه با برگزاری جلســات متعدد 
در ایــن زمینه، بــه نقطه مشــترکی با بازرســی 
اصناف رسیده ایم و  در روزهای آینده بازرسی ها 
شــروع می شــود، خاطرنشــان کرد: حــدود ۸ 
هزار و ۵۰۰ مغــازه در بــازار اصفهان وجــود دارد 
که باید ضمن همــکاری با بازرســان، حداقل 

شرایط ایمنی در آن ها فراهم شود.

فراهم شدن ۶ هزار و ۵۲۴ 
طرح اشتغال و خودکفایی 

در اصفهان 

سد معبر، مانع عبور 
نیروهای امدادی شد:

اطفای پر چالش حریق 
در بازار نیم آورد اصفهان

مجید زمانی - شهردار طالخونچه

شــهرداری طالخونچــه درنظــردارد براســاس مصوبــه شــماره ۴99 مــورخ 1۴۰۰/9/1۰ شــورای اسالمی شــهر، اقــام ســاختمانی و ضایعاتــی و 
ــه فــروش رســاند. ــه متقاضیــان واجدالشــرایط ب مســتعمل و اســقاطی شــهرداری را ب

توضیحات:
1( مهلت دریافت اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری ساعت 1۴/۳۰ روز شنبه مورخ 1۴۰۰/1۰/11

2( مبلغ پایه کارشناسی: 2/9۶۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۳( نشانی محل دریافت اسناد: طالخونچه ابتدای بلوار امام )ره( ساختمان شهرداری امور مالی

12۴۳۴۶۴ / م الف۴( متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره ۵2۵۳۳۳11، ۰۳1 تماس برقرار کنند.

نوبت اول
گهی مزایده آ

مجید زمانی - شهردار طالخونچه

شــهرداری طالخونچــه درنظــردارد براســاس مصوبــه شــماره ۴21 مــورخ 1۴۰۰/7/2۴ شــورای اسالمی شــهر، یــک دســتگاه اتوبــوس شــهری 
ــاند. ــروش رس ــه ف ــرایط ب ــان واجدالش ــه متقاضی ــپ 2۶12 ب ــدل 1۳8۴ تی ــهاب م عمومی ش

توضیحات:
1( مهلت دریافت اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری ساعت 1۴/۳۰ روز شنبه مورخ 1۴۰۰/1۰/11

2( مبلغ پایه کارشناسی: 2/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳( نشانی محل دریافت اسناد: طالخونچه ابتدای بلوار امام )ره( ساختمان شهرداری امور مالی

12۴۳۴7۰ / م الف۴( متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره ۵2۵۳۳۳11، ۰۳1 تماس برقرار کنند.

نوبت اول
گهی مزایده آ
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1۵5 دسامبر     2۰21 رفهنگ
پاتوق کتاب برگزار می کند: 

رونمایی از »سودای سیمرغ«، 
»تاریخ سینمای سیار در ایران« و »فخر کانون« 

امضــای  و  رونمایــی  آییــن 
غ«،  کتاب های »ســودای ســیمر
»تاریخ سینمای سیار در ایران« و 
»فخر کانون« با حضور نویسندگان آن ها در عمارت 

تاریخی سعدی اصفهان برگزار  شد.
در برنامه پاتوق کتاب که از سوی واحد آفرینش های 
ادبی حوزه هنری استان اصفهان به همراهی خانه 
کتاب و ادبیات ایران دفتر تخصصی سینما )وابسته 
به ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
اصفهان( برگزار شد، کتاب های »سودای سیمرغ«، 
»تاریخ ســینمای ســیار در ایران« و »فخــر کانون« با 
حضور نویســندگان این آثار، سیدعلیرضا ابطحی و 
مجید فدایی در عمارت تاریخی ســعدی اصفهان 

رونمایی  شد.
کتاب »فخر کانون« نوشته »سیدعلیرضا ابطحی« 
که توسط حوزه هنری استان اصفهان در نشر اسپانه 
منتشر و روانه بازار کتاب شده است حکایت زندگانی 
چند الیــه تــوأم بــا پشــتکار بی نظیــر فخرالســادات 
ابطحــی، مؤســس کانــون تبلیغــات و تعلیمــات 
اسالمی بانوان در اصفهان اســت. این کتاب روایت 
تالش برای طی مراحل تحصیل تا دانشگاه در دوران 
زندگی همزمان با همسر و فرزند و ورود به فعالیت های 
سیاســی او در دوره پهلــوی و دوران پــس از انقــالب 
گاهی بخشی به دختران و زنان و  است. همچنین آ
آموزش آن ها از یک سو و استفاده از توانایی های آن ها 
و بسیج آن در راه کمک رســانی به مهاجران عراقی، 
جنگ زدگان، کمک رسانی به جبهه جنگ، کمک به 
پرستاری زخمی ها و ارسال انواع کمک های غذایی 
و تدارکاتی برای رزمندگان، با تکیه بر اسناد و مدارک 
و اطالعات موجود مورد توجه قرار گرفته است. بانو 

ابطحی این مهم را در فضای مردساالرانه )چه دوره 
پهلوی و چه در دوره های پس از انقالب و جنگ( با 

همه موانع پشت سر گذاشت.
کتاب »تاریخ سینمای سیار در ایران« نوشته »مجید 
فدایــی« که توســط حــوزه هنــری اســتان اصفهان 
در نشــر اســپانه پژوهــش در موضوعــی حســاس از 
تاریــخ اجتماعــی و سیاســی معاصر ایران اســت که 
بــه ابــزار نمایــش و مبحــث دسترســی گســترده بــه 
رســانه می پردازد. در مقطعی از تاریخ معاصر ایران، 
گسترده ســازی ابــزار نمایــش توســط قدرت هــای 
کنــدن تصویر در اذهان ســاده  جهانی، به خاطر پرا
مردمانی بود که می شــد، آنان را در مسیر دلخواه به 
حرکــت در آورد. جســت وجو در ابعاد این نقــش، در 
تاریخ نگاری سینما در ایران، سابقه چندانی ندارد. 
تنها با آزاد شدن دسترســی به اسناد پنهان شده )از 
جمله مرکز اسناد ملی ایران( گوشه های پنهان این 
تاریخ نانموده هرچه بیشتر کشف و برمال شده است.

غ« نوشــته »مجید فدایی«  کتاب »سودای ســیمر
که توســط حوزه هنری اســتان اصفهان که در نشــر 
فراهستی منتشر شده اســت نخستین پژوهش در 
سیاست های سینمایی ایران محسوب می شود و 
سیاست های سینمایی دوران؛ محمد علی نجفی، 
حسین ترابی، مهدی کلهر، کمال حاج سید جوادی، 
فخرالدین انوار، مهدی فریدزاده، عزت اهلل ضرغامی، 
ســیف اهلل داد، محمــد حســن پزشــک، محمــد 
مهدی حیدریان، محمدرضا جعفری جلوه و جواد 

شمقدری را مورد بررسی قرار داده است.
همچنین مهمان ویژه این برنامه »پژمان نظرزاده 
آبکنار« پژوهشگر و نویســنده کتاب های سینما به 

روایت اصفهان و مردی با دوربین عکاسی بود.

مشــیرالملک،  تاریخــی  خانــه 
قدمتش به زمان صفوی می رسد 
گونی را  کنون کاربری های گونا و تا
کنون موزه ای است که  به چشم خود دیده است، اما ا
وقتی چشمت به جمالش روشن می شود، دوست 
داری زمان متوقف شود و تو ساعت ها به پنجره های 

رنگی، آینه کاری ها و جزییات خیره شوی. 
خانه مشیرالملک از بناهای اشــرافی دوران صفوی 
اســت کــه از ســال ۹۷ بــا کاربــری مــوزه بــرای عمــوم 
بازگشایی شد و آثاری از دوره قاجار تا دوره هخامنشیان 
در آن نگهداری می شود، بنای ابتدایی آن ۱۴ هزار متر 
بوده که فقط ۲۵۰۰ متر از آن باقی مانده است؛ مدرسه 
حلبیان که به مدرسه قصه های مجید معروف است، 
کنون اوضاع  زمانی سربازخانه این بنا بوده است که ا

خوبی هم ندارد.
ایــن خانــه از معــدود بناهایــی اســت کــه چهــار هنر 
آینه کاری، گچ بری، نقاشــی و حجاری را با هــم دارد، 

نقاشی انجام شــده در بنا چهار سبک متفاوت روی 
پوسته، روی آینه، پشت شیشه و روی گچ است.

گی های         حفظ حریم خصوصی، از ویژ
معماری ایرانی اسامی

در طرفین باال، اتاق هایی است که از لحاظ معماری 
مخصوص خانم ها بوده و پشت پنجره هایش برای 
حفظ حریم خصوصی، با ورقی از طال پوشانده شده 

که داخلش قابل مشاهده نباشد.
معموال تعداد پنجره های ارســی فرد است و با توجه 
به موقعیت اجتماعی افراد، ۳دری، ۵دری، ۷دری و 
۹دری ساخته می شده؛ این خانه ۹دری و متعلق به 
خانه های شاهی است، قدمت و وسعت این ۹دری 
آن را از سایر ۹دری ها متمایز می کند؛ ابعاد ارسی این بنا 
۶ متر در ۱۱ متر است و شیشه های رنگی اش، حشرات 
را دور می کند، نوع گره چینی  و خاصیت شیشه های 
به کاررفته در ارسی به گونه ای است که از بیرون، برای 
حفظ حریم خصوصی، چیزی قابل رویت نیســت و 

گر کسی در حیاط باشد، نمی تواند داخل را ببیند. ا
اتاق های تابستان نشــین و زمستان نشــین اطراف 

حوض، خودنمایی می کنند.
حوض به شکل چلیپا وسط خانه است که معماری 
آن را تحت الشــعاع قرار داده و چهار باغچه اطرافش، 
باغ ایرانی را به تصویر می کشد، در زمستان برای عایق 
گرما و در تابستان برای جلوگیری از آسیب نور به بنا، از 
پرده استفاده می شده، قرقره های پرده به شکل کبوتر 
باالی بنا نصب است که با حرکت پرده به سمت باال و 

پایین از خود صدای کبوتر ساطع می کند. 
       درخت کاج، دشمن موریانه

در همه خانه های قدیمی از جمله این خانه، درخت 
کاج می کاشــتند، این درخت از خود شــیره ای تولید 
می کند کــه موریانــه را دور کــرده و این خانه هــا را که از 

چوب ساخته شده، در برابر موریانه حفظ می کند.
این خانــه از زمان صفویه مجهز به حمام و سیســتم 
گرمایشی بوده اســت، از این سیســتم برای تهیه آب 

فواره حوض نیز استفاده می شده است.
در قسمت حوض خانه، هنر گچ بری و آینه کاری ترکیبی 
به کار برده شــده اســت و این مکان به دلیل مسقف 
بودنش، محدودیت نور دارد ولی با انعکاس نوری که 
از پنجره های اطراف به آینه هــا می خورد، کمبود نور 

جبران می شود.
کنــون آثــار  طبــق گفتــه کارشــناس گردشــگری، تا
فرونشســت زمیــن در ایــن بنــای تاریخی مشــاهده 

نشده است.

رئیــس جمهــور الیحــه بودجــه 
ســال ۱۴۰۱ را بــه مجلــس ارائــه 
کرد؛ الیحه ای که ســهم ســازمان 
صداوسیما در بودجه پیشنهادی در آن، پنج هزار و 

۲۸۹ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

طبــق الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۱، میــزان بودجــه 
تخصیص یافته به سازمان صداوســیما، پنج هزار و 
۲۸۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این 
رقم حوزه های تولید و پخش خبر، مستندات خبری 
و گزارش، تولید و پخش ســیما، تولیــد و پخش صدا 

و البته حمایــت از تولید محتــوا در فضای مجــازی را 
شامل می شود.

همچنین بیشترین رقم اختصاص یافته از این بودجه 
ســه هــزار و ۸۷۲ میلیارد تومــان قرار اســت در بخش 

تولیدات تلویزیونی صرف شود.

در الیحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۰ سهم سازمان 
صداوسیما برای تولید برنامه های صوتی و تصویری را 
معادل دو هزار و ۶۱۹ میلیارد تومان در نظر گرفته بود 
که این میزان، در نهایت به رقمی برابر با سه هزار و ۳۸۴ 

میلیارد تومان رسید.

ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
اصفهان در بســته خبری خود به نمایــش »پک« و 
»داوری سومین جشنواره شعر و داستان شهر من« 

پرداخته است.
این هفته، نمایش »پک« توجه عموم مردم را به خود جلب کرده است که 
در تاالر هنر اصفهان به روی صحنه رفته است. همچنین داوری سومین 
جشنواره شعر و داستان شهر من نیز به پایان رسید که مخاطب اصلی آن 

را شاعران و نویسندگان حوزه کودک تشکیل می داد.
"پک" روایت گمشدگی هویت افراد در دنیای مدرن

احسان فاضلی، کارگردان این نمایش اظهار کرد: نمایش پک، سعی دارد 
روایت از هم پاشیدگی و گمشدگی هویت افراد را در دنیای مدرن امروز که 

می تواند فاجعه ای جدید بیافریند، نشان دهد.
وی افزود: نمایشــنامه پک، داســتان ســه دوســت بــه نام هــای کاوه، 
سیاوش و لیال در دوران دانشجویی است که یکی از آن ها با لیال ازدواج 

می کند و دچار چالش هایی می شوند.
این کارگــردان ادامه داد: نمایش پــک بین خیال و واقعیــت توأمان در 
گر را درگیر  حرکت است و این فضای سیال ذهن تا پایان نمایش تماشا
می کند تا مرز بین خیال و واقعیت را رمزگشایی کند و همزمان لذت ببرد.

فاضلی گفت: جنس بازی ها در این نمایش به صورت رئال پیش می رود، 
گر نقش می بندد که  اما در یک فضای رئالیسم جادویی در ذهن تماشا
از سایه بر روی کرکره ها استفاده شــده است و بازی با نور به فضای بین 

واقعیت و خیال در این نمایش دامن می زند.
وی خاطرنشان کرد: نمایشنامه پک نوشته خانم فاطمه مکاری است 
که پیش از این دو نمایشنامه دیگر به نام های آوانگارد و خیال بی خیال 

از ایشان کارگردانی کرده ام.
نمایش "پک" تا ۲۸ آذرماه ســاعت ۱۹ در سالن تماشــا تاالر هنر به روی 
صحنه می رود که عالقه منــدان برای تهیه بلیت می توانند به ســایت 

www.tiwall.ir مراجعه کنند.
       مرحله اول داوری سومین جشنواره " شهر من" به پایان رسید

فراخوان سومین جشنواره شعر و داستان "شــهر من" تیرماه امسال از 
سوی اداره توسعه فرهنگ شهروندی اعالم و در سه بخش شعر و داستان 
و آثار ترجمه شــده بــا موضوعاتی نظیــر آتش نشــانی و حوادث ایمنی، 

پسماند و بازیافت، اورژانس، اخالق شهروندی و موارد دیگر برگزار شد.
مهلت ارسال آثار تا شهریورماه بود که پس از دریافت آثار، طی جلسه ای با 
حضور داوران تعداد ۱۹۳ اثر در بخش شعر، ۱۲۲ اثر در بخش داستان و ۱۴ 
اثر در بخش آثار ترجمه شده مورد ارزیابی و داوری قرار گرفتند و تعدادی 
ک های مدنظر داوران، انتخاب و شایسته  از آثار بر اساس شاخص و مال

حضور در مرحله نهایی تشخیص داده شدند.
احمدرضا خان احمد، عابد کریمی، زهرا وثوقی، بهزاد دانشگر و سعید 

محسنی داوری آثار در این مرحله را برعهده داشتند.
جشنواره "شهر من" محصول محور بوده به این معنا که به دنبال شعر 
و داستان تأثیرگذار، مفید و متناسب با رده ســنی کودکان و نوجوانان 
است، بنابراین مخاطب اصلی آن در ابتدا شاعران و نویسندگان حوزه 

کودک هستند.

تجلی معماری باشکوه ایرانی در مشیرالملک 

سهم باالی تلویزیون از بودجه صداوسیما در سال ۱۴۰۱

از نمایش »پک« تا داوری »جشنواره شعر و داستان شهر من«

کتاب

معماری

خبر

خبر

ناخوانــده«  »مهمــان   عروســکی  فیلم تئاتــر 
بــه نویســندگی و کارگردانــی زنده یــاد نصــرت اهلل 
کریمی به مناســبت شــب یلدا به صورت مجازی 
کران می شود. به نقل از اداره کل روابط عمومی و  ا
امور بین الملل کانون پرورشــی فکری کــودکان و 
نوجوانان، فیلم تئاتر عروسکی »مهمان ناخوانده« 
بــه نویســندگی و کارگردانــی زنده یــاد نصــرت اهلل 
کریمی به مناســبت شــب یلدا به مــدت دو روز در 
پایگاه اینترنتــی کانون پــرورش فکری کــودکان و 
کران می شــود. این  نوجوانان به صــورت رایگان ا
نمایــش برداشــتی آزاد از کتــاب »مهمان هــای 
ناخوانــده« نوشــته فریــده فرجــام اســت کــه در 
ســال ۱۳۴۵ از ســوی انتشــارات کانــون پــرورش 
فکری کودکان و نوجوانان منتشــر و بارها تجدید 
چاپ شده است. فیلم تئاتر »مهمان ناخوانده« 
بــه مناســبت شــب بلنــد یلــدا در روزهــای ۲۹ و 
کــران می شــود و  ۳۰ آذر ۱۴۰۰ به صــورت رایــگان ا
 مخاطبان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی
 cinema.kpf.ir این فیلم تئاتر را تماشا کنند. این 
نمایش درباره مهمان های خانه مادربزرگ است 
کــه در یکــی از شــب ها، روباه بــه جمــع مهمانان 
ناخوانده اضافه می شود و علی رغم قولی که داده، 

خروس را می دزدد و …. 
نمایش »مهمان ناخوانده« ماه ها در سال ۱۳۶۴ 
به شیوه عروسکی در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی 
کانون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان روی 
صحنه بود. هنرمندانی مانند جعفر والی، کامبیز 

صمیمی مفخم، مرضیه برومند، مسعود کرامتی، 
مریم ســعادت، عادل بزدوده، شــاپور پورامینی، 
فریبا جدیکار و آزاده پورمختار در این نمایش ایفای 
نقش کردند. همچنین طراحی صحنه و ساخت 
دکور ایــن نمایش بــا هنرمنــدی زنده یــاد کامبیز 
صمیمی مفخم و طراحی و ساخت عروسک ها از 
سوی زنده یاد نصرت اهلل کریمی، عادل بزدوده و 
رحیم دوستی از هنرمندان حوزه تئاتر و سینما اجرا 
شد. بهروز غریب پور نیز مدیر تولید و حسن دادشکر 
دســتیار تولید ایــن نمایــش بودنــد. نصــرت اهلل 
کریمی به دلیل استقبال مخاطبان، این نمایش را 
با تهیه کنندگی امور سینمایی کانون پرورش فکری 

به فیلم نمایش تبدیل کرد.

»نامه ای به رها« زندگینامه شهیدان محب به روایت 
زینب محب اثر ساجده تقی زاده توسط انتشارات 

شهید کاظمی منتشر و راهی بازار نشر شد. 
»نامه ای بــه رهــا« زندگینامــه شــهیدان محب به 
روایــت زینب محــب اثر ســاجده تقــی زاده به تازگی 
توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر و راهی بازار 
نشر شده اســت. شــهیدان محب فرزندان جانباز 
انقــالب اســالمی محمدصادق محــب از خیرین و 
پیشکسوتان فرهنگ تعزیه در شهرستان فسا بودند 
که در اوایل دهه ۵۰ از روستای صحرارود به فسا آمده 
و در جریان حوادث و وقایع انقالب اســالمی نقش 

آفرینی کردند.
در این کتــاب حوادث پیــش از انقالب در روســتای 
صحــرارود )از توابــع شــهر فســا(، فعالیــت در حزب 
جمهوری، جانباز شــدن پــدر شــهیدان در جریان 
راهپیمایــی ســال۵۷، شــهادت ســه شــهید و در 
نهایت سرگذشت غالمحسین محب از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی با روایتی خواهرانه و در قالب 
نامه هایی که روایتی داستان گونه دارند و بین راوی 
ودانش آموزان رد و بدل می شــوند به رشــته تحریر 

در آمده است.
جانبــاز انقــالب حــاج محمدصــادق محب ســال 
۱۳۵۶ و در جریان راهپیمایی روز فطر مورد اصابت 
گلوله دژخیمان ستم شاهی قرارگرفت و چشمش 
را از دســت داد. او با شــروع جنگ و پس از پیوستن 
فرزنــدان خانــواده محــب بــه حــزب جمهــوری 
اسالمی این خانواده بیش از پیش در مسیر انقالب 
گری قرار گرفتند. محمد و مرتضی راهی جبهه  و ایثا
شــدند و با پیوســتن به گــردان فجر بــه فرماندهی 
شــهید مرتضــی جاویــدی هــر دو در یک لحظــه در 
عملیات خیبر در سال ۱۳۶۲ به شهادت رسیدند و 

پیکرشان مفقوداالثر شد.
مجتبی محب نیز در عملیات سال ۱۳۶۷در شلمچه 
به شــهادت رســید و مفقوداالثر شــد تــا پــدر و مادر 
شــهیدان محب همچنان چشــم انتظار فرزندان 
شهیدشان باشند و قصه زندگی غالمحسین محب 
نماینده مردم شیراز در مجلس نیز با تصادف حین 

ماموریت پایان می گیرد.
       در بخشی از این کتاب آمده است:

این بار نباید معلمی بودم که روبروی سیصد و پنجاه 
دختر نوجــوان می ایســتد و حرف می زند. بیشــتر 
دوست داشتم من هم کنار رها توی صف بایستم، 
می خواستم این بار من کنارشــان باشم نه معلم و 
مدیرشــان.... کاغذی را برداشــتم و روی آن چند 
سطر نوشتم و به سمانه دادم تا برای رها ایمیل کند: 
»دخترم رها... ممنون که حالم را پرسیدی دو سه 
ماهی هست که از کما بیرون آمدم و حالم بهتر است. 
خوشــحالم که هدفت را انتخاب کرده ای انشااهلل 
دعای شهدا هم همراهت باشــد و در کنکور موفق 
شــوی. یکی دو ماهی به من صبر بده دارم برای تو 
ودوست هایت چیزهایی می نویسم که به دستت 
می رسد انشاءا... که جواب سؤال هایتان را بگیرید. 

گوی تو... زینب محب« دعا
این کتاب بــا ۲۴۸ صفحه و قیمــت ۵۰ هــزار تومان 

منتشر شده است. 

اسامی نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۲۲ دقایقی پیش 
اعالم شد و فیلم »قهرمان« اصغر فرهادی در بخش 

بهترین فیلم های بین المللی نامزد شد. 
پس از یک سال پر تب و تاب برای گلدن گلوب و فشار 
از نظر بی توجهی به تنوع نژادی در انجمن مطبوعات 
خارجی هالیوود، سرانجام با تغییراتی که در بدنه این 
انجمن ایجاد شد هفتاد و نهمین دوره جوایز گلدن 

گلوب شروع به کار کرد.
در بخش بهترین فیلم بین المللی »کوپه شماره ۶«، 
»ماشین مرا بران«، »دست خدا« و »مادران موازی« 
با »قهرمان« اصغر فرهادی در میان نامزدها جای 
گرفته اند. شماری از فیلم های مطرح امسال چون 
»بلفاست«، »تیک، تیک…بوم«، »پیتزا لیکوریک«، 
»قدرت سگ«، »داستان وست ساید«، »تل ماسه« 
و »شــاه ریچارد« در میان فهرســت نامزدهای این 

جوایز جای دارند.
از جملــه در بخــش کارگردانــی که کنــت برانــا برای 

»بلفاســت«، جین کمپیون برای »قدرت سگ«، 
مگی جیلنهــال برای »دختر گمشــده«، اســتیون 
اسپیلبرگ برای »داستان وست ساید« و دنی ویلنو 

برای »تل ماسه« نامزد شده اند.
در بخــش بهترین بازیگــر زن یک فیلــم موزیکال یا 
کمدی ماریون کوتیار برای »آنــت«، آالنا هیم برای 
»پیتزا لیکوریک«، جنیفر الرنس برای »به باال نگاه 
نکن«، اما اســتون برای »کروئال« و ریچــل زگلر برای 

»داستان وست ساید« نامزد جایزه شده اند.
در میــان بهتریــن بازیگــران مــرد فیلــم درام نیــز 
»ماهرشــاال علی« برای »آواز قو«، خاویر باردم برای 
»ریکاردوس بودن«، بندیکت کامبربچ برای »قدرت 
ســگ«، ویل اســمیت برای »شــاه ریچارد« و دنزل 

واشینگتن برای »تراژدی مکبث« نامزد شده اند.
لئونــاردو دی کاپریو برای »به بــاال نگاه نکن«، پیتر 
دینکلیچ برای »سیرانو«، اندرو گارفیلد برای »تیک، 
تیک… بوم«، کوپر هافن برای پیتزا لیکوریک و آنتونی 
راموش برای »ارتفاعات« در بخش بهترین بازیگران 

مرد درام با هم رقابت می کنند.
»ســیرانو«، »به باال نگاه نکن«، »پیتزا لیکوریک«، 
»تیک، تیــک، بوم…« و »داســتان وســت ســاید« 
نامزدهای بهترین فیلم موزیکال یا کمدی هستند و 
در بخش بهترین فیلم درام فیلم های »بلفاست«، 
»کودا«، »تل ماسه«، »شاه ریچارد« و »قدرت سگ« 

با هم رقابت می کنند.

کران فیلم تئاتر »مهمان  ناخوانده« همزمان با شب یلدا  ا

توسط انتشارات شهید کاظمی؛

زندگینامه شهیدان محب منتشر شد

در بخش بهترین فیلم بین المللی؛

گلوب ۲۰۲۲ شد گلدن  »قهرمان « اصغر فرهادی نامزد 

تئاتر

سینما

کتاب

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســالمی، مهم ترین راه ترویج فرهنگ مطالعه 
را آشنایی جامعه با اثربخشی نقش مطالعه در 

پیشرفت و به موفقیت رساندن افراد دانست.
و  کتــاب  روابــط عمومی خانــه  از  نقــل  بــه 
ادبیات ایــران، زهــرا شــیخی دربــاره ضــرورت 
گاهــی  فرهنگ ســازی مطالعــه در جامعــه و آ
بخشــی، آمــوزش و کســب مهارت هــای الزم، 
اظهار کرد: موظف هستیم از راه های مختلف، 
مردم به خصوص جوانان و نوجوانان را به مطالعه 
عالقه مند کنیم، به گونه ای که مضاف بر مطالعه 
دروس مــدارس و دانشــگاه آثار غیر درســی هم 
بخواننــد. وی بــا اشــاره به این کــه با این شــیوه 
می توانیم چشم اندازی افتخارآفرین برای آینده 
جامعه متصور باشیم، افزود: به واقع راه پیشرفت 
گاهی و بینش درست در سایه  جامعه از مسیر آ

آموزش دقیق و صحیح می گذرد.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســالمی مهم ترین راه ترویــج فرهنگ مطالعه 
را آشنایی جامعه با اثربخشی نقش مطالعه در 
پیشرفت و به موفقیت رســاندن افراد دانست 
و عنوان کرد: هر عقل ســلیمی به دنبال کسب 
مهــارت، یادگیری و شــناخت درســت راه های 
رسیدن به موفقیت بوده و قطعا اولین راه مطالعه 

منابع دقیق علمی است.
شیخی با بیان اینکه اصفهان از دیرباز همیشه 
مورد توجه فیلسوفان و دانشمندان جهان بوده 
است، گفت: این استان از لحاظ شاخص های 
فرهنگی همیشه در رتبه های اول بوده است و 
همه مردم ایران و جهان، مردم اصفهان را دارای 

فرهنگ و با اصالت می دانند.
وی با بیان این که این شناخت مرهون فرهنگ 
مطالعه و حفظ ارزش های مردم این سرزمین 
است، ادامه داد: به نظرم برای ترغیب بیشتر به 
مطالعه به منظور انتقال این فرهنگ به نسل 
جوان، قطعا فرهنگ سازی به شیوه های نوین 
و به روز بسیار راهگشاســت. از این رو نمایشگاه 
مجــازی کتــاب در روزهایــی کــه نگــران انتقال 

بیماری کرونا هستیم حائز اهمیت است.
اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان 
)پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان اصفهان( از 
بیستم آذرماه آغاز شده و تا بیست وششم آذرماه 
1۴٠٠ به مدت هفــت روز ادامه خواهد داشــت. 
عالقه مندان اصفهانی برای بازدید و خرید کتاب 

می توانند به ketab.ir مراجعه کنند.

خانه ادبیات مستقل افغانستان وابسته به مرکز 
آفرینش های ادبی حوزه هنری استان اصفهان 
ویژه برنامه »بود نبود، بودگار بود« را به مناسبت 

شب یلدا برگزار می کند.
ویژه برنامــه »بود نبــود، بــودگار بود« از ســوی 
خانه ادبیات مستقل افغانســتان وابسته به 
مرکز آفرینش هــای ادبی حوزه هنری اســتان 
اصفهان و به مناســبت گرامیداشــت جشن 
شب یلدا در عمارت تاریخی سعدی اصفهان 

برگزار می شود.
ایــن برنامــه شــامل مشــاعره، حافظ خوانی، 
شاهنامه خوانی، نقالی، قصه گویی افغانستان، 
موسیقی سنتی افغانستان و ایران، فال حافظ، 

مسابقه و همچنین نمایشنامه خوانی است.
کارشناس ادبی برنامه »بود نبود، بودگار بود« 
لیال حیدرنیای راد است و میزبانی وی را رهان 

پارسی به عهده دارد.
شــب یلدا که در حقیقــت نماد باور شکســت 
تاریکــی توســط نــور اســت در کشــوری مانند 
افغانســتان که سال هاســت ســختی جنگ 
و گریز، اشــغال، ســلطه، تحجر و تروریســت را 
تنها به امید رســیدن به روزگاری بهتر تحمل 
کرده اســت، دیگر مانند همســایگانش آدابی 
تزئینی نیســت بلکه این شب ســاعاتی برای 
مرور گذشــته عبرت آمــوز از زبان راویــان ریش 
سفید خانواده ها و لحظاتی برای دعای برای 

روزهای بهتر است.
شــب نشــینی، گوش دادن به قصه هایی که 
بزرگان خانواده برای کودکان بازگویی می کنند، 
مصرف آذوقه هایی که بانوان خانه در فصل پر 
بار آن ها را ذخیره کرده اند و پذیرایی از حاضرین 
با انواع خشکبار و میوه های تازه مانند »انار« از 
رسوم مشترک برگزاری شب یلدا در افغانستان 
اســت. ویژه برنامــه »بــود نبــود، بــودگار بود« 
پنجشنبه _۲۵ آذرماه_ ســاعت ۱۷ در عمارت 
تاریخــی ســعدی اصفهــان، واقــع در خیابان 
استانداری، گذر سعدی برگزار می شود. شرکت 

در این برنامه برای عموم آزاد است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس 
ح کرد: شورای اسامی مطر

ترغیب به مطالعه 
از راه فرهنگ سازی 
به شیوه های نوین 

»بود نبود، بودگار بود« 
در عمارت سعدی

خبر

فرهنگی
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هندبال کاشان به دنبال بازگشت به روزهای اوج

هندبال کاشــان کــه از دیربــاز در 
اســتان هندبال خیــز اصفهــان 
ح بــوده و ســابقه  و ایــران مطــر
قهرمانی لیگ برتر باشگاه های ایران را نیز در کارنامه 
دارد، امســال با تیم مهــرگان به دنبال بازگشــت به 

روزهای اوج گذشته است.
به گزارش ایرنا، تیم هندبال مهرگان کاشان در حالی 
امسال گام به مسابقه های لیگ دسته یک کشور 
گذاشته که چند سالی از سطح اول هندبال کشور 

دور بوده است.
مسابقه های لیگ دسته یک باشگاه های ایران با 
شرکت ۲۰ تیم در چهار گروه پنج تیمی برگزار می شود 
و تیم مهرگان کاشان در گروه چهارم مسابقه ها در 
گرمسار به مصاف تیم های درخشان کویر این شهر، 
پیشگامان سلدوز نقده، شهید چمران الرستان و 

بهنام زاهدان می رود.
در پایــان مرحله گروهــی لیگ دســته اول هندبال 
باشگاه های ایران، تیم های اول و دوم به دور بعدی 
راه می یابند و از هشــت تیم راه یافته به این مرحله 
چهار تیم به نیمه های و پــس از آن ۲ تیــم به دیدار 
نهایی صعود می کنند و جواز حضور در مسابقه های 

فصل آینده لیگ برتر را نیز کسب خواهند کرد.
تیم مهرگان کاشــان پیش از حضور در رقابت های 
لیگ دسته یک کشور در دیدار تدارکاتی میزبان تیم 
گیتی پسند اصفهان بود که این مسابقه با نتیجه ۲۱ 

بر ۲۱ به تساوی کشیده شد.
       استفاده از جوانان و نوجوانان کاشانی در 

لیگ دسته یک
ســرمربی تیم مهرگان کاشــان در گفت گــو با ایرنا با 
اشــاره به اینکه هندبال از دیرباز در این شهرستان 
فعال بوده است، گفت: پیشتر نوجوانان و جوانان 
هندبالیست  کاشان در تیم ملی حضور داشته اند و 
کنون از آنان در لیگ دسته یک کشور بهره گرفته  ا

می شود تا نماینده خوبی برای شهرستان باشند.
مهــدی دوســت افــزود: تمرین های تیــم هندبال 
مهــرگان کاشــان بــا بهره گیــری از بازیکنــان بومی و 
کمتریــن امکانــات رفاهــی بــا همــکاری شــورای 
اسالمی شهر و موسسه حامیان ورزش چند هفته 

پیش از آغاز رقابت ها آغاز شده است.
آماده ســازی  تمرین هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
هندبالیســت های کاشــانی، بــازی تدارکاتــی آنان 
مقابل تیم گیتی پســند اصفهــان را رضایت بخش 

دانســت و ابراز امیــدواری کــرد با تــالش بازیکنان و 
همکاری مسووالن و حامیان، از مسابقه های پیش 

رو در گرمسار سربلند بیرون آیند.
       کارشکنی هایی که به هندبال کاشان 

ضربه زد
کاپیتان تیم مهرگان نیز از اینکه تیم هندبال کاشان 
پس از چنــد ســال وقفه امســال بــا کمک شــورای 
اســالمی این شــهر بــار دیگــر در لیــگ دســته یــک 
باشگاه های ایران حضور یافته، ابراز خرسندی کرد.

سیدامیرحسین میرافضل اظهار امیدواری کرد که 
تیم مهرگان بــا همت و تالش بازیکنــان و کادر فنی 
و مدیریتــی نتایــج مطلوبــی در رقابت هــای پیش 
رو کســب کنــد و از ایــن طریــق بتوانــد پاســخگوی 

زحمت های مسووالن باشد.
وی تصریح کرد: البته هندبال کاشــان چند ســال 
پیش قهرمانی لیگ برتر باشگاه های ایران را به خود 
اختصاص داد که با بروز برخی کارشکنی ها و تغییر 

و تحول  در مدیریت این شهر ۲ - سه سال رها شد.
       استفاده از توان کادر فنی و بازیکنان بومی

رییــس هیــات هندبــال و سرپرســت تیــم مهرگان 
کاشــان نیــز در گفت وگــو با ایرنــا اظهــار داشــت: 
نماینده ایــن شهرســتان بــا کادر فنــی و بازیکنــان 
بومی برای حضور در مسابقه های لیگ دسته یک 

باشگاه های ایران آماده است.
مهدی پدرام فر بــا بیان اینکه مســابقه های لیگ 

دســته یک باشــگاه های از ۲۲ تا ۲۶ آذر مــاه برگزار 
می شود، افزود: میزبانی گروه چهارم این رقابت ها 
گذار شــده اســت و در صورت صعود  به گرمســار وا
تیــم مهــرگان کاشــان از ایــن گــروه، طبــق وعــده 
مسووالن فدراسیون میزبان رقابت های دور بعد 

خواهیم بود. 
رییس هیات هندبال کاشــان تصریح کرد: هدف 
نماینده ایــن شهرســتان، بقــا در لیگ دســته یک 

باشگاه های ایران است. 
پدرام فر با قدردانی از حمایت ها نماینده پیشین 
کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی، 
موسســه حامیــان ورزش، حســین حیدریــان 
چهره ورزشی شورای اسالمی شهر و رییس اداره 
ورزش و جوانان کاشــان از هندبال خاطر نشــان 
کرد: این خطه از سال ها پیش توانمندی زیادی 
در هندبــال داشــته و ســابقه قهرمانی لیــگ برتر 

کشور نیز دارد.
سرپرســت تیــم مهــرگان کاشــان در لیــگ دســته 
کید بر اینکــه نــگاه نوجوانــان و جوانان  کشــور با تا
هندبالیست شهرســتان به این تیم است، اظهار 
امیدواری کرد که تیم کاشــان بــا حمایت بیش از 
پیــش مســووالن، حضــور موفقــی در رقابت های 

پیش رو داشته باشد.
وی نقش رســانه ها را در پیشــرفت و توسعه ورزش 
و از جمله هندبال مهم دانســت و حمایت بیش از 

پیش صاحبان رسانه از این رشته را خواستار شد.
ســیدعلی میرجعفــری، علــی مظفــری، علیرضــا 
ظهیــری، سیدســجاد امامــی، میکائیــل قنبری، 
عباســی،  مهــدی  ک دوســت،  خا علیرضــا 
جاللــی  علــی  میرافضــل،  سیدامیرحســین 
مشــکاتی، ســیدمحمد ثابت، مهــدی صحرایی، 
ولــی اهلل کاظمیــان، وحیــد موســاییان، محمــد 
و  کریم پــور  محمــد  پوریــا  نســاجیان،  جعفــر 
سیدیاشار هاشمی ۱۶ بازیکن اعزامی تیم هندبال 
مهرگان کاشــان به مســابقه های لیگ دسته یک 

باشگاه های ایران در گرمسار هستند.
مهــدی پدرام فــر مدیریــت و سرپرســتی، مهــدی 
دوســت ســرمربیگری و رضــا عــرب زاده مربیگــری 
تیــم مهــرگان کاشــان را در رقابت هــای پیــش رو بر 

عهده دارند.
کاشــان بــا جمعیــت افــزون بــر ۳۶۴ هــزار نفــر، 
پرجمعیت تریــن شــهر اصفهــان پــس از مرکز ایــن 
استان و بیست و هشتمین شهر پرجمعیت ایران 
محسوب می شود و تا پیش از شیوع کرونا در سال 
گذشــته نزدیک به ۱۴ هزار ورزشکار ســازمان یافته 

فعال در ۴۰ رشته ورزشی داشت.
این شهرستان دارای نخستین تمدن یکجانشینی 
و شهرنشینی به قدمت ســیلک )هفت هزار سال( 
اســت و در فاصله نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری شمال 

اصفهان قرار دارد.

خبر

تیم ذوب آهن با هدایت مهدی تارتار، چهار امتیاز 
بیشتر از فصل گذشته کسب کرده است.

گردان تارتار در فصــل جاری ۴ امتیاز بیشــتر   شــا
نسبت به فصل گذشته کسب کرده اند. ذوبی ها 
فصل گذشــته بــا ۷ امتیــاز در رتبــه پانزدهــم قرار 
داشــتند، اما حاال در جایگاه نهــم جدول حضور 
دارنــد. ذوب آهــن در حالــی بــه مصــاف هــوادار 
می رود که پــس از تســاوی خــارج از خانه مقابل 
نفت مسجدسلیمان، به دنبال پیروزی مقابل تیم 
تازه لیگ برتری شده تهرانی خواهد بود؛ تیمی که 
هفته گذشته توانست پرسپولیس را متوقف کند. 

ذوب آهن در صورت پیروزی مقابل هوادار فرصت 
دارد که به نیمه باالی جدول برسد.

تیم فوتبال ون پــارس نقش جهــان در دیــداری از 
هفته پنجــم لیگ دســته دو توانســت ســه امتیاز 

مهمی را برای نماینده بجنورد کسب کند.
تیم فوتبــال ون پــارس نقــش جهان کــه نماینده 
استان اصفهان در لیگ دســته دوم فوتبال کشور 
توانســت در هفته پنجم ایــن رقابت ها با حســاب 
دو بر صفر اترک بجنــورد را در ورزشــگاه فوالد شــهر 
از پیــش رو بــردارد. گل هــای ون پــارس را حســین 
فالحیان در دقیقه دو و سعادت براتی در دقیقه ۷۰ 

به ثمر رساندند.
ون پــارس که هفته گذشــته برابــر تیم شــهرداری 

نوشهر یک بر صفر باخته بود در این مسابقه با جبران 
گردان بنگر توانســت ده امتیازی  شکست برابر شا

شده و مدعی جدی صعود به لیگ آزادگان باشد.

رئیس هیئت کاراته اســتان اصفهان گفت: چهار 
ورزشکار و دو مربی از استان اصفهان در کنار سایر 
ملی پوشان کاراته کا در مسابقات آسیایی قزاقستان 

حاضر هستند.
حبیب الــه ناظریــان در خصــوص شــرایط کاراتــه 
استان اصفهان در این روزها اظهار کرد: با مربیان، 
پیشکسوتان و داوران دلسوز بومی که در حال حاضر 
در اختیار داریم در حال صعود به جایگاه های باالتر 
هستیم و کاراته استان با کمک تمامی اعضای این 

رشته در مرحله پیشرفت و تعالی خوبی قرار دارد.
وی افزود: تیم کاتای بانوان نوجوان استان اصفهان 
متشکل از ملیکا سلطانی، یکتا داوری و تینا فتاحی 
به مربیگری فرناز رواخواه در اردوی تیم ملی و کنار 
سایر ملی پوشان حاضر هستند و پس از انتخاب 
شــدن توســط فدراســیون قرار اســت همراه دیگر 
نفرات به مســابقات آســیایی در قزاقســتان اعزام 

شوند.
رئیس هیئت کاراته استان اصفهان تصریح کرد: 
در بخش آقایان و باز هم رده نوجوانان در وزن ۵۵- 

محمد سواری در بخش کمیته و با مربی اش هادی 
عرب به همراه تیم ملی به مسابقات آسیایی اعزام 
می شود و این جوانان نیز از اصفهان برای شادی 
مردم ایــران تــالش خواهند کــرد تا به اتفاق ســایر 
ورزشکاران برای ایران افتخارآفرینی کند و موفق به 

کسب مقام شود.
ناظریان گفت: در سنین بزرگساالن علی رحیمی از 
اصفهان تا آخرین لحظات در اردوی انتخابی حاضر 
بود اما متأســفانه در مرحله پایانی اتفاقی که باید 

نیفتاد و در این سفر حضور نخواهد داشت.
وی خاطرنشــان کرد: در انتخابــی تیم های ملی 
بــرای حضــور کاراته کاهــا در رقابت های آســیایی 
قزاقســتان، دو نفــر از بانــوان رده هــای ســنی 
جوانان به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه زانو دچار 
مصدومیــت و ناچار بــه تــرک اردو شــدند. رئیس 
هیئت کاراته اســتان اصفهــان اظهار کــرد: البته 
ورزشــکارانمان بــه کمــک مربیــان در حــال طــی 
کردن مراحل پیشرفت هستند تا به جایگاه های 
واقعی شان برســند، اصفهان در مسابقات اخیر 
در کاتای تیمی کشــور در رده بزرگساالن سوم شد 
و این نشان دهنده حرکت گام به گام کاراته استان 

به سوی موفقیت است.
ناظرین تصریح کرد: همچنین با توجه به پتانسیل 
خــوب اســتان اصفهــان، در بهمن ماه قرار اســت 
مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کاراته ایران به 
میزبانی استان اصفهان برگزار شود و قطعا اتفاقات 

بهتری برای کاراته استان رقم خواهد خورد.

باشگاه ذوب آهن هر گونه ارسال نامه به فدراسیون 
فوتبال و همکاری با دیگر باشگاه های لیگ برتری 

را تکذیب کرد.
ســاعات اخیــر خبــری روی خروجی هــای برخــی 
رسانه ها رفت که شش باشگاه لیگ برتری از جمله 
ذوب آهن با ارسال نامه ای محرمانه به فدراسیون 
فوتبال نسبت به اعتراض سه تیم پیکان، استقالل و 

سپاهان در خصوص استفاده تیم گل گهر سیرجان 
از بازیکن گابنی ابراز نگرانی کردند.

در همیــن خصــوص در پــی انتشــار خبری بــا تیتر 
بیانیه شــش باشــگاه در فضای رســانه ای کشــور، 
روابط عمومی و امور بین الملل باشــگاه ذوب آهن 

تکذیبیه ای به شرح ذیل منتشر نموده است:
با عنایت به انتشار بیانیه ای با مضمون بیانیه پنج 
باشگاه لیگ برتری در رسانه ها بدین وسیله باشگاه 
فرهنگی ورزشــی ذوب آهن اصفهان امضا هرگونه 
بیانیه ای با مضمون فوق را کذب محض دانســته 
و تکذیب می نماید، شــایان ذکر است این باشگاه 
با توجه به بررســی این پرونده در کمیته انضباطی 
فدراســیون فوتبــال منتظــر آرای صــادره از ســوی 
سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال می ماند و نیازی 

به صدور بیانیه ندارد.

اهلل یــار صیادمنــش بــا جدایــی از زوریــا بــه 
فنرباغچه تیم پیشین خود بازگشت.

بــه گزارش ایســنا، در ادامــه دیدارهــای هفته 
هجدهــم لیــگ اوکرایــن چنــد دیــدار 

برگزار شــد که در یکــی از بازی ها 
بــه  دیناوکیــف  برابــر  زوریــا 
تســاوی یک بــر یک رســید. 

اللهیــار  دیــدار  در ایــن 
صیادمنش تنها گل تیمش 

را به ثمر رساند.
صیادمنش با گلزنــی در این 
دیدار شمار گل های خود را 
به عدد ۷ گل در ۱۵ بازی در 

لیگ اوکراین رساند.
پیش از این دیدار از بلندگوهای ورزشگاه 
اعــالم شــد کــه اهلل یــار صیادمنش 
آخریــن بــازی خــود را بــرای زوریــا 
برگــزار می کنــد و او در زمســتان بــه 
تیــم پیشــین خــود فنرباغچــه باز 
کــرات برای  خواهــد گشــت و مذا
خرید دائمی او به نتیجه نرسیده 

است.
به این ترتیب مهاجم ایرانی 
بــه صــورت قرضــی در  کــه 
اوکراین بــازی می کــرد به تیم 

فنرباغچه بازی خواهد کرد.

پبشرفت شش رتبه ای ذوب آهن با تارتار

خبر

پیروزی ون پارس در هفته پنجم لیگ دسته دو

رئیس هیئت کاراته استان اصفهان خبر داد:

کنار سایر  کاراته اصفهان در  اعزام نمایندگان 
کاراته کاهای ایران به قزاقستان

تکذیب باشگاه ذوب آهن 
در خصوص ارسال نامه به فدراسیون فوتبال

صیادمنش از زوریا جدا شد

گشت مهاجم جوان ایرانی به ترکیه باز

خبر

دبیر هیئت فوتبال مرکزی گفت: به دلیل اینکه 
در حــال حاضــر گیت هــای ورودی و تجهیزات 
ورزشــگاه امام خمینی آماده نیست و ظرفیت 
گران وجود  و آمادگــی الزم جهت حضور تماشــا
ندارد، حتــی بازی های خانگــی آلومینیوم نیز 

بدون حضور هواداران برگزار می شود.
محســن صادقــی در خصــوص درخواســت 
باشــگاه ســپاهان برای برگــزاری دیدار این تیم 
در هفته دوازدهم برابر پرسپولیس در ورزشگاه 
ک، اظهــار کرد: باشــگاه  امام خمینــی شــهر ارا
ســپاهان طی درخواســتی بــه هیئــت فوتبال 
مرکــزی، خواهــان برگــزاری دیــدارش برابــر 
ک شد  پرسپولیس در ورزشگاه امام خمینی ارا
که ایــن درخواســت، در حضــور اعضای هیئت 

فوتبال مرکزی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
وی افــزود: از آنجــا کــه ســازمان لیگ تأییــد 
درخواست سپاهان را منوط به تأیید از جانب 
ما کرده بود، پس از هماهنگی با مراجع ذی ربط 
گر بودن دیدار  بررسی موارد، به دلیل بدون تماشا
سپاهان و پرسپولیس، با برگزاری آن در ورزشگاه 

استانمان موافقت کردیم.
دبیر هیئــت فوتبال مرکزی با اشــاره به شــرایط 
ورزشگاه خانگی تیم آلومینیوم، خاطرنشان کرد: 
به دلیل اینکه در حال حاضر گیت های ورودی و 
تجهیزات ورزشگاه امام خمینی آماده نیست و 
گران  ظرفیت و آمادگی الزم جهت حضور تماشا
وجود ندارد، حتی بازی های خانگی آلومینیوم 
نیز بدون حضور هواداران برگزار می شود؛ البته 
اقدامات برای آماده سازی و تکمیل تجهیزات 

برای هفته های آینده در حال انجام است.
ضــرورت  بــر  کیــد  تا بــا  پایــان  در  صادقــی 
همکاری های الزم برای برگزاری یک بازی خوب 
ک، گفت: جلسات متعددی با تمام عوامل  در ارا
و دســت اندرکاران برگزار کرده ایم، همچنین در 
روزهای آینده با نمایندگان باشگاه سپاهان نیز 
جلساتی برگزار می کنیم تا شرایط به طور کامل 
ک از دیدار سپاهان و  برای میزبانی ورزشــگاه ارا

پرسپولیس وجود داشته باشد.

مشاور پزشکی رییس فدراسیون فوتبال به سمت 
مشاور وزیر ورزش و جوانان منصوب شد. امین 
نوروزی که پیش از این معاون پزشــکی باشگاه 
اســتقالل بــود، در دوران »احمــد ســعادتمند« 
مدیرعامــل وقت ایــن باشــگاه، بــا آبی ها قطع 
کنون به عنوان مشاور  همکاری کرد. وی که هم ا
پزشکی در کنار شهاب الدین عزیزی خادم رئیس 
فدراسیون فوتبال حضور داشته و مسئول کادر 
پزشکی تیم ملی فوتبال ایران و رئیس پزشکی 
تیم های ملی فوتبال نیز محســوب می شــود، 
با حفظ ســمت به عنوان مشــاور »سید حمید 

سجادی« وزیر ورزش و جوانان منصوب شد.

اتحادیه جهانی کشتی با انتشار پستی پیروزی 
حسن یزدانی در دیدار فینال رقابت های جهانی 
نروژ مقابل دیوید تیلور آمریکایی را یکی از برترین 
لحظات کشتی جهان در سال ۲۰۲۱ معرفی کرد.

 با نزدیک شدن به روز های پایانی ســال ۲۰۲۱، 
اتحادیه جهانی کشتی تصمیم گرفته است تا 
برترین لحظات کشــتی در این ســال را در قالب 
پســت های مجزا در فضای مجازی به نمایش 
بگذارد. بر این اســاس اتحادیه جهانی کشــتی 
در پستی، پیروزی حسن یزدانی در فینال وزن 
۸۶ کیلوگرم رقابت های جام جهانی نروژ، مقابل 
دیویــد تیلــور آمریکایــی را یکــی از لحظــات برتر 
دانست. حسن یزدانی موفق شد در این دیدار 

۲-۶ تیلور را شکست داد.
کامی در مسابقات  این پیروزی پس از سه بار نا
جــام جهانــی ۲۰۱۷، رقابت های جهانــی ۲۰۱۸ 
و المپیک توکیو بدســت آمد و یزدانی توانست 

شکست های قبلی خود را جبران کند.

تیم ملی کاراته قهرمان ســه دوره قبل آســیا به 
دنبال کسب چهارمین قهرمانی پیاپی است.

بعد از کرونایی شدن بعضی از ملی پوشــان و از 
دست رفتن مسابقات جهانی، ترکیبی از کاراته 
کا های جوان و باتجربه برای مسابقات آسیایی 
انتخاب شدند. کاروان کاراته ایران امروز ۲۴ آذر 
راهی قزاقستان می شود و ورزشکاران کشورمان 

از ۲۷ آذر بر روی تاتامی حاضر می شوند.

دبیر هیئت فوتبال استان مرکزی:

ک  ورزشگاه امام خمینی ارا
فعال ظرفیت و آمادگی حضور 

گران را ندارد تماشا

"امین نوروزی" 
مشاور وزیر ورزش شد

پیروزی یزدانی 
مقابل تیلور؛ یکی از برترین

 لحظات کشتی جهان

کاراته به دنبال چهارمین
 قهرمانی در آسیا

مدیر فنی تیم بسکتبال بانوان سپاهان با اشاره 
به حضور زیاد تیم های تهرانی در لیگ برتر گفت: 
با توجــه بــه شــرایط موجــود و تمرکــز بازی هــا در 
تهــران، تیم هــای تهرانــی بــا توجــه بــه کاهــش هزینه هــا حضــور 
پررنگ تــری در رقابت هــای لیــگ برتــر در فصــل جاری داشــتند و 
نبود تیم هــای دیگــر اســتان ها موجب کاهــش افت ســطح لیگ 

شده است.
سپیده جعفری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شروع دور برگشت 
رقابت های لیــگ برتر اظهار کرد: دور برگشــت مســابقات از دیروز) 
سه شــنبه( در تهران آغاز شــد، در دور رفــت توانســتیم دو پیروزی 
کسون  مقابل پاز و ستاد شرکت ملی گاز تهران و ۲ شکست مقابل ا
و پاالیش نفت آبادان کســب کنیم و در رده چهارم بعد از تیم های 

کسون، پاالیش نفت آبادان و پاز قرار بگیریم. ا
وی افــزود: تیم جوانی داریم کــه انگیزه های زیادی دارند، بیشــتر 

نفرات تیم سپاهان از بازیکنان فصل گذشته هستند که در دسته 
یک حضور داشتند و چند نفر بازیکن دیگر به تیم اضافه شدند.

وی در خصــوص ســطح رقابت های این فصل لیگ گفت: ســطح 
لیگ نســبت به گذشــته افت کرده، تعداد تیم های غیر تهرانی در 
لیگ کم شده و به همین دلیل ظرفیت خوب و باالی استان های 
دیگر مشــخص نیســت؛ با توجه بــه تمرکز برگزار شــدن مســابقات 
کثر تیم هــای تهرانی  در تهــران و کاهش هزینه تیم هــای تهرانی، ا
گر نگاهی به تیم های حاضر در لیگ داشته  وارد لیگ برتر شدند؛ ا

باشید این مسئله مشخص است.
جعفــری اضافه کــرد: اختالف بیــن تیم هــا از همان ابتــدای لیگ 
مشخص بود و تیم های مدعی مثل شیمیدر و گروه بهمن نیز برای 

دور برگشت و ادامه لیگ در حال گرفتن بازیکن خارجی هستند.

مدیر فنی بسکتبال بانوان سپاهان:

کرده است گذشته افت  سطح لیگ نسبت به 

خبر

رئیس هیئت کشتی استان اصفهان گفت: در حالی که ۷۰ درصد مدال های جهانی و المپیک 
مربوط به رشته کشتی است اما مهمترین مشکل ورزش کشتی استان کمبود تخصیص 

اعتبارات است.
مصطفی میرزایی در نشســتی با شــهردار و پیشکســوتان و اعضای هیئت کشــتی 
شهرستان خوانسار با بیان اینکه ورزشی کشتی ورزش ملی ایران است، اظهار کرد: 
رشته کشتی یک رشته ارزشی است و بیشتر شهدا و سرداران استان اصفهان از کشتی 
گیران فعال بوده اند. وی گفت: در سال ۱۳۹۹ هیئت کشتی استان اصفهان در بعد 

توسعه زیرساخت های ورزشی و ساخت ۱۲ خانه کشتی در سطح کشور نمونه شد.
رئیــس هیئــت کشــتی اســتان اصفهــان با اشــاره بــه نبــود خانــه کشــتی و کاهش 
آمــار ورزشــکاران این رشــته ورزشــی در خوانســار، گفت: ایــن شهرســتان از لحــاظ 

زیرساخت های ورزشی ضعیف است.

میرزایی خاطرنشان کرد: آموزش و استعدادیابی موضوعی است که باید توسط دستگاه های مربوطه شهرستان 
پیگیری شوند تا این رشته ورزشی در خوانسار نمود پیدا کند. رئیس هیئت کشتی استان اصفهان با اشاره به 
جانمایی زمین برای احداث خانه کشتی خوانسار، گفت: پس از تصویب، ساخت خانه کشتی در شهرستان 

کلید می خورد.
میرزایی با اشــاره به کاهش فعالیت های ورزشــی در دو ســال اخیر به دلیل شــیوع 
کنون پنج هزار و ۲۰۰ ورزشکار سازمان یافته در هیئت کشتی  بیماری کرونا، گفت: ا

استان اصفهان فعالیت دارند.
وی با اشاره به این که مهمترین مشکل ورزش کشتی استان به علت کمبود تخصیص 
اعتبارات است، گفت: نزدیک به ۷۰ درصد مدال های جهانی و المپیک مربوط به 
رشته کشتی است و می طلبد مسئولین برای پیشرفت و جذب جوانان به رشته نگاه 

ویژه ای داشته باشند.

مهــدی پوررهنمــا پاراتکوانــدوکار وزن ۷۰- کیلوگرم 
کشــورمان توانســت در نهمیــن دوره رقابت هــای 
قهرمانی جهان، پنجمین مدال طالی جهانی را به 
کلکسیون افتخارات خود اضافه کرده و بر سکوی قهرمانی جهان بایستد.

پوررهنما درباره سطح مسابقات جهانی پاراتکواندو گفت: با تغییر اوزان، 
ترکیب کالس های مختلف و تغییر راند مبارزات از سه راند دو دقیقه ای 

به یک راند پنج دقیقه ای ســبک مبارزات متفاوت شــده و سطح فنی 
بسیار باال رفته است.

وی افــزود: پاراتکواندوکارانــی کــه در پارالمپیک توکیو موفق به کســب 
مدال شــده بودند در مســابقات جهانی نتوانســتند مدال طال بگیرند 
که پویایی ایــن رشــته را ثابت می کنــد؛ در ایــن رقابت ها شــاهد حضور 
چهره های جدید و جوانی بودیم که نشان دهنده این است کشور ها بر 
روی پاراتکواندو سرمایه گذاری کرده اند و در آینده شاهد جذابیت بیش 

از پیش این رشته خواهیم بود.
پوررهنمــا گفت: بعــد از باخــت در فینــال بازی هــای پارالمپیــک دیگر 
انگیزه ای برای ادامه تکواندو نداشتم و در خودم نمی دیدم که در مسیر 
قهرمانی گام بردارم، اما استاد خانلرخانی با من خیلی صحبت کردن و 

برای اردو دعوت شدم تا بار دیگر توانایی های خود را به نمایش بگذارم.
نایب قهرمان پاراالمپیک افزود: بازی های پارالمپیک و رقابت ها قهرمانی 
جهان فاصله بسیار کمی داشتند و با توجه به اینکه قبل از توکیو هر دو 
کی را در تمرینات تحمل می کردم  پای من آسیب داشت، درد وحشتنا
و در ابتدای اردو امید چندانی برای قهرمان جهان شدن نداشتم، اما 

همه تیم برای کســب مدال طال به من کمک کردند؛ دغدغه تک تک 
بچه ها این شده بود که بتوانم نماینده مکزیک را شکست دهم و خدا را 

شکر توانستم انتقام فینال پارالمپیک را بگیرم.
پرافتخارتریــن پاراتکوانــدوکار کشــورمان در ادامه گفت: مــن در فینال 
گذار کردم، اما در فینال  پارالمپیک از نظر اســتراتژی مبارزه، نتیجه را وا
قهرمانی جهان با استراتژی استاد پیام خانلرخانی رقابت را پیش بردم 
و بهترین نتیجه را گرفتم؛ بیشتر از قبل به این باور رسیدم که هیچ کسی 

نمی تواند جای این کادر فنی را برای من پر کند.
پوررهنما با اشاره به رقابت فینال جهانی گفت: واقعا مبارزه حساس و 
بسیار نزدیکی بود و در طول راند پنج دقیقه ای مبارزات، من تا پنج ثانیه 
مانده به پایان مبارزات با یک اختالف جلو بودم که در این زمان توانستم 

دو امتیاز دیگر بگیرم و در نهایت با نتیجه سه بر صفر به برتری برسم.
قهرمان پاراتکواندو جهان در پایان گفت: در هر رویدادی برای کســب 
عنوان فنی ترین بازیکن تالش می کنم، اولین بار سال ۲۰۱۷ و در مسابقات 
جهانــی لندن این عنــوان را کســب کــردم و خدا را شــکر بعــد از ۴ ســال 

توانستم این عنوان و طالی جهان را تکرار کنم.

رئیس هیئت کشتی استان اصفهان:

کشتی است ۷۰ درصد مدال های جهانی مربوط به رشته 

گرفتم پوررهنما: انتقام فینال تکواندو پارالمپیک را 

خبر

خبر



سال پنجم - شماره 1۳۰2

چهارشنبه  2۴  آذر 1۴۰۰ - 1۰ جمادی االول 1۴۴۳

1۵7 دسامبر     2۰21 سالمت

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰9۴8۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰8 هیات دو خانم شیوا جاودان به 
شناسنامه شماره ۶۷۴ کدملی ۱۲9۰۳۵8۱۵۱ صادره اصفهان فرزند مصطفی نسبت به ۲۵8 
سهم مشاع از 8۳8 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 8۴۶/۶۰ مترمربع از پالک 
شماره ۲۱ و ۱۷۰ فرعی از ۱۵۱۷۷ اصلی )که به پالک ۱۵۱۷۷/99۷۳ تبدیل شده است( واقع در 
اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. 
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰9۴8۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰8 هیات دو آقای علیرضا جاودان 
به شناسنامه شماره ۱۵۴۴ کدملی ۱۲9۰۷۷۲۶9۱ صادره اصفهان فرزند مصطفی نسبت به 
۳۲۴ سهم مشاع از 8۳8 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 8۴۶/۶۰ مترمربع از پالک 
شماره ۲۱ و ۱۷۰ فرعی از ۱۵۱۷۷ اصلی )که به پالک ۱۵۱۷۷/99۷۳ تبدیل شده است( واقع در 
اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. 
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰9۴89 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰8 هیات دو خانم مرجان جاودان 
به شناسنامه شماره ۳۲۶۶ کدملی ۱۲9۱9۶۳8۲۰ صادره اصفهان فرزند مصطفی نسبت 
به ۲۵۶ سهم مشاع از 8۳8 سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 8۴۶/۶۰ مترمربع 
از پالک شماره ۲۱ و ۱۷۰ فرعی از ۱۵۱۷۷ اصلی )که به پالک ۱۵۱۷۷/99۷۳ تبدیل شده 
است( واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک 
گهی می شود.  رسمی میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت  اولین آ
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: ۱۴۰۰/۰9/۰9، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۲۴ – رییس 

اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۳۱۲9۶ / 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 انقضاء 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۷۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ حمیدرضا حسن عباسی 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه ۷99 صادره از مرکزی بشماره ملی ۱۲89۳9۱۷۴۲ در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۷89۷ واقع در ثبت 
اصفهان به مساحت ۱۲8/۲۰ مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی به 
آقای عبدالحسین فزوه فرزند حاج محمدحسن. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰9/۰9، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۲۴ – رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی 

صادقی وصفی – ۱۲۳۱۵8۴ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰8۵۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ هیات یک آقای مجتبی رفیعی 
وردنجانی به شناسنامه شماره ۱9۴ کدملی ۴۶۲۳۶۶۷۱۵۴ صادره شهرکرد فرزند غالمعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۲۶/۱۵ مترمربع از پالک شماره )۱88 و ۱89( 
فرعی از ۱۴9۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق 

قولنامه عادی مع الواسطه از مالکیت حسین حمامیان موضوع سند انتقال ۲۰۱۶۷، ۵۱/8/۱ 
دفتر 8۲ 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: ۱۴۰۰/۰9/۰9، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۲۴ – رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۳۱۵۰۵ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۶۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱9 هیات دو آقای محسن امراللهی 
به شناسنامه شماره ۶۰ کدملی ۵۴۰9۷۴۵۵۳۱ صادره نائین فرزند محمود بصورت ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت ۱۷/۵۰ مترمربع از پالک شماره ۵۲ فرعی از ۱۴9۱۵ اصلی واقع در 
اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع 
الواسطه از مالکیت رسمی حیدرعلی صفری هفشجانی موضوع سند انتقال ۵۵۴۵8، ۷9/۳/۲8 
گهی  دفترخانه ۴۴ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
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: ۱۴۰۰/۰9/۲۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۰9 

– رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۴۲۱9۳ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۲۲۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ هیات دو خانم مریم رنجکش 
به شناسنامه شماره ۳۶۱9 کدملی ۱۲8۷۳۷۷۵۳۱ صادره اصفهان فرزند اصغر نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۱۶/۲9 مترمربع از پالک ۱۵۱۲۱ اصلی واقع 
در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع 
سند انتقال ۳۲8۷۵، 9۲/۱۱/۲8 دفتر ۴۲۱، رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۲۲۴۷ مورخ 
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ هیات دو آقای محسن آقامحمدی رنانی به شناسنامه شماره ۳۷۵۷۳ کدملی 
۰۳8۱8۴۰۳۱۱ صادره قم فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت ۱۱۶/۲9 مترمربع از پالک ۱۵۱۲۱ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۳۲8۷۵، 9۶/۱۱/۲8 دفتر 
۴۲۱، 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: ۱۴۰۰/۰9/۲۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۰9 – رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۴۱88۱ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰9۲۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ هیات سه خانم ریحانه 
صورت به شناسنامه شماره ۴9۵8 کدملی ۱۲9۲۴۴۲۰۳۴ صادره اصفهان فرزند علی نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 8۷/۵۵ مترمربع پالک شماره ۱۴9۴۴ اصلی واقع 

در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک  شمال اصفهان از مالکیت مالک رسمی قاسمعلی 
خانی حبیب ابادی از سند ۲۷۱۶۴، ۲۵۳۷/۰۴/۱9 دفترخانه ۳۷ اصفهان 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: ۱۴۰۰/۰9/۲۴، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۰9 – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – ۱۲۴۱۷۲8 / م الف

آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

آرا که دراجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالک اردستان صادر گردیده و دراجرای ماده ۳ قانون مذکور در ۲ نوبت به فاصله ۱۵ روز 
گهی میشود تا شخص یا اشخاصی که به آرای  ازطریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی آ
گهی ظرف مدت ۲ ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و  مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آ
اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم 
دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه است. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور 
سند مالکیت مینماید. ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. ۱( 
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۲۵۰ مورخ ۱۴۰۰/9/۱۴ خانم سلطنت یزدی گلملی 
فرزند فضل اله کدملی ۱۱89۷۲۰۲۴8 ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه گل و مل 
پالک ۵۴ اصلی علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ۲۵۲/۴۵ مترمربع مالک 
رسمی مشاعی، ۲( رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۲۵۶ مورخ ۱۴۰۰/9/۱۶ آقای 
مجتبی شمسایی زفرقندی فرزند دخیل کدملی ۱۱898۴۳9۰۰ به میزان یکصد و شصت 
و هفت سهم مشاع از یکهزار و چهارصد و چهل سهم ششدانگ مزرعه رسته پالک ۲۴ اصلی 
برزاوند اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ 8۳۵۰۰ مترمربع انتقال 
عادی مع الواسطه از آقای عباس شمسایی زفرقندی فرزند شمسعلی مالک رسمی، ۳( رای 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۲۵۱ مورخ ۱۴۰۰/9/۱۴ آقای حسین درخشان فرزند 
علی کدملی ۱۱888۲۴۰۷۴ ششدانگ یک باب خانه واقع در سیاالن پالک ۱۰۱ اصلی علیا 
اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ۳۰9/۱8 مترمربع مالک رسمی مشاعی. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰9/۲۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/9 – اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان اردستان – ۱۲۴۰9۶۶ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ هیات دو خانم بدری عادل پور 
به شناسنامه شماره ۵۱۶ کدملی ۱۲8۴۶۴8۳9۷ صادره اصفهان فرزند وهاب بصورت ششدانگ 
یکباب کارگاه به مساحت ۷۵/۴۴ مترمربع از پالک شماره ۲۶8 فرعی از ۴۵۲ اصلی واقع در 
اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت متقاضی موضوع سند انتقال 
8۰89۲، 8۵/9/۱۶ دفترخانه 98 اصفهان 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: ۱۴۰۰/۰9/۲۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۰/۰9 – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۴۲۳8۱ / م الف

آگهی

بهترین میان وعده های رژیم مدیترانه ای چیست؟ 
رژیــم غذایــی مدیترانــه ای یک 
رژیم غذایی معتبر و مورد تأیید 
در سراســر دنیاســت کــه توجــه 
زیادی به غذاهای مدیترانه ای و سبزیجات دارد. 
رژیم غذایــی مدیترانه ای عالوه بــر کاهش وزن و 
تناسب اندام، تأثیرات شگفت انگیزی در درمان 
بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های مزمن 

و قلبی دارد.
رژیــم غذایــی مدیترانــه ای یــک الگــوی تغذیــه 
اســت که مردمی کــه در اطــراف دریــای مدیترانه 
زندگــی می کننــد بــه طــور طبیعــی آن را انتخاب 
کرده اند. این یک رژیم غذایی اســت که به سالم 
بودن شــهرت دارد. نانسی کوهن اســتاد تغذیه 
در دانشگاه ماساچوست در آمهرست اظهار کرد: 
»این رژیم غذایی سرشار از میوه ها و سبرزیجات، 
غــالت، غذاهــای دریایــی، آجیــل و حبوبــات و 
روغن زیتون اســت.« در رژیم مدیترانه ای، شما 
گوشــت قرمز، غذاهای شــیرین و لبنیــات )البته 
بجز مقدار کمی ماســت و پنیر( را محــدود کرده و 

یا حذف می کنید.
هیچ روش ثابتی برای استفاده ی صحیح از این 
رژیم غذایی وجود ندارد، زیرا کشورهای بسیاری 
در اطراف دریــای مدیترانه وجود داشــته و افراد 

مناطق مختلف، غذاهای متفاوتی می خورند.
اصول رژیم غذایی مدیترانه ای

- شناخت اصول رژیم مدیترانه ای به شما کمک 
می کنــد تــا از ایــن رژیــم غذایــی بــه بهتریــن نحو 

استفاده کنید.
- شــما باید ســبزی ها، میوه ها، آجیل، دانه ها، 
حبوبــات، ســیب زمینــی، غــالت کامــل، نــان، 
گیاهــان، ادویه جات، ماهــی، غذاهــای دریایی 
و روغــن زیتون بــه مقدار زیــادی در رژیــم غذایی 

مدیترانه ای مصرف کنید.
غ، پنیــر و ماســت را  غ، تخــم مــر - شــما بایــد مــر
بــه طــور متوســط در رژیــم غذایــی مدیترانــه ای 

بخورید.
- شــما بایــد بــه نــدرت از گوشــت قرمز اســتفاده 

کنید.
رژیم مدیترانه ای دقیق چگونه عمل می کند؟

رژیم مدیترانــه ای درواقع بــه عنوان یــک برنامه 
کاهش وزن ساخته نشده است. زیرا اصال چنین 
چیزی ساخته نشده اســت و در واقع یک سبک 
غذا خوردن عده ای از مردم در یک ناحیه اســت 

که در طــول قرن ها به طــور طبیعی تکامــل یافته 
اســت و هیچ روش رســمی برای دنبال کردن آن 
وجود ندارد. ازآنجایی که رژیم مدیترانه ای یک 
الگــوی غذایی اســت نــه یک رژیــم غذایــی برای 
کاهــش وزن، برعهده خودتان اســت کــه بدانید 
چه مقدار کالــری باید مصــرف کرده تــا وزنتان را 
کم یا زیــاد کنید و یا چــه کارهایی انجــام دهید تا 
فعال و پرجنب و جوش بمانید و چگونه لیســت 
غذای مدیترانه ای خود را شکل دهید و بسازید.

امــا جــای نگــران نیســت، هــرم غذایــی رژیــم 
مدیترانه ای به شما کمک می کند تا کار را شروع 

کنید.
       چه چیزی بخورید و یا نخورید

غذاهایی کــه دقیقا به رژیم غذایــی مدیترانه ای 
تعلق دارند، موضوعی بسیار بحث برانگیز است، 
زیرا این غذاها در کشــورهای مختلف، با یکدیگر 
متفاوتنــد. رژیم غذایــی مدیترانه ای که توســط 
بسیاری از مطالعات آزمایش شده است، حاوی 
مقادیــر باالیــی از ســبزیجات بــوده و غذاهــای 

حیوانی بسیار کمی دارد.
       غذاهایی که باید بخورید

ســبزیجات: ســیب زمینــی، بروکلــی، کلــم پیچ، 
اسفناج، پیاز، گل کلم، هویج، کلم بروکسل خیار

میوه: سیب، موز، مرکبات، گالبی، توت فرنگی، 
انگور، خرما، انجیر، طالبی، هلو

گــردو، فنــدق، بــادام  آجیــل و دانه هــا: بــادام، 
هندی، تخمه ی آفتابگردان، تخمه کدو

حبوبــات: لوبیــا، نخــود فرنگــی، عــدس، بــادام 

زمینی، نخود و سایر حبوبات
ریشــه ها: ســیب زمینی، ســیب زمینی شــیرین، 

شلغم
غالت کامل: جوی دو ســر کامل، برنج قهوه ای، 
گنــدم ســیاه، جــو، ذرت، گنــدم خالــص، نــان و 

پاستای تهیه شده از غالت کامل
ماهــی و غذاهــای دریایی: ســالمون، ســاردین، 
قــزل آال، ماهی تــن، ماهی خــال مخالــی، میگو، 

کی صدف خورا
غ، اردک، بوقلمون و غیره کیان: مر ما

غ، تخم بلدرچین و تخم اردک غ: تخم مر تخم مر
لبنیات: پنیر، ماست، ماست یونانی و غیره

گیاهان و ادویه ها: ســیر، ریحان، نعنــا، رزماری، 
مریم گلی، درخت جوز، دارچین، فلفل و غیره

چربی های ســالم: روغن زیتــون خالص، زیتون، 
آووکادو و روغن آووکادو

       از این غذاهای ناسالم اجتناب کنید
در رژیــم مدیترانــه ای بایــد از مصرف ایــن مواد و 

غذاهای ناسالم خودداری کنید که عبارتند از:
شــکر افزوده شــده: نوشــابه، شــکالت، بستنی، 

شکر مصرفی و بسیاری از موارد دیگر؛
غــالت تصفیه شــده: نان ســفید، پاســتای تهیه 

شده از گندم تصفیه شده و موارد دیگر؛
چربی هــای ترانــس: چربی هایــی کــه در روغــن 
نباتی و غذاهای فراوری شــده ی مختلف وجود 

دارند.
و  سوســیس  شــده:  تصفیــه  روغن هــای 

گ و غیره؛ کالباس های فراوری شده، هات دا

       غذاهایی با فرآوری باال
هر غذایــی با عنــوان »کــم چرب« یــا »رژیمــی« یا 
غذایــی کــه بــه نظــر می رســد در کارخانــه تهیــه 

شده است.
       میان وعده در رژیم مدیترانه ای

در رژیم غذایی مدیترانه ای شــما نیاز به خوردن 
گر عادت  بیش از ســه وعده غذایــی ندارید، امــا ا
به خــوردن میــان وعــده داریــد، در اینجــا تعداد 
از بهتریــن میــان وعده هــای مخصــوص رژیــم 

مدیترانه ای عبارتند از:
- آجیل به تعداد محدود

- میوه
- هویج

- انواع توت ها و انگور
- باقی مانده غذاهای شب قبل

- ماست
- برشی از سیب و کره بادام زمین.

سه فایده رژیم غذایی مدیترانه ای عبارتند از:
       جلوگیری از زوال عقل

مــواد غذایــی مختلفــی کــه در ایــن رژیــم غذایی 
وجود دارد به ســالمت مغــز کمک بســیار زیادی 
خواهد کــرد، تحقیقات مختلف نشــان می دهد 
افرادی کــه از رژیــم غذایــی مدیترانــه ای پیروی 
می کنند تــا ۴۰ درصد کمتر از ســایر افــراد جامعه 

دچار زوال عقل می شوند.
1. کاهش خطر بیماری قلبی

تحقیقــات نشــان می دهــد دنبــال کــردن رژیــم 
مدیترانــه ای باعــث کاهــش بیماری هــای قلبی 
عروقی، ســکته قلبی و مغزی می شــود. این رژیم 
الغری بــه کنترل فشــار خــون، تری گلیســیرید و 

کلسترول می شود.
2. تقویت استخوان

مصــرف روغن زیتــون باعــث تقویت اســتخوان و 
مانع از بروز پوکی استخوان در افراد می شود. و از 
آنجایی که مصرف این روغن در رژیم مدیترانه ای 
باالست، می تواند سامت استخوان ها را تضمین 

کند.
۳. مبارزه با افسردگی

مواد غذایی موجــود در این رژیم غذایــی مانع از 
بروز افسردگی در افراد می شود. تحقیقات نشان 
می دهد افرادی که از این رژیم پیروی می کنند تا 
میزان ۹۸ درصد شانس بروز افسردگی را در خود 

کاهش خواهند داد.

تغذیه
محققان می گویند آنچه می خورید به معنای واقعی 
روی صورت شما نمایان می شود. برخی غذاهای 
محبوب و خوشــمزه با تغییر التهــاب و میکروبیوم 

روده، عامل پیری چهره هستند.
       مواد غذایی پیر کننده ولی خوشمزه

       نان سفید
کثــر نان هــای ســفید حــاوی شــکر تصفیه شــده  ا
هستند. شکر و مواد قندی انعطاف پذیری پوست 
را کاهــش می دهنــد و موجــب افتادگــی پوســت 
می شوند. برای حفاظت از پوست خود مصرف نان 

سفید و شیرینی را به حداقل کاهش دهید.
       بستنی

بســتنی حاوی شــکر و لبنیات اســت کــه هــر دو در 
التهاب پوست نقش دارند.

       شیرین کننده های مصنوعی
همان طور که گفته شد شیرین کننده های مصنوعی 
باعث چروک و افتادگی پوست می شوند. از طرفی 
با تغییر میکروبیوم روده، التهاب پوست را افزایش 

می دهند و پیری زودرس به همراه دارند.
       پنیر

مطالعات نشان می دهد مصرف مواد لبنی پرچرب 
و به ویژه پنیر موجب انسداد منافذ پوستی و حتی 
کنه بزرگ ساالن می شــود. مطالعات دیگر نشان  آ
می دهد هورمون هایی که در دام استفاده می شود، 

توســط محصوالت لبنی و دامــی وارد بدن شــده و 
با اختالل تعــادل هورمونی، ســالمت پوســت را به 
خطــر می اندازند. ایــن بدان معنا نیســت کــه باید 
پنیر را به طــور کامل حذف کنید، بلکه بهتر اســت 
از محصوالتــی اســتفاده کنیــد کــه کامــال ارگانیک 

هستند.
       سوسیس و کالباس

یکی از مهم ترین مواد غذایی که در پیــری زودرس 
نقــش دارند، محصــوالت فراوری شــده هســتند. 
گوشــت فراوری شــده را به عنــوان مــاده ای در نظــر 
بگیرید که برای طعم دار شدن تحت فرآیندهایی 
نظیــر نمک ســود شــدن،  دودی شــدن، تخمیــر 
و ســایر روش هــای مشــابه قــرار می گیــرد. بیکــن، 
سوســیس، کالباس، کنســرو گوشــت و ماهــی و 
ماهی دودی نمونه هایی از این مواد هستند. برخی 
از تولیدکنندگان مواد غذایی به منظور افزایش رنگ، 
طعــم و مانــدگاری از نیتریت ســدیم برای فــرآوری 

گوشت استفاده می کنند.
غذاهــای فــرآوری شــده معمــوال حــاوی روغــن 
هیدروژنــه امولســیفایرها )نوعی ماده چــرب برای 
مخلــوط شــدن مایعــات(، طعم دهنده هــای 
شیمیایی، مواد نگهدارنده و شیرینی های با فروکتوز 
باال هســتند. این مواد مملو از ســدیم هســتند که 

کالژن سازی را مختل می کنند.

از  ترکیبــی  کامــل  و  خــوب  صبحانــه  یــک 
کربوهیدرات های  پیچیده و فیبر به همراه پروتئین 
اســت، اما این همه ماجرا درباره اصلی ترین وعده 

غذایی روزانه نیست. 
       صبحانه از چاقی جلوگیری می کند

افــرادی که کامل تریــن مــواد مغــذی را از صبحانه 
دریافــت می کنند، کمتر تمایــل به چاقــی و اضافه 
وزن دارنــد و ایــن را تحقیقــات متعــدد ثابــت کرده 
است. دلیل این است که مواد مغذی برای افزایش 
متابولیسم ضروری هستند و عامل سوختن کالری 

محسوب می شوند.
صبحانه، شما را به مدت طوالنی سیر نگه می دارد و 
عامل خودداری از دریافت کالری بیش از حد، چربی 

و کربوهیدرات های ساده است.
       صبحانه باید متنوع باشد

بیشــتر افــراد معمــوال در وعده هــای ناهار و شــام، 
تنوع ایجاد می کنند، اما وعده صبحانه به یک شکل 
باقی می ماند. این در حالی است که یک صبحانه 
کسیدان ها،  کامل باید شامل پروتئین، فیبر، آنتی ا
ویتامین ها، مــواد معدنی و اســید های چرب امگا 

۳ باشد.
       صبحانه، استرس )دلهره( را کم می کند

بیشتر افرادی که روز خســته کننده ای را پشت سر 
می گذارنــد، اغلب وعــده صبحانــه را خالــی از مواد 
مغذی، سپری می کنند. البته خستگی جسمی تنها 

نتیجه صبحانه نخوردن نیست.

که شما را پیر می کنند غذاهای خوشمزه ای 

حقایقی درباره وعده صبحانه 

پوست

دانستنیها

محققان معتقدند افرادی که درخواب دچار آپنه 
می شوند، ممکن است به افسردگی دچار شوند. 
نویسندگان یک مطالعه بزرگ در مورد آپنه خواب 
می گویند که آپنه انسدادی خواب )OSA( یک 
مشــکل رایج اســت که بر تنفس فرد در هنگام 
خواب تأثیر می گذارد، زیرا هوا نمی تواند به طور 

طبیعی به ریه ها جریان یابد.
انســداد جریــان هــوا معمــوال بــه دلیــل تجزیه 
بافت های نرم پشــت گلو )راه هوایی فوقانی( و 

زبان در هنگام خواب صورت می گیرد.
آنها دریافتند که آپنــه خــواب می تواند عواقب 
گر با خروپف از خواب بیدار  جدی داشته باشد. ا
می شوید، تنفس شما قطع می شود یا در نیمه 
شــب نفس نفس می زنید، ممکن است دچار 
آپنه خواب شده باشید. بر اساس گزارش هاروارد 
بهداشــت، این مطالعــه که خلبانــان خطوط 
هوایی سعودی را مورد بررسی قرار داد، مشخص 
کرد که غربالگری پرســنل در ایــن حرفه پرخطر 
باید در نظر گرفته شود. خستگی، افسردگی و بی 
خوابی می تواند از پیامد های آپنه خواب باشد و 

باید به موقع ارزیابی و درمان شود.
گر آپنه انسدادی خواب دارید، بافت های گلوی  ا
شــما در طول خــواب شــل می شــوند و به طور 
دوره ای راه هوایــی شــما را مســدود می کننــد و 

باعث آپنه مختل کننده خواب می شوند.
بیخوابــی: به گفتــه نویســندگان این مطالعه، 
یک سوم از شــرکت کنندگان در شروع یا حفظ 
خواب مشکل داشتند )بی خوابی(، ۳۳ درصد 
خستگی، ۳۵.۹ درصد افسردگی و ۲۳.۱ درصد 
خواب آلودگی بیش از حد در طول روز داشتند. 
گر بتوانید به خواب بروید، آپنه می تواند  حتی ا
شــما را از خــواب بیــدار کنــد و دوباره بــه خواب 
رفتن را دشوار کند. افسردگی:  بیماران مبتال به 
آپنه انســدادی خواب سالمت ضعیفی دارند و 
سالمت روانی اجتماعی و عملکرد روزانه آن ها 
نیز مختل می شود، زیرا خواب آشفته می تواند 
باعث تمرکز ضعیف، مشکالت خلقی، اضطراب و 
اختالل افسردگی اساسی شود. مشکالت قلبی: 
کسیژن خون که در حین  گهانی سطح ا کاهش نا
آپنه خواب رخ می دهد، فشــار خــون را افزایش 
می دهد و بر سیســتم قلبــی عروقی فشــار وارد 
می کند. داشتن آپنه انسدادی خواب همچنین 
خطر ابتال به فشــار خون باال )فشــار خون باال(، 
حمله قلبی مکرر، سکته مغزی و ضربان قلب غیر 
طبیعی مانند فیبریالسیون دهلیزی را افزایش 
می دهد. برای باز نگه داشتن راه هوایی، توصیه 
می شود به پهلو یا روی شکم بخوابید تا به توقف 

تنفس سبک کمک کنید.
برای موارد جدی تر، باید با پزشک متخصص 
مشورت شود، زیرا صاحبان آن ها ممکن است به 
یک دستگاه فشار مثبت مداوم برای راه هوایی 
کسیژن را به  نیاز داشته باشند که جریان مداوم ا

بینی و دهان برای تنفس طبیعی حفظ کند.

نتایــج یــک مطالعــه جدیــد نشــان می دهد 
کــه دود ناشــی از آتش ســوزی های جنگلــی 
ک است، اما ذرات ریز دود  برای ریه ها خطرنا
می توانند وارد مغز هم شده و باعث مشکالت 

عصبی مادام العمر شوند.
محققان می گوینــد زمانی کــه ذرات ریــز دود 
وارد مغــز می شــوند، ممکن اســت افــراد را در 
معرض خطر هر مشکلی از پیری زودرس و انواع 
مختلف زوال عقل تا افســردگی و حتــی روان 

پریشی قرار دهند.
تیــم تحقیــق در مطالعــات خــود دریافتند 
موش هایی که حدود سه هفته در معرض 
هــوای مملــو از دود قــرار گرفتنــد، تغییرات 
مرتبــط بــا افزایــش ســن در بافت مغزشــان 
مشــاهده شــد. »متیو کامپن«، سرپرســت 
تیم تحقیــق از دانشــگاه نیومکزیکــو، گفت: 
»میکروپالســتیک ها و ذرات فلــزی آهــن، 
آلومینیوم و منیزیم در دود آتش سوزی گاهی 
هــزاران مایــل را طــی می کنند. همانطــور که 
دود در اتمسفر باالتر می رود، ذرات سنگین تر 

پایین می ریزند.«
وی در ادامه می افزاید: »این ذرات بســیار ریز 
به قدری کوچک هســتند کــه هــزاران مایل 
به جایی که ما هســتیم ســفر می کننــد. آنها 
ک تــر هســتند زیــرا ذرات کوچک به  خطرنــا
عمق ریه نفوذ می کنند و در نتیجه ریه عملکرد 

سخت تری برای دفع آنها دارد.«
»ذرات خــود را در بافــت ریــه قــرار می دهنــد و 
باعث آزاد شدن مولکول های ایمنی التهابی در 
جریان خون می شوند که آنها را به مغز می برد. 
آنها شروع به تخریب سد خونی مغزی کرده و 

پاسخ ایمنی مغز را تحریک می کنند.«

افسردگی

پژوهش

اختالل در خواب منجر به

 افسردگی می شود؟ 

مطالعات نشان می دهد؛

مواد سمی ناشی از آتش سوزی 
جنگل ها وارد مغز می شود
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شرکت گوگل، اپلیکیشن »تیمز« مایکروسافت 
در  اخیــرا  کــه  دانســت  اختاللــی  عامــل  را 

گوشی های اندرویدی دیده شده است. 
ک مانع از برقراری تماس  یک ایراد فنی خطرنا
تلفنی اضطراری کاربران اندروید با شــماره ۹۱۱ 

می شود.
 ۹۱۱ شماره تماس اضطراری مشترک در سراسر 
آمریــکا محســوب می شــود. یکــی از کاربــران 
»ردیت« بــرای اولیــن بار این مشــکل را گزارش 
گوشــی پیکســل ۳ او  کــه  کــرد و مدعــی شــد 
با اندروید ۱۱، از کار افتاده و نمی توانسته تماس 

اضطراری برقرار کند.
این کاربر در پستی نوشت: "تلفن من بالفاصله 
پــس از یک زنــگ گیــر کــرد و دیگــر هیــچ کاری 
نمی توانســتم بــا آن انجــام دهــم. البتــه تلفن 
موقعیــت مکانی مــن را به خدمــات اضطراری 
ارســال کرد، اما در هر صورت من نمی توانستم 
موقعیت مکانی را به طور کامل به طرف مقابل 
اطــالع دهم. این کاربر در ادامه نوشــت که این 
مشکل در شرایط اضطراری می تواند خطرساز 

شود.
       »مایکروسافت تیمز« مقصر اختال در 

گوشی های اندرویدی
گوگل می گوید که این مشــکل بــه دلیل تعامل 
ناخواســته بیــن برنامــه »مایکروســافت تیمز« 
و اندروید ایجــاد شــده اســت.این شــرکت در 
پاسخ به این مشکل در گوشی های اندرویدی 
گفت:"ما معتقدیم این مشــکل تنهــا در تعداد 
کمی از دســتگاه هایی که برنامه مایکروسافت 
تیمز بر روی آن ها نصب شده و کاربر وارد آن ها 

نشده، وجود دارد. در حال حاضر ما تنها از یک 
گ مطلع  گــزارش کاربــر مربوط بــه وقوع این بــا

هستیم. 
بــه تشــخیص ما این مشــکل بــه دلیــل تعامل 
ناخواســته بیــن برنامــه مایکروســافت تیمــز و 

سیستم عامل اندروید ایجاد شده است. "
که ایــن مشــکل بــر تماس هــای  از آنجایــی 
اضطــراری تاثیــر می گــذارد، هــم گــوگل و هــم 
مایکروســافت می گوینــد کــه رفع ایــن مشــکل 
را در اولویــت قــرار داده انــد و بــه زودی یــک بــه 
روز رســانی بــرای از بین بردن این مشــکل فنی 

منتشر می شود. 
با این حال گوگل می گوید برای اطمینان بیشتر 
بررسی کنید که گوشی شما دارای اندروید ۱۰ یا 
باالتر اســت یا خیر. چرا که به نظر می رســد این 
مشــکل روی گوشــی هایی کــه از اندرویــد ۹ یــا 

پایین تر استفاده می کند، تاثیر نمی گذارد.
گر برنامه مایکروسافت تیمز را نصب کرده اید،  ا
کاربــری  کــه در آن حســاب  مطمئــن شــوید 
گر وارد این برنامه شــده باشید،  ســاخته اید. ا
گوشــی شــما  نقــص جدیــد نمی توانــد روی 

تأثیر بگذارد.

آژانــس فضایــی اروپا با همــکاری چند شــرکت 
دیگــر قصــد دارد از پودرهــای بازیافــت شــده 
فلــزات ضایعاتــی کــه در مــاه وجــود دارنــد، به 
منظور چاپ سه بعدی برای تولید مواد جدید 

استفاده کند. 
 Incus، به تازگی بــا )ESA( آژانس فضایی اروپــا
OHB System AG و Lithoz GmbH در یــک 
پــروژه مشــترک بــرای توســعه و آزمایــش چاپ 
سه بعدی در محیطی با جاذبه بسیار کوچک 
که یادآور ماه اســت، همــکاری کرد. ایــن پروژه 
بــرای تامین قطعــات مــورد نیــاز در فضــا کلید 

خورده است.
فنــاوری جدید چــاپ ســه بعــدی از پودر های 
بازیافت شــده فلزات ضایعاتی که به آسانی در 
ماه در دسترس هستند، برای تولید مواد جدید 

استفاده می کند. 
فرآیند ساخت فلز )LMM( مبتنی بر لیتوگرافی 
بعــدی  فنــاوری چــاپ ســه  نوعــی   ،Incus
برای ایجــاد قطعات فلزی پیشــرفته اســت که 
از اصل پلیمریزاسیون نوری استفاده می کند. 

شــرکت ها این نــوع چــاپ ســه بعــدی را بــرای 
تامین قطعــات کــه یــک برنامه خاص اســت، 

بسیار پایدار می دانند.
تکنیک هــای لیتوگرافــی ماننــد تکنیک هــای 
توســعه یافتــه توســط Incus و Lithoz امــکان 
چــاپ ســه بعــدی بــا دقــت بــاال بــا فلــزات و 

سرامیک های با کارایی باال را فراهم می کند. 
بــا موفقیت ایــن پروژه هــا در زمیــن، فعالیــت 
پروژه های مشابه آن برای پر کردن شکاف های 
فناوری و امکان ایجــاد تولید مــواد افزودنی در 

یک محیط فضایی بسیار مهم است.
این پروژه در مجموع ۱۸ ماه بــه طول خواهد 
انجامیــد و بــرای ارزیابی اینکــه آیــا امــکان 
پــردازش قراضه هــای موجــود در ســطح مــاه 
بــرای تولید یــک محصــول نهایــی بــا کیفیت 
و ســازگار با محیط زیســت وجــود دارد یــا خیر 

استفاده می شود. 
کار،  بودن ایــن  آمیــز  موفقیــت  صــورت  در 
مأموریت هــای آینــده روی مــاه، وابســتگی 
فضانوردان به زمین را در همه زمینه ها، از ایجاد 
زیســتگاه گرفته تــا مــواد تحقیقاتی، بــه میزان 

قابل توجهی کاهش می دهد.
این پروژه به این معنی است که مهاجران آینده 
ماه می تواننــد هر چیــزی را که برای ســفر های 
خود نیــاز دارنــد به صورت ســه بعــدی چاپ و 
وســایل کمتــری را در فضاپیمای خــود حمل 

کنند. 
ایــن امــر آن هــا را مســتقل از زمیــن می کنــد و 
سفر های راحت تر و ســبک تری را رقم می زند، 
چون به جای تامین وسایل مورد نیاز از زمین، 
می توانند وســایل موردنیازشــان را همانجا در 

ماه تولید کنند.

خیابان هــای زیادی در سراســر کــره  زمین وجود 
دارد که هرکــدام زیبایی خاصــی دارند، امــا امروز 
خیابانی را معرفی می  کنیم که شــما را به دنیایی 

خیالی خواهد برد.
گاسکار        خیابان منابه در مادا

گاسکار سرزمینی رنگارنگ، متنوع، همراه با  مادا
پوشــش گیاهی و جانوری است که کمتر جایی 
شــبیه آن پیــدا می شــود. امــا در ایــن ســرزمین، 

منطقه ای وجود دارد که آن را منابه می نامند. 
گــر روزی بــه منابــه ســفر کردید حتمــا از یکــی از  ا

زیباترین خیابان های جهان گذر خواهید کرد. 
کــی که شــبیه خیابان هــای لوکس  خیابانی خا
پاریس نیســت، امــا زیبایــی آن شــما را مســحور 

خواهد کرد. 
خیابانی کشیده شده در میان درختان غول پیکر 
و شــگفت انگیز بائوباب یا آدانســونیا که با وجود 
دست انداز های فراوان، از گذر کردن در آن لذت 

زیادی خواهید برد. 
البته بهتر اســت رانندگی را به راننده ای با تجربه 

بسپارید.
این جاده، یکی از محبوب ترین مناطق توریستی 
گاسکار است که قابل دسترس ترین مکان  مادا
بــرای دیــدن درخــت بی یوبــاز هــم محســوب 

می شود. 
بهترین زمان برای سفر به این منطقه، فصل های 

کتبر است.  بدون باران، یعنی از ماه می تا ا

این درختان عجیب تنه ای قطور و و شاخه  هایی 
باریک دارند؛ برخی این شاخه ها را به ریشه تشبیه 

می کنند.
       ارتفاع درختان بائوباب

ارتفــاع درختــان »بائوبــاب«از ۵ تــا ۳۰ متر متغیر 
است و برخی از آن ها تا ۱۰۰۰ سال با توجه به شرایط 

زیست محیطی عمر می کنند. 
این درخت وقتــی نهال اســت فرقی بــا درختان 
معمولی نــدارد امــا هنگامی که عمــرش بــه ۳۰ یا 
۴۰ سال می رســد، اتفاق عجیبی می افتد به این 
ترتیب که تنه درخت شروع به بزرگ شدن می کند 
و شــاخه های نــازک و تقریبــا بی بــرگ آن پاییــن 

می افتد. 
وقتــی درخــت بائوبــاب ۱۰۰ ســاله می شــود، تنه 
بــزرگ و ورم کــرده ای دارد و شــاخه هایش مانند 
ریشه های خشکیده ای هستند که انگار از سمت 
باال روییده اند طوری که وقتی آن را ببینید تصور 

می کنید این درخت وارونه رشد کرده است.

گوگل  عامل اختالل در اندروید از نگاه 

آزمایش چاپ سه بعدی با ضایعات فلزات در فضا 

که در آن درختان وارونه هستند! خیابان عجیبی 

فناوری

خواندنیها

حل مشکل بینایی فضانوردان، 
با کیسه خواب جدید ناسا 

ناسا کیسه  های خواب مکنده  ای  
کــه از دچــار شــدن  را ســاخته 
فضانــوردان بــه اختــالل بینایی 

هنگام اقامت در ایستگاه فضایی جلوگیری می کند. 
فضانــورد شــدن مســتلزم بینایــی کامــل اســت، 
اما متأســفانه تأثیــرات فضــا می تواند باعث شــود 
فضانــوردان با بینایی ضعیــف به زمیــن بازگردند. 
 UT Southwestern اما حاال محققان مرکز پزشکی
کیسه خوابی ابداع کرده اند که می تواند با مکیدن 
مایع نخاعی از ســر فضانــوردان به ســمت پاهــا، از 
به وجود آمــدن اختــالالت بینایی در فضانــوردان 
جلوگیــری کنــد یــا حداقــل تاثیر ایــن اختــالالت را 

کاهش دهد.
در حدود نیمی از فضانوردان ناسا که بیش از شش 
ماه در ایســتگاه فضایــی بین المللــی )ISS( حضور 
داشــته اند، کــم و بیــش دچــار مشــکالت بینایــی 
شده اند. یکی از این موارد جان فیلیپس است که 
در سال ۲۰۰۵ به مدت ۶ ماه در ایستگاه فضایی بین 
المللی حضور داشت. او پیش از رفتن به فضا بینایی 
کامل )۲۰/۲۰( داشت، اما پس از بازگشت به زمین 

میزان دید او به ۱۰۰/۲۰ کاهش یافته بود.
این موضوع در ســفر های آینده بــه مریخ که چند 
ســال طول خواهند کشــید، می تواند مشکل ساز 
شود. دکتر بنجامین لوین، محقق ارشد درباره این 

گر به فضانوردان و میزان بینایی  موضوع می گوید: "ا
آن ها آسیب های شــدیدی وارد شود، تا حدی که 
نتوانند آنچه را که انجام می دهند ببینند، مشکالت 
بزرگ و فاجعه بــاری در ماموریت های فضایی رقم 

خواهد خورد."
       فشار ناشی از خاء فضا بر چشم های 

فضانوردان
هنگامی که شما به خواب می روید، مایع نخاعی به 

سمت سر شما حرکت می کند و زمانی که از خواب 
بیدار می شــوید، این مایع با کمک نیــروی جاذبه 
دوباره از ســر شــما خــارج شــده و به ســمت پایین 
حرکــت می کنــد. در فضــای بیرونی زمیــن و جایی 
که گرانش کم اســت، بیش از نیم گالن مایع در سر 
فضانوردان جمع می شود. تجمع این مایع به کره 
چشــم فشــار وارد کرده و باعث صاف شدن چشم 
می شود که در نهایت به ایجاد اختالل بینایی منجر 

خواهد شــد. این اختــالل، به نام ســندرم عصبی 
چشمی مرتبط با پرواز فضایی، یا به طور اختصاری 
SANS شناخته می شود. دکتر لوین، این سندرم 
را با آزمایش بیماران سرطانی در پرواز های گرانش 
صفر کشف کرد. این بیماران هنوز دریچه هایی در 
سرشان برای دریافت شــیمی درمانی داشتند که 
به محققان یک نقطه دسترسی برای اندازه گیری 
فشــار درون مغز آنها را مــی داد. دکتــر لوین اختالل 
SANS را یکی از حیاتی ترین مسائل پزشکی می داند 
که در دهه گذشــته در برنامه فضایی کشــف شده 
است. برای مبارزه با این اختالل، محققان با تولید 
کننده تجهیزات فضای بــاز REI همــکاری کردند 
تا کیســه خوابی بســازند که دور کمر قرار می گیرد و 
قســمت پایینی بدن را پوشــش می دهد. سپس 
یک دســتگاه مکنده فعال می شــود که مایع را به 
سمت پا ها کشیده و از تجمع آن در سر فضانوردان 
جلوگیری می کند. حدود ۱۲ نفــر برای آزمایش این 
فنــاوری داوطلب شــدند و نتایــج آن مثبــت بوده 
است. قبل از اینکه ناســا این فناوری را به ایستگاه 
فضایی بین المللی وارد کند، باید به برخی سؤاالت 
پاسخ داده شود. سواالتی از جمله مدت زمانی که 
فضانوردان باید هر روز در کیسه  خواب بگذرانند و 
یا اینکه همه فضانوردان باید از این فناوری استفاده 

کنند یا خیر.

فناوری

داستانکوتاه

مشکی برای هر کمد لباس عالی است و قاعدتا 
جزو اصلی آن اســت، اما با چنــد چالش همراه 
است. مهم  تر از همه اینکه پارچه های مختلف 

رنگ مشکی را به یک میزان حفظ نمی کنند.
       ست کردن لباس های مشکی

غ از نوع جنس لباس  های مشکی، تن های  فار
رنگی مشــکی متفاوت هســتند. پــس هنگام 
ترکیب چند لباس مشکی، دقت کنید. به عنوان 
مثال هنگام پوشیدن هم زمان یک تیشرت و 
شلوار مشکی، ممکن است تیشــرت تن قرمز و 

شلوار تن قهوه ای داشته باشند.
       بازی با ترکیب بافت و پارچه

قانون همیشــگی ترکیــب، در مــورد لباس های 
مشــکی مهــم  تــر اســت. پارچه هــا و بافت  های 
مختلف را مخلوط کنیــد. به عنوان مثــال یک 
کت با بافت درشت با یک شلوار با بافت ظریف،  ژا
بســیار جذاب  تر به نظر می رســد. انجام این کار 
باعث می شــود که جذاب و شیک  پوش به نظر 
برسید نه مانند کسی که یک یونیفورم مشکی 
پوشیده است و هیچ تصرف و تسلطی بر آن ندارد.

       نخ  پنبه  مشکی، محتاط باشید
گر در مورد راحتی صحبت می  کنیم، بدون شک  ا
نخ پنبه رتبه  اول را در تمام الیاف به دست خواهد 
گاه باشید که این الیاف خیلی زود رنگ  آورد اما آ
می بازد. به جای خرید لباس های مشــکی ۱۰۰ 
درصد پنبه، بهتر اســت لباس هایی را انتخاب 
کنید که درصدی از الیکرا در خود داشته  باشند. 
چرا که الیاف مصنوعی به نخ پنبه کمک می کند 

که رنگ را بهتر در خود حفظ کند.
       مراقبت از لباس  های مشکی

برای جلوگیری از تغییر رنــگ زودهنگام، عادت 
کنید لباس های مشکی خود را به خشک شویی 
گر مجبور به شستشــوی لباس  های  ببرید. اما ا
مشــکی  در خانــه شــدید، از یــک فنجان ســرکه 
استفاده کنید. سرکه به تثبیت رنگ کمک می کند 
و بــوی آن پس از خشــک شــدن از بین مــی رود. 
همچنین سرکه یک نرم کننده  خوب برای لباس 
گر تمایلی بــه اســتفاده از ســرکه ندارید،  اســت. ا
می توانید از محصوالتــی که در بــازار مخصوص 
شستشوی لباس های مشکی ارائه می شوند، 
استفاده کنید. این محصوالت برای کاهش رنگ 
 دهی و حفــظ غلظت رنگ لباس  های مشــکی 
طراحی شده  اند. همچنین همیشه از آب سرد 

برای شستشوی لباس  های تیره استفاده کنید.

اپل بــه منظــور حــل مشــکالت ایرپادهایش و 
جلوگیری از تعویض محصول توســط کاربران، 

یک ابزار به روزرسانی دستی ارائه داد. 
با ایــن حال، ایــن ابــزار بــرای همــه کاربــران 
در دســترس نیســت. فــاج می گویــد کــه اپــل 
به روزرســانی Firmware AirPods را منحصــرا 
برای تکنســین های اپل که در فروشــگاه های 
کز تعمیر مجاز توسعه داده است. به این  اپل یا مرا
گر مشکلی با یک جفت AirPods پیش  ترتیب، ا
آمد، تکنسین ها می توانند سیستم افزار را بازیابی 
و به روزرســانی کننــد تــا بــدون نیاز بــه تعویض 

محصول، مشکل را برطرف کنند.

یک روز صبح به همراه یکی از دوستان آرژانتینی 
ام در بیابان "موجــاوه" قدم می زدیم که چیزی 
را دیدیــم کــه در افــق می درخشــید.  هرچنــد 
مقصود ما رفتن به یک "دره" بــود، برای دیدن 
آنچه آن درخشش را از خود باز می تاباند، مسیر 
خود را تغییــر دادیــم. تقریبا یک ســاعت در زیر 
خورشیدی که مدام گرم تر می شــد راه رفتیم و 
تنها هنگامی که به آن رسیدیم توانستیم کشف 
کنیم که چیست.  یک بطری نوشابه خالی بود 

و غبار صحرایی در درونش متبلور شده بود. 
از آن جا که بیابان بســیار گــرم تر از یک ســاعت 
قبل شده بود، تصمیم گرفتیم دیگر به سمت 

"دره" نرویم.
به هنگام بازگشــت فکر کردم چند بار به خاطر 
درخشش کاذب راهی دیگر، از پیمودن راه خود 

باز مانده ایم؟ 
گــر بــه ســمت آن بطــری  امــا بــاز فکــر کــردم: ا
نمی رفتیم چطور می فهمیدیم فقط درخششی 

کاذب است؟ 
هر شکســت الاقل این فایده را دارد، که انسان 
یکی از راه هایی که به شکست منتهی می شود 

را می شناسد.

قوانین استفاده 
از لباس های مشکی

اپل یک ابزار به روز رسانی 
دستی برای ایرپادهایش 

ارائه داد 

کاذب درخشش 

طرز تهیه کیک نوتال بسیار ساده 
اســت. شــاید فکــر کنیــد که این 
کیک خیلی گران قیمت باشــد، 
امــا مقــدار اســتفاده از نوتــال در کیــک بســیار کــم و 

اقتصادی است.
       مواد الزم برای کیک نوتا

• آرد سفید ۲ پیمانه
غ  ۴ عدد • تخم مر

• شکر ۱ پیمانه
• روغن مایع ۱ پیمانه

• بکینگ پودر ۲ قاشق مرباخوری
• شیر ۱ پیمانه
• وانیل ۱ پنس

• نوتال ۳ قاشق غذاخوری

کائو ۲ قاشق غذاخوری • پودر کا
       طرز تهیه کیک نوتا

       مرحله اول
کائو  ابتــدا آرد را بــه همــراه بکینــگ پــودر و پــودر کا
مخلوط    می کنیم، سپس سه مرتبه الک    می کنیم و 
غ را به همراه وانیل  کنار    می گذاریم. در ادامه تخم مر

و شکر داخل یک ظرف مناسب    می ریزیم و به خوبی 
هم    می زنیم تا مواد کشدار شوند.

       مرحله دوم
در ادامه روغن و شــیر را اضافه    می کنیــم و در حدی 
که با دیگر مواد یکدست شــوند مخلوط    می کنیم، 
سپس نوتال را اضافه    می کنیم و یک دقیقه دیگر مواد 
را هــم    می زنیــم. در ادامه مخلــوط آرد الک شــده را 
کم کم اضافه    می کنیم و با لیسک به صورت دورانی 

مخلوط    می کنیم.
       مرحله سوم

مواد را فقط باید در حدی مخلوط کنیم که گلوله ای 
در مایع کیک نباشد و تمام مواد به صورت یکدست 
ترکیب شوند. در ادامه داخل یک قالب مناسب را با 
کاغذ روغنی پوشش    می دهیم یا اینکه با روغن چرب 

کرده و کمی آردپاشی    می کنیم.
       مرحله چهارم

حاال مایه کیک را داخل قالب    می ریزیم و سه مرتبه 
محکم به سطح کار    می کوبیم تا حباب   های موجود 
گــر    می خواهید رنگ  در مایه کیــک از بین برونــد. ا
کیک شما قهوه ای تر شود    می توانید داخل قالب را 

کائو بپاشید. چرب کرده و به جای آرد پودر کا
       مرحله آخر کیک نوتا

فر را با حرارت ۱۸۰ درجه سانتی گراد روشن    می کنیم 
تا کامال گرم شــود، ســپس قالــب را در طبق وســط 
فر قرار    می دهیــم. حدود ۴۰ تا ۵۰ دقیقــه زمان الزم 
است تا کیک بپزد. پس از اینکه کیک پخت، آن را از 
فر خارج کرده و با مواد دلخواه مثل گاناش شکالتی 

تزیین    می کنیم.

نمایــش  صفحــه   LG شــرکت 
چند رسانه ای تاشــونده را برای 

خودروها معرفی خواهد کرد. 
شــرکت LG اخیــرا پتنــت جدیــد صفحــه نمایش 
تاشو را برای سیستم اطالعات سرگرمی خودروها 
 )WIPO( در ســازمان جهانــی مالکیــت معنــوی
ثبت کرد، بدین ترتیب صفحه نمایش منحصر به 
فرد تاشو اطالعات و ســرگرمی خودرو را به نمایش 
می گذارد. پتنت صفحه نمایش تاشــو LG شــبیه 

به گوشی تاشویی است که این شرکت اوایل سال 
جاری به نمایش گذاشته است.

 LG در حــال حاضــر بــه نظــر می رســد کــه شــرکت
گجت هــای تاشــو بــرای خودروهــا و ســایر  بــر 
دســتگاه های ســرگرمی تمرکز کرده اســت. به نظر 
می رســد کــه پنــل نمایشــگر سیســتم اطالعــات 
سرگرمی تاشــو خودرو از صفحه نمایش کوچک تر 
بــه نمایشــگر بزرگ تر بــاز می شــود. این نمایشــگر 
می توانــد محتوای مــورد نظر را حتی هنــگام باز یا 

بسته بودن نمایشگر نیز نشان دهد.
ایده صفحه نمایش تاشونده LG برای خودروها 
از فنــاوری صفحــه نمایــش رول شــدنی محبوب 
در گوشــی های هوشــمند قابــل چرخــش LG در 
ســه ماهه اول ۲۰۲۱ الهام گرفته شده است. هنوز 
اطالعات بیشــتری در مورد محصول ذکر شده در 
دســترس قرار نگرفته اســت اما انتظار مــی رود که 
به زودی اطالعات بیشتری در مورد آن مشخص 

شود.

کیک نوتال، دسری خوشمزه و پنبه ای

صفحه نمایش تاشونده LG برای خودروها معرفی می شود

کــه یکــی از عناصــر  مســاجد 
معمــاری اســالمی در ایران بــه 
شــمار می آیند بــه یکــی از چهار 
شــیوه خراســانی، آذری، رازی و اصفهانی ســاخته 
می شدند. مسجد جامع سجاس یکی از مساجد 
تاریخی در زنجان است که در ۱۲ کیلومتری شمال 
غرب شهرســتان خدابنده واقع شــده اســت. این 
مسجد را به سبک مساجد شبستانی ساخته اند و 
شباهتی با مسجد جامع قروه دارد. محراب مسجد 
جامع سجاس با گچبری و طرح هایی اسلیمی به 

زیبایی تزئین شده است. 

مسجد جامع سجاس 
خدابنده

گردشگری

دستپخت

فناوری

برداشت طالی سرخ 
آران و بیدگل 

در ایستگاه پایانی
برداشت طالی سرخ )زعفران( آران و بیدگل 
در شــمال اصفهان روزهــای پایانی خــود را 
سپری می کند؛ ساالنه از ۳۰ هکتار سطح زیر 
کشت زعفران در این شهرســتان نزدیک به 
۶۰ کیلوگرم محصول به دست می آید و قرار 
است که ســطح زیر کشــت این محصول در 

افق ۱۴۰۴ به پنج برابر افزایش یابد. 

عکس روز

استایل

فناوری

رنا
ای


