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مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان گفت: بانک مهر ایران با تغییر رویکرد، پرداخت 
تسهیالت خود را از حوزه معیشت به سمت اشتغال ســوق داده و به نوعی هدف گذاری آن ایجاد اشتغال 
است.  رضا اســفندیاری همزمان با چهاردهمین سالروز تأسیس بانک قرض الحســنه مهر ایران، اظهار 
کرد: این بانک با ۵۳۰ شــعبه در سراسر کشــور در حال فعالیت اســت و آحاد جامعه را تحت پوشش قرار 
می دهد. وی با بیان اینکه فعالیت این بانک به دو بخش یعنی از شــروع فعالیت تا سال ۹۵ و از از سال ۹۵ 
تاکنون تقسیم می شود، گفت: مهم ترین دســتاورد این بانک آشکارسازی نقش قرض الحسنه به عنوان 
یک ســنت الهی و راهکاری برای حل مشــکالت بخش وسیعی از آحاد جامعه اســت. مدیر شعب بانک 
قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان با بیان اینکه فعالیت این بانک در این سال ها به قدری مؤثر بود که 
موجب تغییر نگرش مسئوالن کشور شده است، توضیح داد: افزایش سرمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران 
از ۱۵ هزار میلیارد ریال به ۲۵ هزار میلیارد ریال و از ۲۵ هزار میلیارد بــه ۵۰ هزار میلیارد ریال بود که این 

افزایش موجب استحکام فعالیت این بانک است.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان اعالم کرد:
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# اصفهان  تنها  نیست

به همت فوالدسازان اصفهانی: 

»فوالدتمیز«دستاوردیدیگر
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برای نخستین بار دو بخش از مجموع ۱۰ بخش غبارگیر فن 
مکش دود کوره پخت در شرکت فوالد مبارکه نوسازی شد.

رئیس تعمیرات واحد گندله سازی شرکت فوالد مبارکه گفت: 
با اجرای نوسازی ۲۰ درصدی غبارگیرها، بهبود شرایط 
زیست محیطی و افزایش راندمان غبارگیر های فن مکش دود 

واحد گندله سازی شرکت فوالد مبارکه فراهم شد.
محمد خدابنده افزود: غبارگیر فن مکش دود واحد گندله سازی 
وظیفه جداسازی غبارات هوای خروجی از فرایند بخش های 
خشک کن و پیش گرم فرایند تولید گندله اکسیدی را بر عهده 

دارد.
وی با بیان اینکه قسمت های داخلی و جداره های تجهیز در 

اثر برخورد غبارات فرسوده بود تعمیرات اساسی و نوسازی 
شد، گفت: این تجهیز برای اولین مرتبه پس از ۲۸ سال کارکرد 
مداوم و بدون استفاده از کارشناسان خارجی و با تکیه بر دانش 

کارشناسان مجموعه فوالد مبارکه تعمیر و نوسازی شد.
کارشناس تعمیرات مکانیک گندله سازی شرکت فوالد مبارکه  نیز 
در خصوص اجرای این طرح تعمیراتی افزود: قطعات دیواره و 
بدنه هاپر های مولتی کولن پس از بررسی نقشه با همکاری واحد 
اسکلت فلزی تعمیرگاه مرکزی در کمترین زمان ممکن و با کیفیت 

قابل قبول تأمین و ساخته شد.
محمدرضا یوسفی فورمن گفت: قطعات پس از کنترل ابعادی 

درآبان ماه امسال و با ایمنی کامل جایگزین تجهیز فرسوده شد.

شرکت ذوب آهن در نامه ای به مدیرعامل شرکت راه آهن 
گفت: در حالی که ذوب آهن با کمبود مواد اولیه تولید 
روبه روست، حدود ۸۰۰ واگن باری این شرکت متوقف نگه 

داشته شده است.
منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در 
نامه ای به سید میعاد صالحی معاون وزیر راه و مدیرعامل 
شرکت راه آهن نسبت به رسوب واگن های باری حمل مواد 

اولیه برای تولیدات این شرکت، انتقاد کرد.
مدیرعامل ذوب آهن در این نامه با درخواست تسریع در 
عملیات سیر واگن های حامل مواد اولیه از مدیرعامل 
شرکت راه آهن، از وجود ۶۹۰ دستگاه واگن باری حامل 

مواد اولیه شامل گندله، سنگ آهن و زغال سنگ متوقف 
در ناحیه شرق راه آهن و همچنین ۱۰۰ واگن حامل 
زغال سنگ متوقف در ناحیه شمال شرق راه آهن خبر 

داده است.
به گفته مدیرعامل ذوب آهن، این توقف واگن های حامل 
مواد اولیه تولید محصوالت فلزی در حالی است که به 

شدت با کمبود مواد اولیه مواجه است.
مدیرعامل ذوب آهن با اشاره به کندی سیر واگن های باری 
در شبکه ریلی، از کمبود واگن برای انتقال کاالهای ریل 
پذیر انتقاد و آن را عاملی برای انتقال کاالهای معدنی به 

جاده عنوان کرده است.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
بر اساس  آرامستان ها صرفا  تمام خدمات در  گفت: 
تعرفه های مصوب شورای اسالمی شهر انجام شده و 
شهروندان نباید هیچ گونه مبلغی خارج از تعرفه های 

مصوب قانونی پرداخت کنند. 
علی حاجیان مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: در راستای توسعه عدالت و شفافیت، 
آرامستان های  و سازمان  پیگیری مدیریت شهری  با 
و  و تصویب شورای اسالمی شهر  شهرداری اصفهان 
فرمانداری اصفهان، تعرفه مجوز دفن، پیش مجوز دفن، 
خدمات دفن و خدمات مربوط به تبدیل قبور سنتی دارای 
سند پیش مجوز دفن در آرامستان باغ رضوان، مصوب و 

ابالغ شد.
آرامستان های  سازمان  منظور  همین  به  افزود:  وی 
شهرداری اصفهان به عنوان امانت دار مردم، صادقانه 
و شفاف اقدام به اطالع رسانی تعرفه های مصوب در 
آرامستان باغ رضوان و مجموعه ساختمان های اداری و 

ساختمان امور متوفیان و سایر قسمت های مرتبط کرده 
و با اعمال نظارت و کنترل های الزم تالش خواهد کرد در 
جهت تحقق عدالت و کاهش آالم و دغدغه های شهروندان 
گام برداشته و موجبات رضایتمندی بیش از پیش آن ها 

را فراهم کند.
در  خدمات  تمام  بنابراین  کرد:  تصریح  حاجیان 
آرامستان ها صرفا بر اساس تعرفه های مصوب شورای 
اسالمی شهر انجام و شهروندان نباید هیچ گونه مبلغی 

خارج از تعرفه های مصوب قانونی پرداخت کنند.
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
گفت: امکان خرید و فروش قبر در آرامستان ها توسط 
اشخاص وجود ندارد و برای کسانی که دارای سند پیش 
مجوز دفن هستند، واگذاری قبور صرفا به بستگان درجه 

یک و پس از طی مراحل قانونی امکان پذیر خواهد بود.
وی افزود: شهروندان گرامی می توانند نظرات، انتقادات 
و پیشنهادات خود را به سامانه ۳۰۰۰۸۰۷۰۰۷ پیامک 

کنند.

یک اقتصاددان گفت: مهم ترین ایراد این الیحه آن است 
که با حذف یارانه پنهان و ارز ۴۲۰۰، عمال آرامش موجود 
نظام قیمت ها را، به ویژه بعد از اعتمادسازی نسبی دولت 

سیزدهم و کاهش انتظارات قیمتی، بر هم می ریزد.
عبدالمجید شیخی در گفت وگو با ایمنا در رابطه با الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: مهم ترین ایراد این الیحه آن 
است که با حذف یارانه پنهان و ارز ۴۲۰۰، عمال آرامش 
موجود نظام قیمت ها را، به ویژه بعد از اعتماد سازی نسبی 
دولت سیزدهم و کاهش انتظارات قیمتی، بر هم می ریزد. 
با حاکمیت کنونی بخش غیر مولد بر اقتصاد که بیش از 
۷۰ درصد حجم نقدینگی را در دست دارد، برهم خوردن 
آرامش این نظام در جهت افزایش، می تواند شوک های 

بسیار بزرگی را در جهت نظام عمومی قیمت ها وارد کند.
وی افزود: اکنون کشور در شرایط ویژه ای قرار گرفته 
است که یک میراث ناعادالنه از دولت قبل است به طوری 
که بسیاری از یارانه های پنهان به دست مصرف کننده 
نمی رسد، اما در حال حاضر موقعیت مناسبی برای بر 
هم زدن آرامش نسبی نظام عمومی قیمت ها )در جهت 

افزایش( نیست. 
اگر هر حرکت شایسته ای قرار است انجام شود باید در 

جهت کاهش قیمت ها باشد.
نظام  تغییرات  شرایط  در این  گفت:  اقتصاددان  این 

عمومی قیمت ها باید کاهنده باشد، تغییرات فزاینده 
در این زمینه به ضرر دولت و مردم خواهد شد. 

این کار به نفع مصرف کننده، تولید کننده و دولت نبوده و 
فقط عناصر غیر مولد بازار را منتفع می کند.

عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن از کاهش ۵۰ 
درصدی هزینه دریافت وام مسکن از محل اوراق گواهی 

حق تقدم تسهیالت خبر داد.
در دو هفته اخیر قیمت اوراق تسهیالت مسکن در پی ورود 
دالالن و سفته بازان به این بازار، به قیمت های نجومی ۱۱۳ 
هزار تومان رسیده است که سبب شده بود تا هزینه دریافت 
وام ۴۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن زوجین تهرانی به 

۱۰۸ میلیون تومان برسد.
در همین رابطه محمد حسن علمداری اعالم کرد: به 
منظور افزایش رفاه حال مشتریان و متقاضیان دریافت 

تسهیالت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم، در 
آستانه هشتاد و سومین سالگرد تأسیس بانک، متقاضیان 
دریافت تسهیالت از محل اوراق می توانند تنها برای 
دریافت ۵۰ درصد از میزان تسهیالت درخواستی اقدام 
به خریداری اوراق کنند و ۵۰ درصد تسهیالت دیگر بدون 
خرید اوراق و از محل منابع تسهیالت بدون سپرده به آنها 

پرداخت می شود.
وی ادامه داد: در واقع متقاضیان دریافت تسهیالت ۴۰۰ 
میلیون تومانی از محل اوراق در شهر تهران که پیش از این 
برای دریافت این تسهیالت باید ۸۰۰ فقره اوراق خریداری 

و به بانک ارائه می کردند هم اکنون تنها با خرید و ارائه ۴۰۰ 
فقره اوراق می توانند تسهیالت ۴۰۰ میلیون تومانی را 

دریافت کنند.
علمداری خاطرنشان کرد: این امتیاز در نظر گرفته شده 
برای متقاضیان تسهیالت مسکن، شامل تسهیالت جعاله 
مسکن نیز می شود. تسهیالت جعاله مسکن هم اکنون 
در سراسر کشور ۸۰ میلیون تومان است. متقاضیان تا 
پیش از این برای دریافت این تسهیالت باید ۱۶۰ فقره 
اوراق خریداری می کردند اما هم اکنون با خرید و ارائه ۵۰ 
درصد از این تعداد یعنی ۸۰ فقره اوراق می توانند اقدام به 

دریافت تسهیالت جعاله کنند.
برای  شده  گرفته  نظر  در  امتیاز  کرد: این  تاکید  وی 
متقاضیان دریافت تسهیالت مسکن مختص تمام شهرها 
و استان های کشور است و متقاضیان در سراسر کشور 

می توانند از این تسهیالت استفاده کنند.
علمداری گفت: با این تمهید اندیشیده شده، هزینه 
دریافت تسهیالت برای متقاضیان به یک دوم کاهش 
می یابد و به این ترتیب قدرت خرید آنها در بازار مسکن 
افزایش می یابد. این فرصت در واقع فرصتی مناسب برای 
تمام متقاضیانی است که قصد دارند از محل اوراق اقدام 

به دریافت تسهیالت و خرید یا ساخت مسکن کنند.
بر اساس بخشنامه ابالغی بانک مسکن به شعب در این 
زمینه نرخ سود تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده و 
جعاله تعمیر بدون سپرده ۱۸ درصد بوده و حداکثر مدت 
بازپرداخت تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده مذکور 
۹۶ ماه معادل ۸ سال است. همچنین حداکثر مدت 
بازپرداخت تسهیالت جعاله مسکن بدون سپرده مذکور 

نیز ۶۰ ماه معادل ۵ سال خواهد بود.

در شرکت فوالد مبارکه :

افزایش بازدهی غبارگیری فن واحد گندله سازی با نوسازی ۲۰ درصدی 

انتقاد ذوب آهن از توقف ۸۰۰ واگن باری 
در شبکه ریلی

قیمت مصوب قبور در اصفهان اعالم شد 
یک اقتصاددان:

بودجه ۱۴۰۱ آرامش نظام قیمت ها را بر هم می ریزد

هزینه دریافت وام خرید مسکن نصف شد
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ح نهضت ملی مســکن در  امکان ثبت نــام طر
تمامی شهر های استان اصفهان فراهم شد.

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان 
گفــت: در پــی پیشــنهاد این اداره کل مبنــی بر 
بازگشایی سامانه ثمن برای تمامی شهر های 
و  راه  وزیــر  دســتور  بــا  اصفهــان،  اســتان 
ح نهضت  شهرسازی در جلسه هماهنگی طر
ملــی مســکن، مقــرر شــد تــا ســامانه بــرای 

تمامی شهر ها باز شود.

علیرضا قاری قرآن با بیان اینکه این پیشنهاد را 
با توجه به تجربه کسب شده در ثبت نام های 
ح اقدام ملی مســکن( ارائــه کردیم  قبلی )طــر
افــزود: بــا دســتور وزیــر راه و شهرســازی مقــرر 
است تا در تمامی شهر ها )به جز شهر هایی که 
تحت هیچ شــرایطی تامین زمین امکان پذیر 
نیســت( ســامانه بــرای ثبت نــام متقاضیــان 

مسکن باز شود.
وی گفت: این اقدام موجب می شود تا بعد از 
ثبت نام و پاالیش متقاضیان، تعداد متقاضی 
هــر شــهر شناســایی شــود و همزمــان تامیــن 

اراضی نسبت به تعداد متقاضیان اجرا شود.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان 
افــزود: در حــال حاضــر از ۱۰۹ شــهر اســتان 
اصفهــان بــرای تعــداد ۴۳ شــهر تامیــن زمین 
شده و برای ۳۴ شــهر دیگر نیز از طریق الحاق 

به محدوده، زمین تامین شده است.

دولــت در الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۱ کشــور، 
و  معدنــی  صنایــع  محصــوالت  صــادرات 
پتروشــیمی به صــورت خــام و نیمــه خــام را 
مشــمول پرداخت مالیــات اعالم کرده اســت 
و برا ین اساس به نظر می رسد دولت بخواهد 

برای فوالد خام نیز عوارض وضع کند.
بــه گزارش ایســنا، بــر اســاس بنــد ت تبصــره 
عــوارض و مالیــات الیحــه بودجه ســال ۱۴۰۱، 
درآمــد حاصل از صــادرات مــواد و محصوالت 
معدنی و صنایــع معدنی، محصــوالت نفتی، 
گازی و پتروشــیمی به صــورت خــام و نیمــه 
خــام در همــه نقــاط کشــور مشــمول مالیات 

خواهند شد.
تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور 
با پیشــنهاد مشــترک وزارتخانه های صنعت، 
معــدن و تجــارت و امــور اقتصــادی و دارایی و 
همچنیــن اتــاق بازرگانــی، صنایع، معــادن و 
کشــاورزی ایران تهیــه خواهد شــد و در مدت 

مدت ســه ماه پــس از تصویب این قانــون، به 
تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

رئیــس جمهــوری صبــح روز یکشــنبه هفتــه 
جاری )۲۱ آذرمــاه( با حضور در جلســه صحن 
علنی مجلس، نخستین الیحه بودجه تنظیم 
شده توسط دولت سیزدهم را تقدیم مجلس 

کرد.
ج در الیحه بودجه،  بر اســاس اطالعات مندر
دخل و خرج دولت در سال آینده با رقم ۳۶۳۱ 

هزار میلیارد تومان بسته شده است.

صــدور بخشــنامه های غیرکارشناســی باعث به 
چالش کشــاندن و تعطیلی معادن استان شده 
اســت. رئیس کمیســیون معادن اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در نشست 
کمیســیون معادن اتاق بازرگانی گفــت: اجرایی 
کردن رفع آثــار ناشــی از افزایش نــرخ حمل ونقل 
بین المللی بر صادرات سنگ ساختمانی نیازمند 
بهبود تعامل با مســئوالن حــوزه حمل ونقل در 
کشور اســت. مجتبی کاروان افزود: افزوده شدن 

عــوارض جدیدآالیندگــی می توانــد باعث ایجــاد 
چالش هایی شود و به نظر می رســد که در عمل 

قابل اجرا نخواهد بود.
غالمحسین جمیلی رئیس کمیســیون معادن 
و صنایع معدنی اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن 
گر قرار  وکشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: ا
اســت که معــدن داران از مــردم مناطــق محروم 
حمایــت کننــد بایــد در قالــب مســئولیت های 

اجتماعی باشد.

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به 
بررسی چند سناریو اقتصادی پیش روی ایران در 
صورت اجرا یا عدم اجرای مجدد برجام پرداخته 

است.
بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با خروج ترامپ از برجام، 
آمریــکا تحریم هــای اقتصادی یــک جانبــه ای را 
علیه ایران وضع کرده کــه از زمــان روی کار آمدن 
کره برای کنار  دولت جدید این کشور، بار دیگر مذا

زدن آنها آغاز شده است.
نمایندگان دولت ایران در هفته های گذشــته با 
کرات خود را برای از سرگیری  حضور در وین، مذا
کیــد کرده انــد که در  اجرای برجــام آغاز کــرده و تا
صورتی که طرف مقابل آماده عمل به تعهداتش 
کرات را تا پایان ادامه خواهد داد. باشد، ایران مذا

مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران با استفاده 
از برخی تحلیل هــای بیــن المللی بررســی کرده 
که سرنوشــت چند شــاخص کالن اقتصادی در 
صــورت اجرا یــا عدم اجــرای برجــام در ایــران چه 

خواهد شد.
پیش بینی مرکز پژوهش های اتاق ایران از وضعیت 
اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن چشم انداز 
رفع تحریم هــای اقتصادی، بســته بــه دو فرض 
۱- تــداوم وضعیــت موجــود و ۲- اعمــال برخــی 

اصالحات ساختاری و نهادی، ارائه شده است.
تــداوم وضع موجــود، موجبات رشــد اقتصادی 
در حــدود ۹.۲ درصــد برای ســال آینده و ســپس 
کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.۵ درصدی 
از ســال ۱۴۰۲ را فراهــم کرده و تورمــی در محدوده 
۶۴ تا ۷۰ درصد را نتیجــه خواهــد داد. درصورت 
اعمال اصالحات نیز، رشــد اقتصادی برای سال 
آتی حدود ۸ درصد و پس از آن در محدوده ۲ درصد 
و تورم نیز بسته به شدت اصالحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ 

درصد پیش بینی شده است.
پیش بینی هــای بانک جهانــی و صنــدوق بین 
المللی پــول از رشــد اقتصــادی و تــورم کشــور در 
ســال های آینده بــه پیش بینی هــای اتاق ایران 
نزدیک است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، 
نرخ رشــد اقتصادی در ســال ۲۰۲۱ معــادل ۱.۵ و 
در ســال ۲۰۲۲ معــادل ۱.۷ درصــد خواهــد بــود. 
همچنین بر اساس آخرین پیش بینی های انجام 

شــده توســط صنــدوق بین المللــی پول، رشــد 
اقتصادی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل 
۲.۵ و ۲ درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال مذکور 

به ترتیب ۳۹.۳ و ۲۷.۵ خواهد بود.
گرچــه اعطــای وام بــه بخش هــای مختلــف  ا
اقتصــادی در نظام بانکــی در ســه ماه اول ســال 
مالی جاری در مقایسه با دوره مشابه سال مالی 
گذشــته، ۷۱ درصــد افزایــش داشــته امــا تــداوم 
مشــکالت ســاختاری ذاتی در بخش مالی ایران 
باعث می شود بانک ها تمایلی به افزایش منابع 
مالی نداشته باشند که این مسئله رشد اعتبارات 

و در نهایت رشد اقتصادی را متأثر می کند.
چشم انداز رقابت در بخش بانکی ایران به واسطه 
دولتی بــودن بخــش عمــده دارایی هــای اصلی 
بانکی ایــران، فعالیــت بســیار اندک مؤسســات 
خارجــی در ایــران و تعلیــق دسترســی برخــی از 
بانک های ایرانی به سوئیفت و اقدامات کارگروه 
ویژه اقدام مالی، ضعیف است. همچنین نظارت 
قانونی ضعیف، دخالت شدید دولت، گسترش 
مؤسســات اعتبــاری بــدون مجــوز و ابهــام در 
خصوص قابل اعتماد بــودن گزارش های مالی، 
از چالش های اساسی پیش روی بانک مرکزی به 

عنوان متولی این بخش است.
در بخش بیمه، توســعه به دلیــل نوســانات ارز و 
تورم و سایر مشکالت بانکی و اقتصادی با سرعتی 
بسیار کند اتفاق خواهد افتاد. اندازه کوچک این 
بازار در ایران و عدم حضور شرکت های بین المللی 
نیز ســبب ایجاد یک چشــم انداز رقابتی ضعیف 
برای این صنعت شده است. بیمه وسایل نقلیه، 
با فاصله و پــس از آن، بیمه ســالمت، بزرگ ترین 
زیربخش های بیمه غیر عمر بوده و بخش بیمه 

عمر نیز به واسطه تقاضای اندک، ضعیف است.

امکانثبتنامطرحنهضتملیمسکن
درتمامیشهرهایاستان

خبر

شــرکت های بزرگ فوالدی کشــور از ابتدای 
امسال تا پایان آبان ماه چهار میلیون و ۹۳۷ 
هزار و ۸۵۴ تن فوالد صادر کردند. آماری که 
در هم ســنجی با پارســال رشــد ۲۲ درصدی 

نشان می دهد.
بررســی عملکــرد شــرکت های ذوب آهــن 
اصفهان، فــوالد مبارکــه، فوالد خوزســتان، 
کســین، فــوالد هرمــزگان، فــوالد  فــوالد ا
آلیاژی ایــران، فــوالد آذربایجــان، فــوالد 
خراســان، فــوالد کاوه جنــوب، صبا فــوالد، 
فــوالد ســیرجان،  بنــاب، جهــان  فــوالد 
کــی  ســنگ آهن چادرملــو و فــوالد کویــر حا
از صــادرات ۶۸۴ هــزار و ۲۰۳ تنــی فــوالد در 
آبان ماه امسال است که در مقایسه با مدت 
مشابه ســال گذشــته رشــد هفت درصدی 

داشته است.
در هشــت ماهــه امســال، بهتریــن عملکرد 
صادراتی متعلــق به فوالد خوزســتان با یک 
میلیــون و ۱۱۷ هزار و ۲۰۶ تن بود که رشــد ۱۸ 

درصدی نیز به ثبت رسانید.
پس از آن فوالد مبارکه با ۸۱۴ هزار و ۷۲۴ تن 
و ذوب آهن اصفهان بــا ۷۶۶ هــزار و ۶۳۰ تن 
بــه ترتیــب در رتبه هــای دوم و ســوم برترین 
صادرکنندگان فوالد در هشت ماهه امسال 
قرار گرفتند. بیشترین رشد صادراتی در این 
مدت به میلگرد فوالد خراسان با یک هزار و 

۸۱ درصد تعلق گرفت.
پیشتر سخنگوی گمرک اعالم کرد: صادرات 
انواع محصوالت مرتبط با آهن در هشت ماه 
امســال به بیــش از ۴.۵ میلیــارد دالر رســید 
که ســهمی بیش از ۱۴ درصد ارزش صادرات 

کشور را به خود اختصاص داده است.
انــواع مختلــف  از  نــوع   ۸۱ ایــران دارای 
مــواد معدنــی اســت. ذخایــر اثبــات شــده 
ســنگ آهن ایران به مقدار ۲.۷ میلیــارد تن 
)هشــت دهــم درصــد کل ذخایــر جهــان( و 
ذخایــر ســنگ معــدن مــس بــه مقــدار ۲.۶ 
میلیــارد تــن )چهــار دهــم درصــد از ذخایــر 
جهانــی( اســت. ایران همچنیــن دارای ۱۱ 
میلیــون تــن روی )چهــار درصــد از ذخایــر 

جهانی( است.
کل ذخایر اثبات شده معادن ایران در حدود 
۶۰ میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت 
کتشــافی کشــور در گســتره  ای بــه  نخســت ا
مســاحت ۵۰۰ هــزار کیلومتــر مربــع، انتظــار 
مــی رود بــه بیــش از ۱۰۰ میلیــارد تــن برســد. 
از این رو بخش معدن و صنایع معدنی یکی 
از حوزه های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت 

کشور به شمار می آید.

ذوب آهن اصفهان در زمینه فوالد با رویکرد 
مشارکت با همسایگان و صادرات در منطقه 

آزاد سرمایه گذاری می کند.  
در ایــن راســتا منطقــه آزاد چابهار و شــرکت 
ذوب آهــن اصفهــان تفاهم نامــه ای بــرای 
ســرمایه گــذاری در زمینــه فــوالد بــا رویکرد 
مشــارکت بــا همســایگان و صــادرات امضــا 

کردند.
این  تفاهم نامه  بین عبدالرحیم کردی مدیر 
عامل منطقه آزاد چابهار و منصور یزدی زاده 
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان منعقد شــد 
که طی آن فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری 
کید  ذوب آهن اصفهان در سه بخش مورد تا

قرار گرفته است.
بر اســاس این تفاهم نامه هر یــک از خطوط 
زنجیره فوالد اعم از واحد تولید کنســانتره، 
گندلــه ســازی، نــورد و … در پیکــره هفتــم و 
هشتم منطقه آزاد چابهار ایجاد خواهد شد.
همچنیــن بررســی توســعه بنــدر تخصصی 
فوالد و مواد معدنی در منطقــه مورد توافق 

طرفین قرار گرفت.
شایان ذکر اســت احداث مجموعه صنعتی 
متناســب بــرای کار بــا اقتصــاد کشــورهای 
کســتان و عمــان بــه  همســایه همچــون پا
صورت مشترک مورد توافق قرار گرفته است.
منطقــه آزاد چابهــار یکــی از مناطــق مهم و 
پایتخت دریایی کشور است که  قطب جدید 
صنعت فــوالد محســوب می شــود. صنایع 
بزرگ همچون فوالد و پتروشــیمی بر اساس 
مزیت های این منطقه، می توانند در چابهار 
در راستای توســعه فعالیت های تولیدی با 

رویکرد صادرات فعالیت کنند.
آینده نگری صنایع فوالدی در مورد تامین 
آب مــورد نیاز ایــن صنعــت باعث شــده که 
بزرگترین تولید کنندگان فوالد ایران چابهار 
را به لحــاظ نزدیکــی بــه اقیانــوس انتخاب 

کنند.

خبر گاهی؛  نتیجه ناهماهنگی و ناآ

بارهایفلفلیکهبرگشتخورد
فلفــل  صادراتــی  بار هــای 
دلمــه ای بــه مقصــد روســیه به 
دلیل تغییر قوانیــن یکی پس از 

دیگری به کشورمان بازگردانده شد. 
به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان،  کشــت و 
کار صیفــی و ســبزی در گلخانه هــای کشــورمان 
در ســال های اخیر رونق زیادی گرفتــه و با یافتن 
بازار های هــدف پای این محصوالت به آنســوی 

مرز ها هم رسیده است.
یکــی از تولیــدات گلخانــه ای شــاخص مــا فلفــل 
دلمــه ای اســت کــه بیشــتر آن بــه بــازار منطقــه 

اوراسیا و به خصوص روسیه صادر می شود.
رونــد صــادرات تــا اواخــر آبــان طبــق روال ادامــه 
داشــت تا اینکــه بار های ایرانــی پشــت مرز هــای 
روســیه باقی ماند و یکــی پس از دیگری برگشــت 
خورد و ایــن بــرای اســتان هایی نظیــر اصفهان، 
کــه  ســمنان، مرکــزی و کهگیلویــه و بویراحمــد 
از تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان عمــده فلفــل 
دلمه ای هستند یعنی زیان میلیاردی؛ اما ماجرا 

چیست؟
      گلخانه داران ناراضی از ضرر های مالی 

برگشت بار
میثــاق امیــن گلخانــه دار اصفهانــی در گفتگو با 
خبرنگار ما گفت: هر هکتار گلخانــه با ۱۰ میلیارد 
تومان هزینه احداث می شــود و بــرای محصولی 
مثــل فلفــل دلمــه ای هــم از مرحلــه تولیــد تــا 
برداشــت بــه ازای هــر کیلوگــرم ۱۵ هــزار تومــان 
هزینه می شــود کــه یکــی از عوامــل آن گرانی بذر 

نهاده هاست.
خــوب  صــادرات  وضــع  وقتــی  گفــت:  وی 
کیلویــی ۲۰ هــزار تومــان  بــود محصولمــان را 
می فروختیــم، امــا االن ناچاریم بــرای جلوگیری 
از فاسد شدن محصول برگشــت خورده، آن را به 
قیمــت ۴ تا ۵ هــزار تومان بــه بازار داخلــی عرضه 

کنیم و متضرر شویم.
امین گفت: با اتفاقی که درباره صادرات فلفل به 
خ داده بار های ما برگشت خورده و این  روســیه ر
بیــکاری ۲۰۰ نیــروی مجموعــه گلخانــه و بســته 

بندی را سبب می شود.
حســین احســانی تولیــد کننــده و صــادر کننــده 
فلفل دلمــه ای رنگی هم گفت: ما در طول ســال 
به روسیه فافل دلمه ای صادر می کردیم و عمده 
بار هــم از اســتان اصفهان بــود، امــا کانتینر های 
فلفل در مــرز داغســتان معطل ماند و پــس از آن 

بار بازگردانده شد.
وی گفــت: آنطــور کــه متوجــه شــده ایم قوانیــن 
مربوط بــه ســالمت و میــزان ســموم مصرفــی در 
روسیه تغییر کرده، اما این تغییر به اطالع گلخانه 
داران ایرانــی نرســیده و بــه همیــن دلیــل زیــان 
زیــادی بــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان وارد 

شده است.
احسانی تعداد شاغالن صنعت تولید و صادرات 
فلفل در اســتان اصفهــان را ۳۰۰ هزار و در کشــور 
حدود یک میلیــون نفر اعالم کــرد و گفت: روزانه 
دســت کم ۴۰ تن فلفل رنگی بارگیــری می کردیم 
کــه بــا برگشــت بــاردر روز هــای اخیــر حداقــل ۱۲ 
میلیارد تومــان فقــط به مجموعــه ما ضــرر مالی 

تحمیل شده است.
      ضرورت اطالع رسانی به روز قوانین 

صادراتی دیگر کشور ها
رضــا نورانــی رئیــس اتحادیــه ملــی محصــوالت 

کشــاورزی ایران گفــت: روســیه فلفــل وارداتــی 
از ایران را با ادعای نداشتن گواهینامه باقیمانده 

سموم کشاورزی، مرجوع کرده است.
وی گفــت: البته ایــن موضــوع را روس هــا اواخــر 
کید کــرده بودند از  بهار به ماه اطــالع رســانی و تا
ماه دهــم میــالدی قوانین جدید اجرا می شــود، 
امــا موضــوع بــه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 

اطالع داده نشد.
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی ایران 
گفت: قوانین کشور ها و استاندارد های استفاده 
از سموم کشاورزی به منظور حفظ سالمت افراد 
مرتــب تغییــر می کنــد و الزم اســت متولیــان امــر 
اطالعات کافی از تغییر قوانین کشــور ها در حوزه 
واردات و صادرات داشته باشــند و این قوانین را 
به موقع به تولید کنندگان و صادرکنندگان اطالع 

رسانی کنند.
گــذر از  گفــت: بــه نظــر می رســد بــرای  نورانــی 
نخــوردن  برگشــت  آمــده،  پیــش  مشــکالت 
محصوالت صادراتی و حتی مصرف داخلی باید 

کنترل کیفیتی تولیدات خود را ارتقا دهیم.
وی گفــت: بــه عنــوان مثــال وزارت کشــاورزی 
عمان اعالم کرده از اول سال ۲۰۲۲ صدور گواهی 
قرنطینه محصوالتی کــه از ایران صادر می شــود 
باید به تایید ســفارت عمان یا یکی از کشور های 
حــوزه خلیج فارس برســد کــه از همیــن االن این 

موضوع باید مد نظر ما باشد.
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی ایران 
گفت: صادرات غیرنفتی برای ما ارزشــمند شده 
و بنابرایــن برای حفــظ و افزایــش ارزآوری در این 
بخــش حتــی شــاید الزم باشــد وزارتخانــه ای 

مستقل تاسیس شود.
      تغییر شیوه نامه های مرتبط با سالمت 

محصول در روسیه
محمدمهدی برومندی معاون امور باغبانی وزیر 
جهاد کشاورزی گفت: کشور های مختلف شیوه 
نامه هایی را برای واردات محصوالت کشاورزی 
ازجمله سبزی و صیفی تدوین و اعمال می کنند.

وی گفت: بررسی ها نشــان می دهد محصوالت 
صادراتی ایــران بــه لحــاظ اســتفاده از ســموم 
دفع آفــات و مــوارد دیگر کامــال ســالم و مطابق با 
اســتاندارد های قاره اروپا و ســایر کشورهاســت، 
اما روسیه در ماه های اخیر استاندارد های خود 

را در این زمینه تغییر داده است.
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشــاورزی گفت: 
در روسیه عالوه بر سازمان حفظ نباتات، سازمان 
حمایــت از مصــرف کننــدگان هم بــر محصوالت 
وارداتــی به ایــن کشــور نظــارت می کنــد که ایــن 
ســازمان در مکاتباتــی بــا مســئوالن کشــورمان 
کــه در  کــرده بــود چنــد ســم دفــع آفــات  اعــالم 
گلخانه های ایــران مصــرف می شــود در روســیه 

ثبت نشده است.
برومندی گفت: روس هــا خواســته بودند که در 
جلســات فنی این مــوارد بررســی شــود و باتوجه 
به اینکــه ۹۵ درصد محصــول صادراتی ســبزی و 
صیفی ایــران بــه منطقه اوراســیا به ویژه روســیه 
صــادر می شــود الزم بــود که مــا شــیوه نامه های 

مدنظر را رعایت می کردیم.
      بی توجهی دولت قبل به ابالغ شیوه 

نامه های روس ها به گلخانه داران
وی گفت: صدور گواهی بهداشتی شامل آفات، 
بیمــاری و علف هــای هرز بــر عهــده وزارت جهاد 
کشــاورزی و آزمایــش باقیمانــده ســموم و فلزات 
ســنگین بــر عهــده وزارت بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشکی اســت و روس ها نامه را به وزارت 

بهداشت نوشته بودند.
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشــاورزی گفت: 
روسیه، خرداد امسال موارد و قوانین مدنظر خود 
را به اطــالع دولت ایــران رســانده بود، امــا دولت 
قبــل موضوع را بــه گلخانــه داران منتقــل نکرد و 
موضوع بعــد از اســتقرار دولت جدیــد پیگیری و 
کارگروهی برای پاسخگویی به موقع و تامین نظر 

بازار های هدف دایر کرد.
برومندی گفت: مقامات سیاسی از جمله وزرای 
جهاد کشــاورزی و امور خارجــه و ســفیر ایران در 

مســکو جلســات متعــددی وبینــاری و حضوری 
برگزار و تالش کردند ابهامات را رفع و نظر روس ها 

را تامین کنند.
      رایزنی برای رفع ممنوعیت واردات فلفل 

از ایران
کاظم جاللی، ســفیر جمهوری اســالمی ایران در 
مســکو گفــت: خــرداد امســال یکــی از نهاد های 
نظارتی روســیه اخطار هایی را به مــا داده بود که 

آن را به ایران منتقل کردیم.
وی گفت: رفع این دغدغه ها، نیازمند هماهنگی 
نهاد های داخلی بود که که در آبان توانستیم این 
هماهنگــی را ایجــاد کنیــم و نشســتی بــه صورت 
ویدئو کنفرانس در ســطح کارشناسی با سازمان 
حفــظ نباتــات جمهــوری اســالمی ایران برگــزار 

کنیم.
ســفیر ایران در مســکو گفــت: پیــش از بــه نتیجه 
رســیدن رایزنی هــا روس هــا یاداشــت دادنــد که 
مهلت ما به پایان رسیده و واردات فلفل از ایران 
گر مطابق شــیوه نامه های آنان نباشــد ممنوع  ا

می شود.
گفــت: بــا مســئوالن وزارت کشــاورزی  جاللــی 
روســیه در خصــوص موانع ایجاد شــده صحبت 

کردیم که آن ها هم اظهار شگفتی کردند.
وی افزود: با ادامه رایزنی ها پیش بینی می شود 
مشــکل صــادرات فلفــل بــه روســیه خیلــی زود 

رفع شود.
کانتینر هــای ســرگردان در مــرز، فلفل بــا کیفیتی 
که پالسیده باز می گردد و زیانی که بعد یک دوره 
۹ مــاه کشــت و کار بــه گلخانــه دار وارد می شــود 
همه نتیجه بی توجهی در اطالع رسانی به موقع 
بــه محصــول اســت. تولیدکننــده و صادرکننــده 
گــر بخواه محصولش  امروزی به خوبی می داند ا
را بــه دســت مشــتری خارجــی برســاند بایــد 
اســتاندارد های مورد نظر او را رعایت کند، اما به 
نظر می رســد مدیر ما یا نخواســته اطالع رســانی 
و از ضــرر جلوگیــری کند یا گمــان کــرده قوانین را 

می توان به راحتی نادیده گرفت یا دور زد.

اســتان تهران با ۲,۰۳۵,۶۹۵,۶۵۴ میلیــون ریال، 
اســتان اصفهــان بــا ۳۲۰,۴۰۲,۲۷۰ میلیــون ریال، 
استان خوزستان با ۲۳۵,۹۳۷,۷۵۰ میلیون ریال و 
استان کرمان با ۲۳۵,۸۳۳,۴۲۰ میلیون ریال به ترتیب دارای بیشترین 
میزان منابع عمومی هستند. بودجه سال ۱۴۰۱ توسط سید ابراهیم 
رئیسی به مجلس ارائه شد. مبلغ کل این بودجه ۳,۶۳۱ هزار میلیارد 

تومان اعالم شــد. جمع منابع عمومی اســتان ها در الیحــه بودجه، 
۴,۴۹۷,۲۰۴,۳۳۶ میلیون ریال است که در این بین استان های تهران، 

اصفهان و خوزستان دارای بیشترین منابع هستند.
اســتان تهران با ۲,۰۳۵,۶۹۵,۶۵۴ میلیون ریال، اســتان اصفهان با 
۳۲۰,۴۰۲,۲۷۰ میلیون ریال، اســتان خوزســتان بــا ۲۳۵,۹۳۷,۷۵۰ 
میلیون ریال، استان کرمان با ۲۳۵,۸۳۳,۴۲۰ میلیون ریال، خراسان 

رضوی با ۱۶۱,۸۰۲,۸۴۵ میلیون ریال، استان هرمزگان با ۱۵۶,۱۹۷,۲۸۰ 
میلیون ریال، استان بوشهر با ۱۳۳,۲۱۵,۳۳۰ میلیون ریال، استان یزد 
با ۱۲۵,۶۱۹,۵۵۰ میلیون ریال، استان آذربایجان شرقی با ۱۱۶,۲۳۵,۶۰۰ 
میلیون ریال، اســتان مرکزی با ۱۰۹,۳۱۸,۷۲۵ میلیون ریال، اســتان 
فارس بــا ۱۰۷,۴۱۰,۲۲۲ میلیون ریال و اســتان البرز بــا ۱۰۳,۳۸۳,۲۸۰ 

میلیون ریال دارای بیشترین منابع عمومی هستند.

جریمــه مربوط بــه میــزان برداشــت آب تــا زمان 
کثر ســه  انســداد چاه به ازای هــر مترمکعب حدا
هزار ریال متناسب با افت ســفره و حجم کسری 
مخزن سفره که بر حسب دســتورالعمل وزیر نیرو تعیین می شود، 

دریافت می گردد.
بودجه سال ۱۴۰۱ توسط سید ابراهیم رئیسی به مجلس ارائه شد. 
مبلغ کل این بودجه ۳,۶۳۱ هزار میلیارد تومان اعالم شد. در این 

الیحه در خصوص جریمه حفر چاه غیر مجاز آمده است:
در خصوص چاه های غیرمجاز وفق بند )ه( ماده )۴۵( قانون توزیع 
عادالنه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن این چاه ها اقدام و 
جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر 
کثر سه هزار )۳,۰۰۰( ریال متناســب با افت سفره و  مترمکعب حدا
حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین 

می شود، دریافت می گردد.

کدام استان ها بیشترین بودجه را دارند؟

اصفهاندرردیفدوم

جریمهحفرچاهغیرمجازآباعالمشد

ازسالآیندهصادراتمحصوالتخامونیمهخام
مشمولمالیاتمیشود

تعطیلیمعادناستانباصدوربخشنامههایغیرکارشناسی

گشتبهبرجام،تورمایرانچنددرصدمیشود؟ باباز

رشد۲۲درصدیصادرات
فوالدتاپایانآبانماه

تفاهمنامهمنطقهآزادچابهار
وذوبآهناصفهان
برایسرمایهگذاری

درصنعتفوالد

خبر

خبر

خبر
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۲,۰۳۵,۶۹۵,۶۵۴ تهران

۳۲۰,۴۰۲,۲۷۰ اصفهان

۲۳۵,۹۳۷,۷۵۰ خوزستان

۲۳۵,۸۳۳,۴۲۰ کرمان

۱۶۱,۸۰۲,۸۴۵ خراسان رضوی

۱۵۶,۱۹۷,۲۸۰ هرمزگان

منابع عمومی )میلیون ریال( استان
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قصه پر غصه دامداران اصفهان به کمبود بسته بندی رسید:

انباشتدامگرسنهدردامداریها

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

قصــه پرغصــه دامــداران اصفهان 
مدت هاســت که بــه درازا کشــیده 
و این بار عــالوه  بر افزایــش قیمت و 
نبود خــودرو برای حمــل نهاده هــا و کشــتار اجباری، 
به کمبود زیرساخت بسته بندی برای دام ذبح شده 
رســید. مهــر: دامــداران اصفهــان مدت هاســت کــه 
با چالش هــای زیــادی بــرای تولیــد مواجه هســتند، 
چالش هایی که نه تنها رفع نشده بلکه هر روز وخیم تر 
شده و این روزها چاره ای جز کشتار دام برای دامدارانی 
که تاب دیــدن گرســنگی دام هایشــان را ندارند، باقی 
نگذاشته است. دام های سبک و سنگین در اصفهان 
شــرایط ناپایــداری را بــرای ادامــه حیات خود ســپری 
می کنند و هر روز تعــداد زیادی از آنها در صــف ذبح قرار 

می گیرند تا از گرسنگی تلف نشوند.
      سایه خشکسالی بر کمبود علوفه دام

معاون بهبــود تولیــدات دام و طیــور جهاد کشــاورزی 
استان اصفهان در این ارتباط می گوید: اصفهان درگیر 
خشکســالی اســت که این امر منجر به کمبــود علوفه 
در مراتــع بــرای مصــرف دام هــا نیز شــده اســت و هنوز 
بارش ها به اندازه ای نیســت که پوشش گیاهی مراتع 
ک دام مورد اســتفاده قرار گیرد.  بتواند به عنوان خــورا
حسین ایراندوســت بــا بیان اینکــه در شــرایط فعلــی 
دامداران مجبور به فروش دام هایشان هستند، ادامه 
می دهد: اغلــب دام های پــرواری به فروش می رســند 
که این امر به نقدینگی دامــداران کمک می کند، البته 
باید توجه داشت که قیمت ها در بازار کشش الزم را ندارد 

و دامداران مجبور هستند با ضرر دام خود را بفروشند.
      صدور مجوز صادرات دام سبک و سنگین

او با بیان اینکه پشتیبانی امور دام برای کاهش ضرر و زیان 
دامداران و کمک به نقدینگی دامداران ورود کرده و دام 
ســنگین و ســبک پرواری را خریداری می کند، تصریح 
می کند: همچنین مجوز صــادرات برای ۲۰۰ هــزار بره نر 
گر  پرواری و ۵۰ هزار گوساله نر پرواری صادر شده است که ا
اتحادیه دامداران بتوانند این امر را زودتر به نتیجه برسانند 
کمک خوبی به دامداران خواهد داشت. معاون بهبود 
تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی استان اصفهان با 
بیان اینکه در حال حاضر در استان اصفهان به صورت 
روزانــه ۱۰۰ رأس گوســاله نر بــا همکاری امور پشــتیبانی 
دام برای اصفهان و حــدود ۳۰ رأس برای تهران کشــتار 
می شود، ابراز می کند: برای کشتار گوسفندان نیز ظرفیت 
کشتار روزانه ۵۰۰ رأس در استان فراهم شــده است. او با 
بیان اینکه همچنان ما به دنبال تأمین نهاده دامی برای 
دامداری های استان هستیم، ادامه می دهد: نهاده های 
تولیدی در داخل استان در اختیار دامداری های سنتی 
قرار می گیرد و دامداری های صنعتی نیز از طریق سامانه 
بازارگاه نهاده خود را خریداری می کنند که البته این میزان 
جوابگوی نیاز دامداران نیست و نیاز دامداران باالتر از توان 

ما برای تأمین نهاده است.
      دامداران مشکل نقدینگی دارند

ایراندوســت با اشــاره به اینکه نهاده هایی که از سوی 
جهاد کشاورزی استان برای دامداران تأمین می شود، 
ک دام را تأمین می کند، اضافه  کثر ۴۰ درصد از خورا حدا
ک  می کند: دامداران مجبور هســتند ۶۰ درصــد خورا
دام را از بازار تأمین کنند و این امر دامداران را با مشکل 

نقدینگی مواجه کرده است. 
کیــد می کنــد: در حــال حاضــر دامــداران اســتان  او تا
اصفهان به دلیل نبود نقدینگی تحت فشار قرار دارند، 
برای ایــن امــر از وزارت جهــاد کشــاورزی درخواســت 
»دامدار کارت« را داشته ایم تا بتوانیم مقداری نقدینگی 
در اختیار دامداران قرار دهیم. معاون بهبود تولیدات 
دام و طیور جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه 
دامداران سعی در حفظ دام دارند، اضافه می کند: اما 
باید توجه داشت که دامدار مجبور به کشتار دام است و 

کید ما عدم کشتار دام مولد بوده است اما  در این بین تا
در برخی از موارد ممکن است در بین ۱۰۰ رأس دام سه 
الی چهار مورد نیز مولد باشند و دامپزشک متوجه این 

امر نشود.
      واردکنندگان نهاده ها بالتکلیف هستند

او در خصوص روند فعلی تأمین نهاده برای دامداران نیز 
ابراز می کند: قرار بر این بود که در ۶ ماه اول سال ارز چهار 
هزار و ۲۰۰ تومانی برای تأمین نهاده تخصیص یابد و در 
۶ ماه دوم تخصیص ارز با کندی مواجه شد و از سوی 
دیگر نیز بین دولت و مجلس بحث هایی برای تبدیل 
ارز نهاده ها بر روی نیمایی بود که این امر کار را با کندی 
رو به رو کرد اما باید توجه داشت که تولید همواره بر مدار 
است و تولید کنندگان نمی توانند منتظر تصمیمات 

مسئوالن بمانند.
ایراندوست ابراز می کند: در حال حاضر وارد کنندگان 
نهاده ها نیز در فضای بالتکلیفی به سر می برند که با چه 

شرایط واردات خود را آزادسازی کند.
      وجود 2۴ هزار و ۷۰۰ دامداری در استان 

اصفهان
او با اشاره به وجود ۲۳ هزار واحد دامداری غیر صنعتی 
و یــک هــزار و ۷۰۰ واحــد دامــداری صنعتی در اســتان 
اصفهان اضافه می کند: ۷۰۰ واحد دامداری صنعتی در 
استان اصفهان از بازارگاه نهاده خود را تأمین می کنند 
و ما به دامداری های زیــر ۵۰ رأس نیز نهاده تخصیص 
می دهیم. معاون بهبــود تولیــدات دام و طیور جهاد 
کشاورزی استان اصفهان در خصوص تعداد دام های 
سبک و سنگین در استان اصفهان نیز اضافه می کند: 
سه میلیون و ۴۶۰ هزار رأس دام ســبک و ۶۰۰ هزار دام 
ســنگین در اســتان وجود دارد و با حجم کشتار فعلی 
کید می کند: اصفهان  دچار مشکل نخواهیم شد. او تا
پتانسیل باالیی در تولید گوشت قرمز در کشور دارد و ما 
برای آینده برنامه داریم و از تأمین گوشت قرمز در آینده 
نیز غافل نیستیم. ایراندوست ادامه می دهد: همه توان 
دولت عبور دادن دامداران از شرایط فعلی است و این 

روند را ادامه خواهیم داد.
      با گذشت ۴ ماه از صدور مجوز صادرات هنوز در 

عمل اتفاقی نیفتاده است
فاصله بین مصوبات تا اجرای آنها همواره افراد ذی نفع را 
آن هم در شرایط بحرانی دچار مشکل می کند، مصوبات 
می تواند نور امیدی برای حل بحران باشد اما مجوزهای 
اجرایی همواره حالت فرسایشی داشته و زمان بر است. 
حسین جهانبانی، عضو هیئت مدیره اتحادیه دامداران 
استان اصفهان در این باره می گوید: مدت هاست که 

دامداران استان اصفهان شرایط نابسامانی را سپری 
می کنند، بعد از گذشــت چهــار ماه کــه قیمت گذاری 
محصوالت کشاورزی در شورای قیمت گذاری مصوب 
شده، هنوز اجرایی نشــده اســت. او ادامه می دهد: از 
کنون صادرات شیر خشک، کره و  چهار ماه گذشته تا
روغن حیوانی آزاد شــده است اما هنوز ما همچنان در 
وزارت جهاد کشاورزی به دنبال اعالم این امر به گمرکات 

هستیم تا شاید در کارمان گره گشایی شود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه دامداران استان اصفهان 
تصریح کرد: هنوز در خصوص صــادرات دام علی رغم 
صدور اجازه از سوی وزارت جهاد کشــاورزی نیز اجازه 
صادرات گوســاله صادر نشــده اســت اما صادرات دام 

سبک در حال انجام است.
      نهاده  های آزاد ۴ برابر قیمت دولتی است

او در خصوص تأمیــن نهاده ها برای دامــداران نیز ابراز 
می کند: هنوز نهاده آبان ماه را به دامــداران نداده اند، 
دامدار مجبور اســت نهاده را به صــورت آزاد چهار برابر 
قیمت از بــازار خرید کنــد. جهانبانی ادامــه می دهد: 
جو دولتی حدود یک هــزار و ۹۰۰ تومان اســت و در بازار 
هفت هزار و ۵۰۰ تومان به صورت آزاد به فروش می رسد 
و در این شرایط ادامه فعالیت دامداری در حال تبدیل 

شدن به کاری غیر ممکن است.
      کارت حمایتی دامداران در حد شعار است

او در خصوص کارت حمایتی برای دامداران نیز اظهار 
می کند: ایــن اقدام در حد شــعار بــوده و هنــوز اجرایی 
نشــده اســت. عضو هیئت مدیره اتحادیه دامــداران 
استان اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان حدود 
پنج کشتارگاه مهم داریم که هر کدام از آنها روزانه حدود 
۲۰۰ رأس دام سنگین را کشتار می کنند، اضافه می کند: 

شرکت پشتیبانی دام نیز به این امر ورود کرده است.
      نبود زیرساخت بسته بندی منجر به انباشت 

دام شده است
او در ادامه به کمبود واحدها و زیرســاخت های بسته 
بندی دام ذبح شده در استان اصفهان و دیگر استان ها 
نیز اشاره می کند و می گوید: این موضوع چالش جدید در 
حوزه گوشت قرمز است و به معضل بزرگی تبدیل شده 
اســت. جهانبانی با بیان اینکه نبود زیرســاخت های 
بسته بندی منجر به انباشت دام و کاهش کشتار شده 
است، می افزاید: این امر برای ذخایر استراتژیک گوشت 
دام در کشور مشکل آفرین شده است. او ادامه می دهد: 
امکان ارسال گوشت قرمز از اصفهان برای بسته بندی 
به اســتان های دیگــر نیز وجــود نــدارد، اما بایــد توجه 
داشــت که ســردخانه به میزان کافی در استان وجود 

ندارد اما واحد بسته بندی کم داریم.
عضو هیئت مدیره اتحادیه دامداران استان اصفهان 
تاکید کرد: ضروری است در زمینه بسته بندی تولیدات 
گوشت قرمز ســرمایه گذاری جدی در کشــور و به ویژه 

استان اصفهان انجام شود.
      گوشت قرمز در بازار اصفهان خریدار ندارد

افزایش عرضه در صورت نبود تقاضا منجر به رکود بازار 
می شود، شــرایطی که این روزها بازار گوشت قرمز را در 
اصفهان احاطه کرده و به نقل از قصابی های این شهر 
»فعال مگس می پرانیم«. اردیبهشــت ماه نســبت به 
کشــتار دام مولد گــزارش دادیم اما مســئوالن توجهی 
نکردند، امروز به دغدغه هفت ماه قبل ما رســیده اند 

و این امر کمی دیر است. 
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان که 
اعتقاد دارد این روزها همه انواع محصول در زمینه دام 
در بازار اصفهان یافت می شــود اما خریــداری نداریم، 
به خبرنگار مهر می گوید: قیمت گوشت قرمز بر خالف 
غ مدت هاســت که تغییری نداشــته و این  گوشت مر
امر ناشی از نبود خریدار اســت. اصغر پورباطنی ادامه 
می دهد: در حال حاضر گوشت بره درجه یک ۱۳۰ هزار 
تومان قیمت گذاری شده است و تاکنون گزارشی مبنی 

بر گران فروشی در اصفهان نیز نداشته ایم.
      کاهش قیمت کله پاچه در اصفهان

او به کاهــش قیمت کلــه پاچــه در اصفهان نیز اشــاره 
می کنــد و می گویــد: در حــال حاضــر مرغوب ترین نوع 
کله پاچه در اصفهان ۹۰ هزار تومان به فروش می رسد 
و این در حالی اســت که در گذشــته تا ۱۳۰ هــزار تومان 
هم به فروش می رســید. رئیس اتحادیه فروشندگان 
گوشــت قرمز اصفهــان در ادامه به کاهش کشــتار دام 
در کشتارگاه های استان اصفهان به دلیل نبود تقاضا 
در بازار اشــاره می کنــد و می افزاید: قــدرت خرید مردم 
به شدت کاهش یافته است و در همه کشتارگاه های 
اصفهان نسبت به چند ماه گذشته کشتار به یک سوم 

و یک چهارم رسیده است. 
او با بیان اینکه ما در اردیبهشــت ماه نسبت به کشتار 
دام مولد گزارش دادیم اما مسئوالن توجهی نکردند، 
تصریح می کنــد: امــروز بــه دغدغه هفــت مــاه قبل ما 
رسیده اند و این امر کمی دیر است. برنامه ریزی درست 
برای تأمین نهاده ها و جلوگیری از تصمیمات سلیقه ای 
و بدون کارشناسی شــده اقدامی است که دولت باید 
از این پس برای جلوگیری از چالش هایی که بیش از دو 
سال است دامداران با آن مواجه شده اند در دستور کار 

قرار دهد تا تولید بیش از این درگیر نابسمانی ها نماند.

متخصصان کشورمان در مجتمع فوالد سبا موفق 
به تولید ورق های فوالدی گرید ایکس ۷۰ شدند.

مدیر مجتمع فوالد سبا گفت: این گرید بیشتر در 
ســاخت لوله های خطوط انتقال گاز و ســیاالت 

نفتی استفاده می شود.
محمود محمدی فشــارکی افزود: از ویژگی های 
مهم این گریــد، مقاومت نســبت به فشــار باال و 
خوردگــی اســت، این گرید فــوالدی که بــه فوالد 
تمیــز شــهرت دارد، هیچ گونــه ناخالصــی اعــم از 
فســفر یا گوگرد در خود ندارد و ســاخت آن بسیار 

دشوار است.
کنــون در فــوالد  وی گفت: ایــن گریــد فــوالدی ا
ســبا تولیدشــده و تمام آزمون های مرتبط نظیر 

آزمون های ضربه و استحکام را گذارنده است.
وی بــا بیان اینکه پیــش از تولید این نوع گرید 
فوالدی در مجتمع فوالد سبا، این نوع فوالد 
ج بــه کشــور وارد می شــد افــزود: فعــال  از خــار
تولید این نوع گرید فــوالدی به اندازه رفع نیاز 

داخلی است
مدیر فوالد سبا همچنین از تولید گرید اس تی ای 
۵۰۰ ای ام خبــر داد و گفت: ایــن نــوع محصــول 
کاربــرد فراوانــی در شاســی صنایــع  فــوالدی 
تریلرســازی دارد و نیاز کشــور بــه واردات این نوع 

محصول نیز برطرف شد.
مجتمع فوالد ســبا ۲۸ خرداد ســال ۸۵ با هدف 
افزایــش تولیــد ورق هــای فــوالدی در کشــور بــه 
میزان ۷۰۰ هزار تن در سال به شرکت فوالد مبارکه 

گذار شد. وا

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهــان از راه اندازی ایســتگاه بازیافــت ثابت 
منطقه امیریه با هدف توسعه خدمات مدیریت 

پسماند در همه مناطق شهری خبر داد.
کتی اظهار کرد: به منظور رفاه حال  غالمرضا سا
شهروندان اصفهانی و تسهیل فرآیند مدیریت 
پسماند خشک، ایستگاه بازیافت جدیدی در 

منطقه ۱۳ شهری راه اندازی شد.
وی ادامــه داد: ایســتگاه جدیــد بازیافــت در 
خیابان چهارم امیریه واقع شــده و شهروندان 
کن در ایــن منطقــه می تواننــد از ایــن پــس  ســا
پسماندهای خشک شــامل انواع پالستیک، 
کاغــذ و مقــوا، فلــزات و شیشــه ها را بــه صورت 
تفکیــک شــده به این ایســتگاه تحویــل دهند 
از  هدایای ایســتگاه،  دریافــت  ضمــن  تــا 
طرح هــای تشــویقی و برنامه هــای فرهنگــی و 
آموزشــی ســازمان در حــوزه مدیریت پســماند 
نیــز مطلــع و بهره منــد شــوند. مدیرعامــل 
سازمان مدیریت پســماند شهرداری اصفهان 
بــا اشــاره بــه دیگــر خدمات ایســتگاه بازیافــت 
اضافــه کرد: ایســتگاه های بازیافــت همچنین 
ویــژه  جــز  مخصــوص  جعبه های ایمــن  بــه 
پســماندهای خانگــی نیز مجهز شــده اســت و 
شــهروندان برای جمع آوری اقالمی مانند ســر 

سرنگ، تیغ، ژیلت، باطری و النست قندخون 
می توانند ایــن جعبه هــا را از ایســتگاه دریافــت 
کرده و پس از پر شــدن مجددا تحویل ایستگاه 
کید بر ضــرورت  کتی بــا تأ بازیافــت دهنــد. ســا
افزایش مشارکت شــهروندی به منظور ارتقای 
کیفیــت ســالمت و بهداشــت جامعــه، اضافــه 
کرد: رسالت اصلی ایستگاه های بازیافت ایجاد 
بستر مناسب برای بهینه سازی مدیریت انواع 
پسماندهاست و تحقق این هدف تا حد زیادی 
ح های ســازمان  به همراهی شــهروندان با طر
بســتگی دارد و از این رو الزم اســت شــهروندان 
اصفهانــی ضمــن همــکاری با ایســتگاه های 
بازیافت در زمینه تحویل پسماندهای خشک 
و پسماند ویژه، از تحویل پسماند به دوره گردها 
و عوامل غیرمجاز خودداری کنند تا بتوانیم به 
وضعیتی مطلوب در زمینه مدیریت پســماند 

دست یابیم.

مدیرعامــل شــرکت متــروی منطقــه اصفهان 
گفت: تا اطالع ثانوی ایستگاه سی و سه پل خط 

یک متروی اصفهان مسافرگیری نمی کند.
احمدرضا طحانیان  اظهار کرد: به دلیل ایجاد 
نقص فنی و شکســتگی لوله آب نصب شده در 
سطح فوقانی ایستگاه سی وسه پل، تأسیسات 

و تجهیزات این ایستگاه آسیب دید. 
کنون بهره برداری در این ایســتگاه  وی افــزود: ا
انجام نمی شود که پرسنل شرکت مترو و سایر 
ارگان های مربوطه به سرعت در حال پیگیری، 

عیب یابی و رفع مشکل هستند. 
مدیرعامل شــرکت متروی منطقــه اصفهان با 
تشــکر از صبــر و شــکیبایی همشــهریان اضافه 
کــرد: در اولین فرصت پس از رفع نقص نســبت 

به بازگشایی این ایستگاه اقدام خواهد شد.
وی ادامــه داد: ســرویس دهی خــط یــک قطار 
شــهری نیمــه دوم ســال در روزهــای عــادی از 

ساعت ۶:۱۵ تا ۲۱ با سرفاصله ۱۵ دقیقه است.

مشــغول  روز هــا  برخواری ایــن  کشــاورزان 
ع خود هستند. برداشت چغندر لبو از مزار

 بهرام کریمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
ع  برخــوار گفــت: در بیــش از ۱۰۰ هکتــار از مزار
شهرســتان چغندر لبو کشــت شــده و بــه طور 
میانگین ۵۵ تن از هر هکتار چغندر برداشــت 

می شود.
بهروز جمالی مســوول تولیدات گیاهی جهاد 
شهرســتان برخــوار گفــت: یکــی از اقدامــات 
در راســتای کاهش مصــرف آب و تغییر شــیوه 
ح تغییــر از کرتی بــه جوی  کشــت، اجــرای طــر
و پشــته و کــف جویی اســت که صرفــه جویی 
در مصــرف آب و افزایــش عملکــرد را همــراه 

داشته است.
 b۶ چقنــدر لبــو سرشــار از کلســیم و ویتامیــن
اســت و بــرای رفــع افســردگی و آرامــش ذهــن 

مفید است.
دکتر کمالــی کارشــناس تغذیه گفــت: چغندر 
لبو از سبزیجات ریشه ای است و از نظر غذایی 
سرشار از پتاسیم برای بهبود فشار خون است 
و سطح مطلوبی از ویتامین c، اسید فولیک و 
کسیدان اســت که برای کاهش التهاب  آنتی ا

و تقویت سیستم ایمنی نقش بسزایی دارد.
چقندر قرمز عالوه بر مصرف لبو، برای ترشــی، 

مربا، سرکه، ساالد، و آب لبو استفاده می شود.
ســابقه کشــت دیرینه ایــن محصــول در شــهر 
خورزوق سبب شده تا مسووالن شهری پیگیر 

ثبت آن شوند.
علــی فتحــی رییــس شــورای اسالمی شــهر 
خورزوق گفت: در ســه سال گذشــته، پرونده 
ثبــت کشــت این محصــول در شــهر خــورزوق 
میــراث  متاســفانه  ولــی  شــده،  پیگیــری 

اقدامی برای آن نکرده است.
این محصول عالوه بر توزیع مســتقیم در شهر 
خورزوق در سراسر کشــور توزیع و ۱۰ درصد آن 

صادر می شود.
پیش بینی می شود تا اوایل زمستان بیش از ۶ 
ع شهرستان برخوار  هزار تن چغندر لبو از مزار

برداشت شود.

به همت فوالدسازان اصفهانی:

»فوالدتمیز«دستاوردیدیگردرفوالدسبا

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

راهاندازیایستگاهبازیافتثابتمنطقهامیریه

تا اطالع ثانوی؛

ایستگاهسیوسهپلخطیکمترویاصفهان
مسافرگیرینمیکند

برداشتمیوهشیرینپاییزیدربرخوار

راه انــدازی ســامانه توســعه هوشــمند نــاوگان 
پرداخــت  سیســتم  ارتقــای  و  اتوبوســرانی 
الکترونیکی سازمان گامی دیگر در راستای ایجاد 

شهر الکترونیک است.
 سرپرســت ســازمان مدیریــت حمل ونقــل 
شــهرداری شاهین شــهر گفــت: شــهروندان 
می تواننــد با نصب ایــن اپلیکیشــن روی تلفن 
همراه اندرویــد خود بهــای بلیت اتوبــوس را به 

آسانی پرداخت کنند.
سعید فالحیان با بیان اینکه امکان شارژ آنالین 
کارت )کارت شــهروندی(، امــکان اســتفاده از 
کز خرید طرف  شاهین کارت در فروشگاه ها و مرا
قرارداد، امکان خرید بلیت تک سفره به صورت 
Qr code )کد سریع(، امکان ارائه سرویس های 
خدمات شهری به گروه های خاص )معلوالن( 
به صورت هدفمند از قابلیت های این اپلیکیشن 
اســت افزود: ایجــاد حســاب شــهروندی بــرای 
پرداخت های شهری، امکان برنامه ریزی سفر 
بــا اتوبوس هــای شــهری از طریــق اپلیکیشــن 
مسیریاب در شاهین شهر، اطالع از زمان رسیدن 
اتوبوس از نمایشــگر های ســطح شــهر، امکان 
نظــارت بهتــر بــه ســرویس خطــوط اتوبــوس و 
بهبود کیفیت خدمــات به شــهروندان از دیگر 

قابلیت های این اپلیکیشن است.

شــهردار کاشــان بــا اشــاره بــه بحران هــای 
مختلف طبیعــی منطقه نظیر فرونشســت 
زمیــن و کمبــود شــدید منابــع آبــی گفــت: 
وضعیــت موجــود حاصــل نبــود مدیریــت 
صحیح و فقدان عزم جدی برای مراقبت از 

منابع و محیط زیست است.
حسن بخشنده امنیه در پنجمین همایش 
بین المللی و بیســت و چهارمیــن کنفرانس 
ملــی بهداشــت محیــط، عرصــه بهداشــت 
را زیربنــای توســعه و دارای اثــر مســتقیم بــر 
عملکــرد مدیریت شــهری دانســت و اظهار 
کرد: بدون شــهری ســالم نمی توان بستری 
هماننــد دیپلماســی شــهری را مهیــا کــرد و 
در نهایت بــه اهدافی نظیر شــهر هوشــمند 

دست یافت.
وی، رشد صنایع را دربردانده تبعات زیادی 
برای محیط زیســت و بــه تبع آن بهداشــت 
کــرد: توســعه  محیــط قلمــداد و تصریــح 
شهرنشینی و گسترش کارخانجات موجب 
ک و  وارد آمدن صدمات مختلفی به آب، خا
هوا و به صورت کلی محیط پیرامونی زندگی 
مــا شــده که ایــن شــرایط نیازمنــد کنتــرل و 

مدیریت جدی است.
شــهردار کاشــان بــا اشــاره بــه بحران هــای 
مختلف طبیعــی منطقه نظیر فرونشســت 
زمیــن و کمبــود شــدید منابــع آبــی گفــت: 
وضعیــت موجــود حاصــل نبــود مدیریــت 
صحیح و فقدان عزم جدی برای مراقبت از 

منابع و محیط زیست است.
بخشــنده امنیه بــا اذعــان به اینکه شــهری 
کــه از مؤلفه هــای بهداشــتی تهــی باشــد 
نمی تواند رفاه و آرامش را برای شهروندانش 
گفــت: بــرای جلوگیــری  بــه ارمغــان آورد 
از بروز ایــن وضعیــت بایــد ضمــن مدیریــت 
کارآمد و صحیح، از شهروندان برای ارتقای 
شاخص ها کمک بگیریم و نوعی ایفای نقش 

را در اداره جامعه برای آنان قائل باشیم.
وی، توســعه پایدار شــهری را بــدون رعایت 
اســتانداردهای زیست محیطی غیرممکن 
کید کــرد: اصوال آنچه کــه امروز  دانســت و تأ
در قالــب چالش ها و معضالت شــهری با آن 
مواجه هســتیم نتیجه بر هم خوردن توازن 
انسان و محیط زیست است؛ موضوعی که 
در صورت نبود مدیریت صحیح می تواند به 
آیندگان نیز ســرایت کند چنان کــه در مورد 

مسئله آب شاهد چنین اتفاقی هستیم.
شهردار کاشان مدیریت صحیح جمع آوری 
و دفع پسماند، توسعه و حفاظت از فضای 
ســبز و اراضــی کشــاورزی داخــل محــدوده 
شــهری، وضــع و نظــارت بــر حســن اجــرای 
دســتورالعمل و ضوابط ســاختمان ســازی 
و معمــاری شــهری، مدیریــت وضعیــت 
حیوانات ولگرد، اســتفاده از پساب ها برای 
آبیاری فضای سبز، گسترش فرآیند بازیافت 
و تقویــت فرهنــگ تفکیــک از مبــدأ، بهبود 
وضعیــت ترافیکــی و بررســی راهکارهــای 
عملیاتــی کاهــش آلودگــی هــوا را از جملــه 
مــواردی برشــمرد کــه مدیریــت شــهری بــا 
یاری ســایر مجموعه ها و ارگان هــا می تواند 
با نقش آفرینی ســازنده به ارتقای بهداشت 

محیط کمک کند.

خبر خبر

استان

خبر

مدیر شــعب بانک قرض الحســنه مهر ایران اســتان 
اصفهــان گفــت: بانــک مهر ایــران بــا تغییــر رویکــرد، 
پرداخت تسهیالت خود را از حوزه معیشت به سمت 

اشتغال سوق داده و به نوعی هدف گذاری آن ایجاد اشتغال است. 
رضــا اســفندیاری همزمــان بــا چهاردهمیــن ســالروز تأســیس بانــک 
قرض الحســنه مهر ایران، اظهار کرد: این بانک با ۵۳۰ شــعبه در سراســر 

کشور در حال فعالیت است و آحاد جامعه را تحت پوشش قرار می دهد.
وی با بیان اینکه فعالیت این بانک به دو بخش یعنی از شــروع فعالیت 
کنون تقســیم می شــود، گفــت: مهم ترین  تــا ســال ۹۵ و از از ســال ۹۵ تا
دســتاورد این بانــک آشکارســازی نقــش قرض الحســنه به عنــوان یک 

سنت الهی و راهکاری برای حل مشکالت بخش وسیعی از آحاد جامعه است. مدیر شعب بانک قرض الحسنه 
مهر ایران استان اصفهان با بیان اینکه فعالیت این بانک در این سال ها به قدری مؤثر بود که موجب تغییر نگرش 
مسئوالن کشور شده است، توضیح داد: افزایش سرمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران از ۱۵ هزار میلیارد ریال به 
۲۵ هزار میلیارد ریال و از ۲۵ هزار میلیارد به ۵۰ هزار میلیارد ریال بود که این افزایش موجب استحکام فعالیت این 

بانک است.
به گفته اسفندیاری، برگزاری مداوم مجمع سالیانه این بانک نشان از سالمت فعالیت آن است، همچنین این 
بانک تالش گسترده ای نسبت به ایجاد فضای فیزیکی مناسب برای استفاده از خدمات بانکی در راستای کاهش 
کید کرد: امروز بانکداری دنیا به سمت فعالیت در بستر مجازی رفته و  حضور فیزیکی مشتریان کرده است. وی تأ

حضور فیزیکی به مشتریان به حداقل رسیده است.
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران یکی از بانک های 
برتر کشــور در افتتاح حســاب مجازی و همچنین احراز هویت ســجام به خصوص در دوران کرونا بوده است، 
همچنین درخواست تسهیالت آنالین بدون حضور مشتریان، سیستم بانکی دیجیتال و حذف کاغذ از آن و 
ک در راستای آسایش مراجعین به شعبه از دیگر اقدامات این بانک در ارائه خدمات به مشتریان  بهینه سازی امال
است. وی با بیان اینکه طی طول پنج سال گذشته این بانک رشد ۱۶ برابری منابع داشته است، افزود: از سال 
۹۵ تا سال ۱۴۰۰ مشتریان این بانک ۱۵۵ درصد رشد داشته اند، همچنین رشد چشم گیر پرداخت تسهیالت از 
کنون هدف گذاری  ۵۰۰ هزار تا به بیش از ۲  میلیون فقره از دستاوردهای این بانک طی پنج سال گذشته است و ا

پرداخت ۲ میلیون و ۳۰۰ فقره تسهیالت را داریم. اسفندیاری اضافه کرد: 
طی ۱۴ سال گذشته ۱۰ میلیون نفر از تسهیالت این بانک استفاده کردند 
که بیش از هشــت میلیون آن از ســال ۹۵ به بعد بــوده اســت. وی افزود: 
نزدیک ۸۰ درصد تسهیالت پرداختی این بانک طی پنج سال اخیر بوده، 
اما مطالبات این بانک رو به کاهش است. مدیر شعب بانک قرض الحسنه 
گرچه مطالبات این بانک از مردم از  مهر ایران استان اصفهان یادآور شد: ا
یک درصد به هفت دهم درصد کاهش داشــته، اما این عدد در اســتان 
اصفهان به ۲۵ صــدم درصد کاهش یافته اســت. وی با اشــاره به اینکه 
بانک قرض الحسنه مهر ایران، در راستای دسترسی افراد به تسهیالت 
حدود ۱۵ طرح ویژه دارد، گفــت: طرح کاال کارت در راســتای حمایت از 
تولیدات داخلی است، به نوعی که آن بخش از جامعه که توان خرید نقدی را ندارند، در این طرح امکان خرید 
کارت نیاز به امتیاز یا پس  انداز ندارد و سقف آن ۵۰ میلیون تومان با سود چهار  که طرح کاال خواهند داشت، چرا
کید کرد: بانک  درصد است.  وی با بیان اینکه این بانک تفاهم نامه های بسیاری با بخش های مختلف دارد، تأ
مهر ایران با تغییر رویکرد، پرداخت تسهیالت خود را از حوزه معیشت به سمت اشتغال برده و به نوعی هدف گذاری 
آن ایجاد اشتغال است. به گفته اسفندیاری، پرداخت تسهیالت برای محرومیت زدایی، همکاری با معاونت 
روستایی برای پرداخت تسهیالت، تأمین کمک هزینه مسکن، کمک هزینه درمان به خصوص در دوران کرونا، 
پرداخت تسهیالت ساخت مسکن در مناطق محروم روستایی، توزیع وسایل کمک آموزشی و بهداشتی  در 
مناطق محروم روستایی و... از جمله اقدامات و طرح های این بانک در راستای مسئولیت های اجتماعی آن 
است. وی با اشاره به جایگاه ویژه این بانک در کشور، ابراز امیدواری کرد: تمام بانک های کشور به سمت پرداخت 
گرچه بانک های کشور مشکالت ساختاری دارند، و حل آن نیازمند اصالحات  تسهیالت قرض الحسنه بروند، ا
که آن بانک ها منابع مشخصی ندارند و به ناچار هزینه های خود را از محل سپرده گذاری تأمین کنند و  است، چرا

ناچار به دریافت سود از مشتریان خود هستند.
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان با اشاره به اینکه سقف وام پرداختی این بانک ۱۰۰ میلیون 
کید کرد: این بانک تسهیالت بدون ضامن را به خصوص به مشتریانی که خوش حساب هستند،  تومان است، تأ
کنون این بانک در استان اصفهان ۸۱۰ فقره وام ازدواج به ارزش  پرداخت می کند. وی اضافه کرد: طی سال جاری تا

۶۸۲ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان اعالم کرد:

ارائهتسهیالتبدونضامنبهمشتریانخوشحساب
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راهاندازیاپلیکیشن
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ناوگاناتوبوسرانیشاهینشهر

شهردار کاشان:
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زیســتگاه  یخــاب،  پناهــگاه 
گونه های کمیــاب حیات وحش 
که تیغ معادن سال هاســت آن را 
گــذاری اراضی اش  می خراشــد، این روزهــا زمزمه وا

به گوش می رسد.
ندا سپاهی: کمتر از پنج سال از ارتقای منطقه شکار 
ممنوع یخاب به پناهگاه حیات وحش می گذرد اما 
بی توجهی به این زیســتگاه غنی و پویا و ناتوانی در 
مدیریت آن، مشکالت عدیده ای را رقم زده است. 
یخاب که کارشناسان، از نظر تنوع زیستی به آفریقای 
کوچک تشبیه اش می کنند در چهار دهه گذشته با 
ک، کارخانجات صنعتی و چاله  معادن سنگ و خا

زباله ها احاطه شده است.
منطقه شــکار ممنوع یخــاب در شهرســتان آران و 
بیدگل در شمال شرق اســتان اصفهان ۲۴ اسفند 
۱۳۹۵ با هماهنگی های قانونــی و مطالعات انجام 
شــده و با تصویــب شــورای عالی حفاظــت محیط 
زیســت به پناهگاه حیات وحش ارتقا یافت اما این 
پهنه ۲۷۱ هــزار هکتاری که ســیمای طبیعی اش، 
جلــوه ای از تالقی کویر و کوهســتان، چشــمه های 
آب خنک، تپه ماســه های روان و جنگل اســت و از 
شمال با پارک ملی کویر و دریاچه نمک قم هم مرز 
است، تنها با دو محیط بان محافظت می شود که 
هفته ای یکبار به ســختی می توانند بخش هایی از 

منطقه را پایش کنند.
پناهگاه حیات وحش یخاب با آن وسعت و زیبایی 
اما از داشــتن یــک اتاقک محیــط بانی نیــز محروم 
است و دو محافظ آن در منطقه ای که آفرودبازان هر 
روز با خودروهای ســافاری در آن جــوالن می دهد، 
وسیله نقلیه مناسبی برای گشت و پایش و حفاظت 

ندارند.
ضعف در حفاظــت پناهگاه به دلیل کاســتی های 
موجود و نامشخص بودن محدوده گردشگری آن 
در شرایطی که روزانه افراد زیادی به این منطقه سفر 
می کنند سبب شده بروز مشکالت زیست محیطی 
از جملــه آلودگــی و آزار زیســتمندان طبیعــت کویــر 

شده است.
امــا حــاال اداره میراث فرهنگــی و گردشــگری آران و 
بیدگل به مسئوالن محیط زیست استان پیشنهاد 
داده »ریــگ بلنــد« و »کویر مرنجــاب« کانون توجه 
گردشــگران، همان محلــی که البته دو ســال پیش 
یک کل وحشــی از ترس تعقیب و گریــز بی رحمانه 
۲ آفرودســوار بر اثر ایست قلبی تلف شــد، از پناهگاه 
حیــات وحش جــدا و برای ســرمایه گذاری بــه افراد 

گذار شود. متقاضی وا
      پیشنهاد خارج کردن ریگ بلند و کویر 

مرنجاب از پناهگاه
در همین پیوند، محمدجواد عبدلی، کارشناس حوزه 
سرمایه گذاری و گردشــگری اداره میراث فرهنگی و 
گردشگری شهرســتان آران و بیدگل می گوید: برخی 
افراد خواهان سرمایه گذاری در این منطقه هستند 
و قسمتی از پناهگاه را که ما پیشنهاد دادیم جدا شود 
در حاشیه و نقطه پایانی پناهگاه قرار دارد و فاصله آن با 
کوه های یخاب حدود ۷۰ کیلومتر است؛ »ریگ بلند« و 
در ادامه آن »دماغه پونک« با نقطه مرکزی و حساس 

پناهگاه بسیار فاصله دارد.
او بــا اشــاره به اینکــه مناطــق یــاد شــده، هــدف 

گردشگری است، می افزاید: این جا همیشه به ویژه 
در ایام تعطیالت و آخر هفته ها مملو از گردشگرانی 
اســت که کمــپ دارند یــا بــا خودروهــای ســافاری 
کنون  ورزش هــای هیجانی می کننــد در حالی کــه ا
هیچ ســرمایه گذاری در این مناطق نیست و هیچ 

خدماتی به گردشگران ارائه نمی شود.
کارشناس حوزه سرمایه گذاری و گردشــگری اداره 
میــراث فرهنگــی و گردشــگری شهرســتان آران و 
گــذاری مناطــق حفاظت  بیــدگل بــا بیان اینکــه وا
شده طبق ضوابط و بخشــنامه، غیرقانونی است، 
گر این بخش از پناهگاه جدا  خاطرنشــان می کند: ا
شــود متقاضیان می توانند در آنجا ســرمایه گذاری 
کنند تا خدمات مناســب به گردشــگران ارائه شود 
کنون در ایــن مناطق آب، برق و ســرویس  زیرا هــم ا
بهداشتی نیست و افراد به محیط زیست و پوشش 
گیاهی اراضی ملی صدمه می زنند اما کسی یا ارگانی 
حتی محیط زیســت که باید حفاظت کند، از ورود 

آنها جلوگیری نمی کند.
عبدلی می گوید: اداره محیط زیست از سال ۱۳۹۶ که 
یخاب به پناهگاه ارتقا یافت تاکنون طرح مدیریتی این 
منطقه را تهیه نکرده است در حالی که از هنگام ارتقا 
یخاب باید طرح مدیریتی آن و زون گردشگری منطقه 
مشــخص می شــد و تهیه این طــرح وظیفه محیط 
زیست است. نمی توان سال ها به امید اعتبارات دولتی 

طرح مدیریتی منطقه را بالتکلیف گذاشت.
او با بیان اینکه پناهــگاه یخاب نیاز به ســاماندهی 
دارد، اظهار می کند: در جلسه ای که در فرمانداری با 
حضور دستگاه های مرتبط از جمله منابع طبیعی 
و محیط زیســت مدتــی پیش برگزار شــد بــرای رفع 
مشــکل، بــه مســئوالن محیــط زیســت پیشــنهاد 
خارج کردن بخشــی از این پناهگاه را دادیم و آن ها 
نیز خودشان موافق بودند و گفتند این درخواست 
را به شورای عالی محیط زیست ارسال کنند اما هنوز 

در حد پیشنهاد است و اقدام خاصی نشده است.
کنــون حدود ۱۰ نفر اشــخاص  او با اشــاره به اینکه تا
حقیقی و حقوقــی متقاضی ســرمایه گــذاری برای 

گردشگری در پناهگاه یخاب بودند، می افزاید: ۹۹.۵ 
درصــد از متقاضیان ســرمایه گذاری در ایــن حوزه، 
افراد بومی این شهرستان هستند که برای محدوده 
کویر مرکزی »کویر مرنجاب«، »ریگ بلند«، »دماغه 
پونــک« و »ســیازگه«ابوزیدآباد در بخــش کویــرات 
گذاری  آمده اند اما به دلیل شرایط و ضوابط امکان وا

اراضی پناهگاه وجود ندارد.
      محیط زیست: طرح گردشگری در»ریگ 

بلند«ندادند
در این باره بهروز ستایش، رئیس اداره محیط زیست 
طبیعــی اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان نیز اظهار می کنــد: در صورتی با طرح های 
گردشگری می توانیم موافقت کنیم که حساسیت 
زیســتگاهی ایجاد نکند و ماننــد بوم گــردی نیازی 
گذاری زمین  به ساخت و ســاز زیاد یا درخواســت وا

نداشته باشد.
او در عین حال می گوید: از طرح گردشگری در »ریگ 
گر شــرایط ما را در طرح  بلند« اســتقبال کردیم که ا
لحاظ کننــد مجوز صادر می شــود امــا تا این لحظه 
طرحــی بــرای گردشــگری در ریگ بلند بــه محیط 

زیست ارائه نشده است.
گــذاری زمیــن بــرای طــرح  ســتایش می افزایــد: وا
گردشگری، ممنوع است و ما چنین اختیاری نداریم 
کنون با طرح هایی نیز مخالفت  و بر همین اساس تا
گر با پروژه ای موافقت شده ممکن  شــده اســت یا ا
است زمین، ملک شخصی یا مستثنیات باشد که 
می توان به صورت محدود برای گردشــگری یا بوم 
گذار کرد و مرجع آن کمیته طبیعت گردی  گردی وا
سازمان حفاظت محیط زیست است که در این باره 
گر شــرط سرمایه گذاری  تصمیم گیری می کند اما ا

گذاری زمین باشد ما نمی توانیم. وا
      ریگ بلند زیستگاه گونه های کمیاب حیات 

وحش
کارشــناس محیــط زیســت بــا  میــالد لطیفــی، 
اشــاره به اینکــه منطقــه ریگ بلنــد فــون خزندگان 
ارزشــمند اســت، می افزاید: در تــور خزنــدگان که با 

مؤسســه خزنــده شناســی ایرانیان دو ســال پیش 
برگــزار کردیم بیــش از ۲۰ گونــه خزنــده در محدوده 
تپه هــای ماســه ای ریگ بلنــد مشــاهده کردیــم از 
جمله انواع مارها مانند »کورمــال تاتاری« و بزمجه 
که مســتند نــگاری شــد. در بازدیدی کــه از منطقه 
ریــگ بلنــد داشــتیم، بیــش از ۱۵۰ بــار »گکــوی دم 
پهن کایزرلینگ« را مشــاهده کردیم که بسیار زیبا 
اســت و در کنترل آفات منطقه نقش مهمــی دارد؛ 
گامای چابک« یا گونه آندمیک )بومی(  همچنین »آ
»اســکینک ماری مرنجاب« در این منطقه زیست 

می کنند.
او با بیان اینکه ریگ بلند مرنجاب تا سیازگه ابوزیدآباد 
اولین و تنها منطقه ای در جهان است که اسکینک 
ماری را می تــوان دید، اظهــار می کند: ریــگ بلند و 
تپه های ماسه ای یخاب یکی از مناطق غنی تنوع 
زیستی است که بســیاری از گونه های جانوری کم 
نظیر و پرندگان ارزشــمندی مانند هوبــره را درآنجا 
مشاهده و تصویربرداری کردیم؛ ریگ بلند زیستگاه 

هوبره است.
این عضو انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم اضافه 
می کند: سه گونه از پرندگانی که در یخاب مشاهده 
شــده اند از جمله هوبره در لیســت قرمــز گونه های 
در خطــر انقــراض اتحادیــه بین المللــی حفاظــت 
از طبیعــت ) IUCN( اســت و از ایــن رو بســیار بایــد 
مراقب این گونه کمیاب باشیم زیرا این پرنده بسیار 
حساس است اما متأسفانه آفرودها زیستگاهش را 

نابود می کنند.
لطیفی با اشاره به وجود پرندگان شکاری مانند گونه 
ارزشمند سارگپه اســتپی، باقرقره، سارگپه پا بلند و 
عقاب طالیی یخاب، می افزاید: در شهرستان آران و 
بیدگل از عقاب دریایی دم سفید که از ارزشمندترین 
پرندگان ایــران اســت، بــرای نخســتین بــار تصویــر 
کنون پناهگاه یخاب پویا است  برداری کردیم؛ هم ا
گرتنوع زیستی آن حفاظت نشوند و به هر دلیلی  اما ا
کولوژیکی یخاب  از طبیعت حذف شــوند، زنجیره ا

از بین می رود.

خبر
رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان 
گفت: می توان از ظرفیت ها و ابزارهای فناوری 
در رفــع چالش هــای زیســت محیطــی بهــره 

گرفت.
علمــی و  شــهرک  رئیــس  قیصــری  جعفــر 
تحقیقاتــی اصفهــان در خصــوص اهمیــت 
پرداختــن بــه چالش هــای زیســت محیطــی 
اســتان اصفهــان و اســتفاده از فنــاوری برای 
کمک بــه رفــع آن، گفــت: دو چالش اساســی 
و مهــم از جملــه وجــود گــرد و غبار در اســتان 
و وجــود خشــکی کــه باعث ایجــاد گــرد و غبار 
می شــود، در اســتان اصفهان وجــود دارد که 
باید به آن پرداخته شــود تا مشکالت مربوط 

به آن نیز حل شود.
وی با اشاره به وجود معضل آلودگی هوا و حائز 
اهمیــت بــودن آن، گفت: بــرای حــل معضل 
آلودگی هوا در اصفهان می تــوان از ظرفیت ها 
و توانمنــدی ابزار هــای شــرکت های فنــاور 
استفاده کرد و ســالمت محیط زیست استان 
اصفهــان را بهبود بخشــید، البته بایــد در این 
زمینه اقدامــات اساســی انجــام و در حل این 

معضل فعاالنه عمل شود.

رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان 
گفت: فنــاوری نقــش کلیدی در حــل معضل 
آلودگــی هــوا دارد؛ شــهرک علمــی و تحقیقاتی 
اصفهان مشــکلی در تأمیــن نیاز های فناوری 
برای رفع چالش های زیست محیطی استان 
ندارد و فناورانی در شهرک مستقر هستند که 
می توانند این هدف را به مرحله اجرا برسانند 
و یا حتــی توانایی اینکــه شــرکت های فناور در 
زمینــه رفــع چالش هــای زیســت محیطــی را 
تشــکیل دهیم نیز وجــود دارد، امــا قانونگذار 
بایــد به نحوی عمل کنــد تا منابعــی که باعث 
آلودگی هــوا و به وجــود آمدن شــرایط موجود 
شده است را ملزم به استفاده از این فناوری ها 

کند.

رئیــس پلیــس راه اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
بــه لغزندگــی جاده هــا و ممنوعیــت اســتفاده 
رانندگان از تایرهای فرســوده و غیراستاندارد 
گفت: ارتفــاع آج در یک تایــر نو بایــد بیش از ۹ 
میلی متــر باشــد و در صورتی که ایــن ارتفاع به 
کمتر از دو میلی متر برســد توصیه می شود که 

تایر تعویض شود.
کــرد: بــه زودی  ع اظهــار  ســرهنگ اصغــر زار
فصــل زمســتان از راه رســیده و ســردی هــوا و 
لغزندگی جاده ها به مرور بیشــتر خواهد شــد، 

لذا رانندگان در نظر داشته باشند که استفاده 
از تایرهای فرسوده و بدون آج و شیار مناسب، 
ممنــوع بــوده و بــا راننــدگان خاطــی برخــورد 

می شود.
در  نــکات  مهمتریــن  از  یکــی  افــزود:  وی 
خصــوص تایرهــا، عمــق آج آن هــا اســت کــه 
ارتفاع آج در یک تایر نو باید بیش از ۹ میلی متر 
باشــد و در صورتــی که این ارتفــاع بــه کمتر از 
دو میلی متــر برســد توصیه می شــود کــه تایر 

تعویض شود.
رئیس پلیس راه اصفهان ادامه داد: رانندگان 
بایــد در شــرایط بــرف و یخبنــدان از تایرهــای 
خ اســتفاده کننــد؛  یــخ شــکن و یــا زنجیــر چــر
چرا کــه در غیر این صــورت به دلیــل کم بودن 
ک تایرها با ســطح آســفالت، احتمال  اصطکا
ســر خــوردن و چرخــش خــودرو بــه اطــراف 
افزایــش خواهــد یافــت و منجــر بــه تصــادف 

خواهد شد.

 مســعود صلواتــی نیاســر، اســتاد دانشــگاه 
کاشــان در میــان ۱۰ پژوهشــگر برتــر کشــور بــا 
بیشــترین آمار تولیــدات علمی قــرار گرفت که 
بــه مناســبت هفتــه پژوهــش و فنــاوری ۱۴۰۰ 

معرفی شدند.
ایــن آمار مربــوط بــه بــازه زمانی ابتدای ســال 
 Web« ۱۹۷۵ تا ابتــدای ســال ۲۰۲۱ و از بخش
 Caritative Analytics ســایت »of Science

ISI( سابق( استخراج شده است.
پروفســور  شــده،  گــزارش  نفــر   ۱۰ بیــن  در 
دانشــکده  اســتاد  گنجعلــی،  محمدرضــا 
شیمی دانشــکدگان علــوم دانشــگاه تهــران 
کنــون موفــق بــه کســب عنــوان محقــق بــا  تا
ارجــاع بــاال )Highly Cited Researcher(  نیــز 
شــده اســت. عنوانی کــه در نظــام رتبه بندی 

دانشگاه ها در شانگهای به اندازه برنده جایزه 
نوبل وزن دارد.

 پروفسور مسعود صلواتی نیاسر، عضو هیئت 
علمی دانشگاه کاشان با ۸۹۲ استناد علمی و 
اچ-ایندکــس ۸۷ و تعــداد ۲۸۲۰۷ ارجــاع 
به عنوان نفر پنجــم در میان ۱۰ پژوهشــگر برتر 

کشور از لحاظ آمار تولیدات علمی قرار گرفت.

کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان 
گفت: با ورود مــوج بارشــی از اواخر پنجشــنبه در 
کنده فراهم است  مناطق غربی، شرایط بارش پرا
کثر مناطق اســتان  و از روز جمعه تا یکشــنبه در ا

کنده و در غرب استان بارش برف و باران  بارش پرا
خواهیم داشت.

ابراهیــم هنرمند افــزود: در کالنشــهر اصفهــان و 
مناطــق صنعتــی، طی ایــن دو روز شــرایط برای 
افزایش غلظــت آالینده ها و کاهــش کیفیت هوا 

مهیا است.
کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان 
اضافه کرد: با ورود موج بارشی از اواخر پنجشنبه در 
کنده فراهم است. مناطق غربی، شرایط بارش پرا
کثر  وی تصریح کــرد: از روز جمعه تا یکشــنبه در ا
کنده و در غرب اســتان  مناطق اســتان بارش پرا

بارش برف و باران خواهیم داشت.

 فرمانــده انتظامی شهرســتان ناییــن در شــرق 
اســتان اصفهان از کشــف بیــش از ۱۹۵ کیلو گرم 
ک در بازرسی از یک دستگاه کامیون عبوری  تریا
در این منطقه خبر داد. سرهنگ هادی کیان مهر 
افزود: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه شهید 
شرافت نایین حین کنترل خودروهای عبوری به 
یک دستگاه کامیون حامل خیار مشکوک شدند 
و آن را متوقف کردند. وی افزود: در بازرسی از این 

ک کشف شد. کامیون  ۱۹۵کیلو  و ۴۳۰ گرم تریا
ســرهنگ کیان مهر گفت: یک نفر در این ارتباط 

دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

ایستگاه شهید شرافت در کیلومتر ۱۵ جاده نایین 
به اردکان واقع است و شهرستان کویری نایین نیز 

در ۱۴۰ کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.

رفعچالشهایزیستمحیطیباکمکابزارهایفناوری

ح کرد: رئیس پلیس راه استان اصفهان مطر

ممنوعیتاستفادهازتایرهایفرسودهوغیراستاندارد
دروسایلنقلیه
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خبر

کارشناس هواشناسی استان اصفهان:

ورودسامانهجدیدبارشیازپنجشنبه
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خبر

 نماینــده ولی فقیــه در اســتان و امام جمعه 
اصفهان گفت: حدود ۲۰ میلیون نیازمند در 
کشور وجود دارد که حکومت اسالمی وظیفه 
دارد همه نیازمندی های این افراد را تامین 

کند.
آیــت اهلل ســید یوســف طباطبایــی نــژاد در 
دیــدار بــا مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــالب 
اســالمی اصفهان، افــزود: پرداخــت یارانــه 
کار  حــدود ۵۰ هــزار تومــان به ایــن افــراد 
شایســته ای نیســت، بلکه باید به این افراد 
رســیدگی کــرد و تأمیــن نیازهای ایــن افــراد 

به طور کامل زیرپوشش قرار داده شود.
بــرای  نبایــد  دولــت  داد:  ادامــه  وی 
افــراد نیازمنــد، مبلغــی  خانه ســازی این 
به عنوان ســهم خــود را درزمینه انشــعابات 
آب، بــرق و گاز دریافت کند و شــهرداری هم 
باید عوارض کمتری از این افراد دریافت کند.

امام جمعه اصفهان بابیان اینکه درصورتی که 
تسهیالت الزم با سود مناسب ارائه شود خود 
مردم نســبت به احداث این واحدهــا اقدام 
خواهند کــرد افزود: امید اســت کــه احداث 
خانه برای مردم و نیازمندان در این دولت با 

سرعت بیشتری انجام شود.
وی اضافه کرد: بارونق ساخت وساز در کشور 
اشــتغال زایی بســیاری ایجاد خواهد شــد و 

بسیاری از مردم صاحب خانه خواهند شد.
آیــت اهلل طباطبایــی نــژاد خاطرنشــان کرد: 
مشــکلی که درزمینــه مسکن ســازی وجود 
دارد این اســت که آمــار نیازمنــدان واقعی را 
در اختیار نداریم و در این زمینه انتقادهایی 

وجود دارد.
همچنیــن نماینــده ولی فقیــه در ایــن دیدار 
گفــت: درصورتی که مســکن و اشــتغال زایی 
روســتاها موردتوجــه قــرار گیــرد مهاجــرت 

معکوس اتفاق خواهد افتاد.  
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت مصوبات شــورای 
و  مســائل  از  بســیاری  افــزود:  مســکن 
مشــکالت این حوزه را باید از طریق شــورای 

مسکن پیگیری کرد.
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی 
ح   اصفهــان گفــت: مســائل و مشــکالت طر
ح جدیــد جهــش تولیــد  اقــدام ملــی در طــر

مسکن برطرف شده است.  
غالمحسین خانی در این دیدار بابیان اینکه 
بنیاد مسکن درزمینه طرح اقدام ملی هم در 
کرده  شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر مأموریت پیدا
اســت افــزود: احــداث واحدهای مســکونی 
طرح نهضت ملی در چهار شــهر بزرگ باالی 
یک صد هزار نفر استان ازجمله شاهین شهر، 
کاشان، خمینی شهر و نجف آباد هم به بنیاد 

گذارشده است. مسکن وا
وی ادامــه داد: احــداث ۱۲ هــزار و ۵۰۰ 
واحــد مســکونی مقــاوم بــرای نیازمنــدان 
در روســتاهای اســتان در نظــر گرفتــه شــده 
است که بر اســاس اولویت ســه هزار واحد با 
تسهیالت ۵۰ میلیون تومانی انتخاب شدند 
که بیشتر آن ها احداث شده و حدود ۷۰ واحد 

باقیمانده است.
انقــالب  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
اســالمی اصفهان ابــراز امیــدواری کــرد کــه 
اعتبــارات دولتی بــرای کمک بــه محرومان 

افزایش پیدا کند.
وی اضافه کــرد: ارائــه کمک بــه نیازمندانی 
که مســکن آن ها بــا مشــکل مواجه اســت از 
حســاب ۱۰۰ از چنــد ســال گذشــته در حــال 

انجام است.
کــردن  خانــی بــا اشــاره به اینکــه ســنددار 
خانه هــای روســتایی در حــال انجام اســت 
بیــان کــرد: هماهنگــی خیلــی خوبــی بیــن 
خیریه هــا با بنیــاد مســکن اســتان اصفهان 
کمک هــای  وجــود دارد و ایــن خیریه هــا 
بسیاری برای ســاخت واحدهای مسکونی 

نیازمندان ارائه می دهند.

اصفهــان ســومین اســتان کشــور در آمــار 
مزاحمت های تلفنی اورژانس است.

فرهاد حیدری رئیس اورژانــس اصفهان  با 
اشــاره به تعداد تماس هایی کــه در ۸ ماهه 
نخست امســال با اورژانس اصفهان گرفته 
شــده اســت، گفت: امســال ۶۶۱ هزار و ۱۹۱ 
تماس با اورژانس اصفهان گرفته شده است 
که از این تعداد ۲۴ هزار و ۵۷۵ تماس مزاحم 

تلفنی ها بوده اند.
گفــت: اورژانــس اصفهــان در ۸ مــاه  وی 
ابتدای امسال به ۱۹۴ هزار و ۲۴۲ مأموریت  

اعزام شده است.

امام جمعه اصفهان:

حکومتاسالمی
وظیفهتامیننیازمحرومان

جامعهرابرعهدهدارد

اصفهانسومیناستانکشور
درمزاحمتهایتلفنی

اورژانس

 مدیرکل اموربانوان و خانواده اســتانداری اصفهان 
گفــت: حجــاب الزامی برخاســته از ضرورت هــای 
گر درونی نشــود و موردپذیرش  اجتماعی است اما  ا
قلبی و اعتقادی بانوان قرار نگیرد، به شکل مطلوب 

محقق نخواهد شد.
شــادی فضلی در آییــن افتتاحیــه اولین جشــنواره 
استانی "می خواهم باشم" در اداره کل آموزش وپرورش 
اصفهان افزود: برگزاری چنین جشنواره هایی برای 
تحقق اهداف، نهادینه کردن الگوهای عملی سبک 
زندگی ایرانی-اســالمی برای دختران و تبیین نقش 

الگوی صحیح برای آنان بسیار مهم و مؤثر است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری اصفهان 
افزود: هویت دینی زن مسلمان به معنای ویژگی ها، 
منزلت، حقوق و وظایفی است که جایگاه او را در ابعاد 

انسانی، خانوادگی و اجتماعی تعیین می کند.
به گفته وی، در دهه های اخیر براثر گسترش نوگرایی 

و نوســازی در عرصه جهانی تحوالتی در زمینه های 
فرهنگی و ســاختاری بــه وجود آمــده اســت و بر این 
اساس دستیابی به هویت مناسب در دختران وزنان 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این میان نقش 
آموزه های دینی در هویت یابی جوانان بسیار مهم و 
کلیدی است.  فضلی با قدردانی از برگزارکنندگان این 
جشنواره گفت: می توان با القای الگوها و سرمشق قرار 
دادن بزرگان مذهبی به دختران هویت داد و قدرت 
درونی آن ها را در پذیرفتن توانمندی هــا و اثرگذاری 

مثبت  تقویت کرد.
جشنواره استانی " می خواهم باشم" باهدف معرفی 
و ارائــه الگوهــای برتــر زن ایرانــی اســالمی توانمند در 
حوزه های علمی، ادبی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، 
اقتصادی، سیاسی، هیجانی و ورزشــی ویژه دانش 
آموزان دختر متوســطه اول و دوم استان در اداره کل 

آموزش وپرورش اصفهان برگزار شد.

گر   رئیس اتــاق اصناف اصفهان با اشــاره به اینکه ا
کسن کرونا مقاومت  واحد صنفی در برابر تزریق وا
کند، پلمب می شــود، گفــت: مطابق آخریــن آمار 
کســن کرونا  حــدود ۹۰ درصد اصنــاف اصفهان وا

کسن کرونا را تزریق کرده اند. حداقل یک دوز وا
رســول جهانگیــری دربــاره آخریــن وضعیــت 
کسیناســیون اصنــاف و دســتورالعمل برخورد  وا
کســن  با افرادی کــه در این صنــف برابر دریافت وا
مقاومت می کنند، اظهار کرد: خوشبختانه مردم 
کســن کرونا نشــان  رغبت خوبی بــرای دریافت وا
کسن  داده اند و باالی ۹۰ درصد اصناف اصفهان وا

تزریق کرده اند.
کسن نزده اند در  وی افزود: تعدادی از صنوفی که وا
طرح هوشمندی که پیاده می شود، ارائه خدمات 
به آنها محدود خواهد شد و طبیعتا آن افراد نیز ناچار 

کسن می شوند. به دریافت وا

رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به افرادی که 
کســن فــرار می کنند، گفت:  به هر دلیل از تزریق وا
برخوردها با این افراد ابتدا ارشادی، سپس ابالغی 
و در نهایت تنبیهی است و در مرحله نهایی حتما 

واحد صنفی پلمب خواهد شد.
کیــد کــرد: در حال حاضر میانگین اســتانی  وی تأ
کســن کرونــا حــدود ۸۰ درصد اســت، اما  تزریق وا
مطابق آخرین آمار حدود ۹۰ درصد اصناف اصفهان 
کسن کرونا را تزریق  کسن کرونا حداقل یک دوز وا وا

کرده اند.
محسن فرهادی، معاون وزارت بهداشت چند روز 
پیش با اشــاره به اجرای »طرح هوشمند کرونا«، 
اعــالم کــرد کــه در هــر کــدام از واحدهــای صنفی، 
کسن را نزده باشند و پروتکل ها  کسانی که دو دوز وا
را رعایت نکنند تا ۳۰ روز مشمول تعطیلی و پلمب 

خواهند شد.

خبرخبر
مدیرکل اموربانوان استانداری اصفهان:

ضرورتاجتماعیحجابنیازمند
پذیرشقلبیودرونیبانواناست

رئیس اتاق اصناف اصفهان:

۹۰درصداصنافاصفهان
کرونازدهاند کسن حداقلیکدوزوا
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و  ســوزن دوزی  هنرمنــدان 
رودوزی اصفهان در نمایشــگاه 
کــه  نصف جهــان«  »ســفیران 
بــه همــت ســازمان فرهنگــی 
اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان برگزار شد، 
گون این هنر اصیل را به نمایش  بخشی از انواع گونا

گذاشتند. 
شــاید بیشــتر ما بــا شــنیدن نــام ســوزن دوزی در 
ســال های اخیــر بــه یــاد هنر دســت زنــان بلــوچ و 
زنــان خطــه جنــوب بیفتیــم امــا ســوزن دوزی و 
رودوزی های سنتی در همین اصفهان خودمان 
کــه زنــان هنرمنــد  ریشــه درازی دارد و آن طــور 
اصفهانــی می گویند ۱۷ نوع ســوزن دوزی توســط 
مادربزرگ هــا و مــادران مــا در اصفهــان انجــام 
می شــده و آنها تالش دارنــد بار دیگر ایــن هنرها را 
ترویــج دهند. بخشــی از این هنــر اصیــل و زیبا به 
همت مرکــز تخصصــی بانــوان آفتــاب وابســته به 
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری 
اصفهــان طــی روزهــای گذشــته در نمایشــگاه 
»ســفیران نصف جهان« و در قالب مدرسه استاد 
گردی در انگورستان ملک به نمایش گذاشته  شا

شد.
در ایــن نمایشــگاه آثــاری از مینــا نصیــری، ناهید 
گان همایون نــژاد  معقولــی، آفــاق امیریــان و مــژ
انــواع  ترویــج  و  دوخــت  گامان  پیشــا از 
گردان  ســوزن دوزی های ایرانی بــه همــراه شــا
آنها بــه نمایش درآمــد و پرچمی که توســط یکی از 
زنان هنرمنــد اصفهانــی رودوزی شــده رونمایی 
شد. این پرچم قرار اســت در بارگاه امامزاده هالل 
ابــن علــی)ع( کاشــان مــورد اســتفاده قــرار گیرد. 
شــادی فضلــی، مدیــرکل امــور بانــوان و خانواده 
استانداری اصفهان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه 
ســفیران نصف جهان، گفت: صنایع دستی یکی 
از مهم تریــن عوامــل رشــد تولیــد ناخالــص ملــی 
کشــورمان محســوب می شــود و در کنــار صنعــت 
گردشگری، می تواند موجب ایجاد اشتغال پایدار 
شــود. زنــان هنرمنــد حاضــر در ایــن نمایشــگاه 
کیــد داشــتند بــه واســطه این تولیــدات،  نیــز تأ
بانــوان بســیاری صاحــب اشــتغال پایــدار شــده 
و خانواده هــای زیــادی موفــق بــه کســب درآمــد 
شــده اند. وی ادامــه داد: بیــش از نیمــی از انــواع 
صنایع دســتی در کشــورمان توســط هنرمنــدان 
زن تولید می شود. شهر اصفهان نیز همواره مهد 
هنرهای زیبا و پایتخت فرهنگی صنایع دستی در 
قرن های متمادی بوده است. ذوق، هنر و پشتکار 
هنرمندان اصفهانی به گونه ای است که تولیدات 
دست ســاز آنها مــورد اقبــال گردشــگران داخلی و 

خارجی است.
فضلــی از شــهردار، اعضای شــورای اسالمی شــهر 
اصفهــان و ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی 
ح ایجاد »مدرسه  شهرداری درخواست کرد از طر

گردی« که حدود ســه ســال پیــش در  اســتاد شــا
شورای مهارت استان مصوب شد حمایت کنند 
تا به مرحله اجرا برسد و همچنین مکانی به برپایی 
نمایشــگاه های دائمــی و فصلــی بــرای نمایــش 
دست سازه های زنان هنرمند اصفهانی اختصاص 

دهند.
همچنیــن فرزانــه کالهــدوزان، عضو کمیســیون 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر 
اصفهان این شهر را خاستگاه و منزلگاه هنرمندان 
کــرد: روش آموزشــی اســتاد  دانســت و اظهــار 
گردی یکــی از روش هــای بســیار موثــر بــرای  شــا
انتقــال هنر میــان نســل ها و پایداری رشــته های 
هنری است که می تواند در سایر رشته ها و مشاغل 

نیز مورد استفاده قرار گیرد.
غ التحصیالن  وی افــزود: بــا توجه بــه افزایــش فار
دانشــگاهی که گاهی از مهارت متناسب با رشته 
تحصیلی خود برخوردار نیســتند، نیاز اســت این 
روش در تمام دانشــگاه های کشــور ترویج شــود. 
گردی در پیشینه فرهنگی و هنری  روش استاد شا
کشور و شهرمان وجود دارد و جای خالی این روش 
که نوعی رابطه تربیتی میان استاد و هنرآموز نیز در 
آن وجود دارد در آموزش و پــرورش و آموزش عالی 

ما احساس می شود.
کالهدوزان، زنان را پیشگام و تمدن ساز دانست و 
کید کرد برپایی نمایشگاه سفیران نصف جهان  تأ
می تواند آغازی برای برداشــتن گام هــای بزرگ تر 
برای معرفی و ترویج هنرهای فاخر و همچنین بروز 

خالقیت در هنرهای جدید باشد.
رســول میرباقــری، رئیــس کمیســیون عمــران، 
معمــاری و شهرســازی شــورای اسالمی شــهر 
اصفهان نیز در این مراسم با تبریک والدت حضرت 

زینــب)س( بیــان کــرد: تمــام عالــم هســتی بایــد 
به ایستادگی همراه با صالبت آن حضرت در مقابل 

دیکتاتور زمانه خود افتخار کند.
وی بــا اشــاره بــه پیشــرو بــودن زنــان در هنرهای 
و  اســتعدادها  بــه  پرداختــن  افــزود:  ظریــف 
توانمندی های زنان از جمله دغدغه های مهم ما 
در شورای اسالمی شهر اصفهان است که امیدوارم 
بتوانیــم با ایجــاد تســهیالتی از هنر زنــان هنرمند 

اصفهان و ظرفیت های آنها حمایت کنیم.
به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان، در ادامــه مجتبــی 
شــاه مرادی، معــاون فرهنگــی شــهردار اصفهان 
بــا بیان اینکــه هنر ایران زمیــن مدیــون مــردان و 
زنان بســیاری بــوده، گفــت: برخــی از ایــن هنرها 
مانند فرش بافی سابقه بیشــتری در میان بانوان 
کنده از هنر اســت و دختران و  کشــورمان دارد که آ
زنان این ســرزمین هنوز با بافت فــرش هنرآفرینی 
می کننــد. یکــی دیگــر از ایــن هنرهــای فاخــر نیــز، 

رودوزی و سوزن دوزی است.
وی بــا بیان اینکــه رودوزی صرفــا هنــری تزئینــی 
نبــوده و کامــال کاربردی بــوده، بیــان کــرد: امروزه 
بــه دنبال ایــن هســتیم کــه هنــر و صنایع دســتی 
را کاربــردی کنیم در حالــی که این امر در گذشــته 
وجود داشته و رودوزی یکی از تجلیات بارز مصرف 

هنر بوده است.
شــاه مرادی آمیختگی با کاربــرد در زندگــی را وجه 
تمایز هنرهای اصیل و هنرهای امروزی دانســت 
و خاطرنشــان کــرد: زنان ایرانــی همــواره تمایــل 
داشته و دارند که همه چیز در محل زیست آنها زیبا 
گر قرار است اصفهان شهر زندگی باشد، این  باشد. ا
گر  هنرها باید همچنان در زندگی ما جاری باشد و ا

فرزندان ما در معرض این هنرهــا قرار گیرند، دیگر 
پای آنها در مواجهه با هر پدیده جدیدی نمی لغزد 

و ذائقه آنها تغییر نمی کند.
معــاون فرهنگــی شــهردار اصفهــان بــا تمجیــد از 
تالش بانــوان هنرمنــد اصفهانی بــرای ترویج هنر 
رودوزی، ابراز امیدواری کرد چشــمان همه ما به 

تماشای این آثار فاخر عادت کند.
همچنیــن لیــال لنــدی اصفهانــی، رئیــس دفتــر 
تخصصــی بانــوان آفتــاب وابســته بــه ســازمان 
فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهان 
در این مراسم گفت: اصفهان مهد هنر و پایتخت 
فرهنگ ایــران اســت و با اینکــه رودوزی هــای 
کشــور  گذشــته حــرف اول را در  اصفهــان در 
می زده، این هنر کم کم به فراموشــی سپرده شده 
است اما با برگزاری این نمایشگاه تالش کردیم این 

هنر بار دیگر ترویج داده شود.
وی افــزود: درخواســت پیشکســوتان این هنــر 
اختصاص مکانی ثابت برای رساندن هنرجویان 
خود به اشــتغال پایدار و برگزاری نمایشــگاه های 
فصلــی و دائمی اســت چــون متأســفانه برخــی 
دست ســازه های موجــود در بازارچه ها از کیفیت 
خوبــی برخــوردار نیســتند و هنرجویــان نیــز بــه 

اشتغال پایدار نمی رسند.
لندی پرداختــن بــه هنــر را از راه های پیشــگیری 
از افســردگی دانســت و گفــت: در کنــار پیگیــری 
گردی، امیــدوارم  راه انــدازی مدرســه اســتاد شــا
به همــت شــهرداری اصفهان، دفتــر امــور بانوان 
اســتانداری، کمیته بانوان شــورای اسالمی شهر 
و اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری مکانــی بــه نمایشــگاه دائمی ایــن آثار 

اختصاص یابد.

آییــن اختتامیــه و اهــدای جوایز 
آبرنــگ  نقاشــی  ملــی  رقابــت 

عاشورایی برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان اصفهان، 
در آیین اختتامیه رقابت ملی نقش عشق که با حضور 
اســتادان نقاشــی آبرنــگ و اســتاد کــوروش اصالنــی 
داور این رقابت و احمد نوری رئیس حوزه هنری استان 
اصفهان در گالری تماشای عمارت سعدی برگزار شد، 

نفرات برگزیده این رقابت معرفی و تجلیل شدند.
آزاده کوفگر مدیر واحد تجسمی حوزه هنری استان 
اصفهان به تشریح اهداف برگزاری این رویداد پرداخت 
و گفت: این رویداد با هدف ایجــاد فضای هم افزایی 
فرهنگی و تبادل دانش رویداد نقش عشق با هدف 
پاسداشت فرهنگ عاشورایی و تاثیر آن بر ظهور منجی 
و به تصویرکشیدن آداب و رسوم و آیین های عزاداری 
کن متبرکه و ثبت آیین های ســنتی برای  محرم و اما

انتقال به نسل های آینده برگزار شد.
وی گفت: از دیگر اهداف این رویداد می توان به ایجاد 
فضای هم افزایی و تعامل فرهنگی اجتماعی و تبادل 

دانش و مهارت در بین هنرمندان آبرنگ و زمینه سازی 
برای خلق اثر در زمینه فرهنگ عاشورا و انتظار نام برد.
در ادامــه احمــد نــوری رئیــس حــوزه هنری اســتان 

اصفهان گفت:در این رویداد نخستین اتفاق هنری 
در زمینه نقاشــی آبرنگ با موضوع عاشــورایی بود، و 
امیدواریم این اتفــاق با حضــور خیرین و اســتادان و 

هنرمندان باز هم ادامه داشته باشد.
نوری ایده اولیه این فراخوان را از استاد کوروش اصالنی 
دانست وگفت: در اینجا تشکر می کنم از استاد اصالنی، 
استاد رضابدرالســما و مهندس مرتضی بخردی که 
زحمــت زیــادی کشــیدند. وی گفــت: حــوزه هنری 
استان اصفهان به عنوان یک سازمان فرهنگی هنری 
از چنین حرکت های فرهنگی خیرین که منجر به رشد 

هنری جامعه می شود قدردانی می کند.
در پایان ســه نفر به عنوان نفرات اول تا ســوم و دو نفر 
شایســته تقدیر شــدند. مرجان کوچکی مقام اول، 
حمیده مفیدمقام دوم، فرهاد طباخیان مقام سوم 
را کسب کرد. الهام نعمتی و مریم حیدری نیز شایسته 

تقدیر شناخته شدند.

گرب«  منتخبی از انیمیشن های کوتاه جشنواره »زا
در سالن سوره حوزه هنری استان اصفهان نمایش 

داده  شد.

از سوی فیلم خانه حوزه هنری استان اصفهان و دفتر تخصصی سینما 
)وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان( 
گرب« همراه با آثاری از  منتخبی از انیمیشــن های کوتاه جشــنواره »زا

گرب در سالن سوره حوزه هنری  هنرمندان ایرانی راه یافته به جشنواره زا
استان اصفهان نمایش داده  شد.

گرب یک جنبش و نهضت  گرب مشهور به مکتب زا مکتب پویانمایی زا
گرب فیلم و در  فیلم سازی در ژانر پویانمایی بود که از ابتدای دهه ۵۰ در زا
کرواسی در زمان جمهوری فدرال سوسیالستی یوگسالوی آغاز شد. این 
مکتب توسط مورخ سینما ژرژ ســادول بین ســال های ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۳ 

نام گذاری شده است.
گرب با اعتبارترین و به تعبیری  در دنیای فانتزی نقاشی متحرک، مکتب زا
محترم ترین جنبش فیلم سازی انیمیشن در جهان شناخته می شود. از 
آن موقع عمده نویسندگان سینمایی و عالقه مندان به سینما به تبعیت 
از واژه ابداع شده توسط ژرژ سادول، این جنبش سینمایی را به مکتب 

گرب می شناسند. زا
کترهایی بود که کودکان و  گرب اصل کار بر سادگی و خلق کارا در مکتب زا
بزرگساالن به تمام معنی آنها را در زندگی خود لمس کنند. طنز، سادگی و 
غلبه محتوی بر فرم از اصلی ترین عناصر تشکیل دهنده سیاست هنری 
گرب بود. خالقان این انیمیشن ها موضوع را بسیار  انیماتورهای مکتب زا

گران جا انداختند. مهم می دانستند و سادگی در بیان آن را برای تماشا
گرب در برنامه انیمیشن این  منتخبی از انیمیشن های کوتاه جشنواره زا
هفته فیلم خانه، ۲۴ آذرماه ۱۴۰۰_ ساعت ۱۷ در سالن سوره حوزه هنری 
استان اصفهان، واقع در گذر فرهنگی چهارباغ، ابتدای خیابان آمادگاه، 

روبه روی هتل عباسی نمایش داده  شد.

رقابتملی"نقشعشق"نفراتبرترخودراشناخت

گرب« کوتاهجشنواره»زا نمایشمنتخبیازانیمیشنهای

صنایع 
دستی

نقاشی

خبر

نمایشــگاهی از آثــار نقاشــی "الهــام معتمــدی 
کنون  مقدم" با عنوان "حافظه پنهان" در گالری ا

برگزار می شود.
الهام معتمدی مقدم اظهار کرد: نقاشی های من 
با موضوع "حافظه پنهان" شکل گرفت که بر این 
اساس برخی ایده ها، فضاهای کاری، روزمرگی ها 
و کتاب هایی که خواندم، همچنین افکار درونی 
من و جست وجوهایی که کردم باعث شد بتوانم 

آن ها را به صورت تصویر خلق کنم.
وی ادامه داد: این نمایشــگاه سبب شد تا افکار 
و ایده هایم را بیان کنم تا مورد توجه مخاطبان 

قرار گیرد.
این هنرمند گفت: دلیل انتخاب عنوان حافظه 
پنهان برای این نمایشگاه، افکار درونی من است 
که همیشه در پس ذهنم وجود دارد، زیرا همیشه 
در تنهایی هایم افــکار و دغدغه هایــی دارم و در 
قالــب مطالعــه، دیــدن و نقاشــی کردن، آن ها را 

جست وجو می کنم.
معتمدی مقدم اضافه کرد: در نمایشگاه حافظه 
پنهان تعــداد ۱۵ اثر ارائه شــده اســت که همگی 
بــا تکنیــک میکــس مدیــا )ترکیــب مــواد( خلق 
شــده اند. این نمایشــگاه حاصــل تجربه هــای 
خالقانه من بوده اســت که در یک ســال اخیر با 
استفاده از خمیر مرکب، اپوکســی و سرامیک بر 

روی تخته سه الیه کار کرده ام.
الهــام معتمدی مقــدم متولــد ســال ۱۳۶۶ و 
دانش آموختــه کارشناســی شیمی اســت کــه 
هنرهــای  رشــته  در  اســت  ســال   ۶ حــدود 

تجسمی فعالیت دارد. 
اولیــن حضــور نمایشــگاهی وی شــرکت در 
نمایشــگاه "قســمتی از همــه چیــز" بــود کــه بــه 
صورت گروهی در حوزه هنری اســتان اصفهان 
برگزار شــد و "حافظه پنهان" دومین نمایشــگاه 
معتمدی مقدم است که به صورت انفرادی در 

کنون در حال برگزاری است. گالری ا
عالقه مندان برای بازدید از نمایشــگاه "حافظه 
پنهان" می توانند تا ۲۵ آذرماه ساعت ۱۷ تا ۲۰ به 
کنون واقع در اصفهان، خیابان خاقانی،  گالری ا
ک ۹  کوچــه افشــین )۱۴(، بــن بســت حریر، پــال

مراجعه کنند.

محمد بدرلو برای مجموعه  عکس های »بی رویا« 
بهترین عکاس سال سینمای ایران شد.

مراسم تقدیر از نامزدها و عکاس برگزیده هفتمین 
مســابقه عکــس ســینمای ایران، بــا حضــور 
منوچهر شاهســواری مدیرعامل خانه ســینما، 
محمد فوقانی، نیمــا جاویــدی، محمدمهدی 
دل خواسته، زهرا مصفا و حسن شجاعی از اعضای 
هیأت مدیره و داوری هفتمین مسابقه عکس، در 

خانه سینما شماره یک برگزار شد.
در این مراسم تندیس عکاس سال سینمای ایران 
به محمد بدرلو برای مجموعه عکس های بی رویا 

اهدا شد.
حسن شجاعی برای مجموعه عکس های برف 
آخر، حبیب مجیدی برای مجموعه عکس های 
بنفشــه آفریقایی و مجید طالبی برای مجموعه 
عکس های درخت گــردو نامزدهای ایــن دوره از 

مسابقه بودند که با لوح افتخار از آنها تقدیر شد.

غ بلورین سی و چهارمین جشنواره فیلم  سیمر
فجر برای مجموعه عکس های فیلــم اعترافات 
ک من، تندیس هجدهمین جشن  ذهن خطرنا
بزرگ سینمای ایران برای مجموعه عکس های 
ک مــن و نامزدی  فیلم اعترافــات ذهــن خطرنــا
در جشــن خانه ســینما، جشــنواره فیلــم فجر و 
مســابقه عکس ســینمای ایران برای فیلم های 
تنگه ابوقریب، خشم و هیاهو، بیست و سه نفر و 
سرخپوست بخشی از کارنامه محمد بدرلو است.

برگزیــدگان چهارمیــن جشــنواره ملــی رســانه ای 
معلوالن در اصفهان معرفی شدند.

دبیر چهارمین جشــنواره ملی رســانه ای معلوالن 
در مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: در بخش 
تیتر آزاده خرم از ایالم، شهرام نیکویان از سیرجان، 
توحید مهــدوی از اردبیــل، بخش دلنوشــته دلیز 
عاشقی از تبریز، عظیمه ایران پور از اصفهان و عاطفه 
حیــدرزاده از نور مازندران به عنــوان نفرات برگزیده 

معرفی شدند.
گلنــاری افــزود: در بخــش عکــس نیــز  منصــور 
محمدعباس نژاد فرد از تهران، شقایق شیراوژن از 
بندرانزلی، احمد فیاض از مشهد و زهرا حاجی زاده 

از اصفهان و دربخش کاریکاتور سهیل محمدی از 
ک و مریم پگاه راد از شیراز حائز رتبه شدند. ارا

وی با اشاره به اینکه در بخش خبر نیز فرزاد نویدی از 
کرمانشاه، آزاده خرم از ایالم، توحید مهدوی از اردبیل 
و صادقه رضوی زاده از اصفهان معرفی شدند گفت: 
در بخش داستان کوتاه وحیده چهره عالم از شیراز، 
زهره پوربابکان از شــیراز و فاطمه طایی از ســمیرم 
مقام هــای برتر را کســب کردند. گلنــاری افــزود: در 
بخش مصاحبه مکتوب طاهره شفیعی از اصفهان، 
مریم خباز از تهران، ربابه محمدزاده از آمل و فاطمه 
سعیدپور از بابل و در بخش مقاله اجتماعی نگین 
حیدری، عاطفه ابراهیمی از یــزد و علی صمدی از 

مشهدحائز رتبه شدند.
دبیر چهارمین جشــنواره ملی رســانه ای معلوالن 
گفــت: هــدف جشــنواره چهارم ایــن اســت کــه به 
خبرنگاران، عکاسان بگوید باید اثر شما داری تاثیر 
گر گزارشی منتشر می کنید و عکسی منتشر  باشد، ا
می کنید دنبال نتیجه باشید، امسال آثاری را داوری 

کردیم که نتیجه اثر هم همراه اثر بود.

نمایشگاهی از آثار "بابک فرهمند مبارکه" با عنوان 
"نشســتگان بی حوصلــه" در نگارخانــه صفــوی 

برگزار می شود.
بابک فرهمند مبارکه اظهار کرد: "نشســتگان بی 
حوصله" اولین نمایشگاه انفرادی من است و آن 
را به دلیل معرفی آثارم برگزار کرده ام که با موضوع 

طراحی فیگوراتیو خلق شده اند.
وی افزود: انتخاب عنوان "نشستگان بی حوصله" 
برای این نمایشگاه به دلیل وضعیت مدل ها بود 
که من معموال نقاشی هایم را از روی مدل های  چرا

زنده انتخاب کرده و از روی آن ها طراحی می کنم.
این هنرمند گفت: در این نمایشــگاه تعداد ۱۷ اثر 

از طراحی های من بــه نمایش درآمده کــه از روی 
مدل های زنده کار شده اند، ضمن اینکه این آثار با 
استفاده از تکنیک مداد سربی و کنته خلق شده 
اســت. تعــدادی از تصویرســازی های ارائه شــده 
نیز با تکنیک آب رنگ و قلم فلزی بین سال ۲۰۱۶ 
کادمی هنرهای  که دانشــجوی رشته نقاشــی در آ

زیبای رم بوده ام تا سال ۲۰۲۱ کار شده اند.
"بابک فرهمند مبارکه" متولد سال ۱۳۵۶ در شهر 
اهــواز اســت. وی دانش آموختــه رشــته صنایــع 
دستی در دانشگاه هنر اصفهان است که در سال 
کادمی هنرهای  ۲۰۰۶ نیــز به عنوان دانشــجو بــه آ
زیبا در رم وارد شــد و در ســال ۲۰۱۲ نیز به تحصیل 
در رشته کمیک آرت در دانشگاه هنرهای زیبای 
بلونیا پرداخت. فرهمند همچنین در سال ۱۳۹۸ 
رشته انیمیشن را در دانشگاه سوره به پایان رساند.

عالقه منــدان بــرای بازدیــد از نمایشــگاه نقاشــی 
"نشســتگان بی حوصله" می توانند تــا ۲۵ آذرماه 
بــه نگارخانه صفــوی، واقــع در خیابــان خاقانی، 
حدفاصل خواجه پطروس و وحید، جنب کوچه 

شماره ۳۱ مراجعه کنند.

کنونببینید گالریا "حافظهپنهان"رادر

محمدبدرلوبهترینعکاسسالسینمایایرانشد

معرفیبرگزیدگانچهارمینجشنوارهملیرسانهایمعلوالن

"نشستگانبیحوصله"رادرنگارخانهصفویببینید

گالری

عکاسی

نمایشگاه

جشنواره

همزمان با برگزاری اولین نمایشگاه مجازی 
کتــاب و  کتــاب اســتان اصفهــان، خانــه 
ادبیات ایران بــا همــکاری اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی اســتان »کارگاه مقدماتــی 
ویرایــش« را با تدریــس مهدی قنواتــی برگزار 
می کند. همزمان با برگزاری اولین نمایشگاه 
مجازی کتاب اســتان اصفهان، خانه کتاب 
و ادبیات ایران با همــکاری اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان کارگاه های 
آموزشــی را به صورت رایگان بر بستر اسکای 

روم برگزار کرده است.
»کارگاه مقدماتی ویرایش« با تدریس مهدی 
قنواتی در روزهای سه شنبه _۲۳ آذرماه ۱۴۰۰_ 
و پنج شــنبه _۲۵ آذرمــاه ۱۴۰۰_ از ســاعت ۹ تا 

۱۲:۳۰ به صورت برخط برگزار می شود.
عالقه منــدان می توانند برای حضــور در این 
https://www.skyroom. کارگاه به نشــانی

 online/ch/khaneketab/khaneketab۷۴
مراجعه کنند؛ همچنین این کارگاه از طریق 
صفحه آپارات خانه کتــاب و ادبیات ایران به 
نشــانی khaneketab@ نیــز قابــل مشــاهده 

است.
پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان اصفهان 
)اولیــن نمایشــگاه مجــازی کتــاب اســتان 
اصفهان( از بیســتم آذرماه شروع شده است 
و تــا بیست وششــم آذرمــاه ١۴٠٠ بــه مــدت 
هفت روز ادامه خواهد داشت. عالقه مندان 
اصفهانی برای بازدید و خرید کتاب می توانند 

به ketab.ir مراجعه کنند.

بــا بیان اینکــه نمایشــگاه کتــاب یــک اصل 
پذیرفتــه شــده در چرخــه فرهنــگ اســت، 
اظهار کرد: نمایشگاه مجازی کتاب استان 
اصفهــان فرصتــی اســت تــا عــالوه بــر مردم 
و پژوهشــگران، کتابخانه هــای شــهر نیــز 
برای تجهیز و به روزرســانی منابع خود از آن 

استفاده کنند. 
کتــاب و  گــزارش روابط عمومی خانــه  بــه 
ادبیات ایران، علی قاسم زاده با بیان این که 
اصــل برگــزاری نمایشــگاه کتاب یــک اصل 
پذیرفتــه شــده در چرخــه فرهنــگ اســت، 
اظهار کــرد: بســیاری از افــراد اهــل مطالعه 
عالقه مند هستند از طریق نمایشگاه های 
کتــاب بــا آثــار جدیــد و تازه هــای نشــر آشــنا 
شــوند و برای بســیاری دیگر حضــور در این 
نمایشــگاه ها انگیزه خرید ایجاد می شــود. 
کنون به اقتضــای شــرایط کرونــا، برگزاری  ا
نمایشگاه کتاب در فضای مجازی می تواند 

خالء یکی دو سال گذشته را جبران کند.
وی با اشــاره به اینکه بهتر اســت نمایشگاه 
کنــار  فیزیکــی را نیــز در آینــده نزدیــک در 
نمایشــگاه مجازی داشــته باشــیم، عنوان 
کرد: یکی از عالقه مندی های اهل کتاب این 
اســت که کتاب را تــورق کننــد، ببیننــد و از 

نزدیک آن را لمس کنند.
کــرد: برپایــی  شــهردار اصفهــان تصریــح 
اســتانی  در  کتــاب  مجــازی  نمایشــگاه 
فرهنگــی مثــل اصفهــان کــه مردمی اهــل 
مطالعه دارد یک ضرورت دو چندان اســت 
که قطعــا با اســتقبال مــردم روبــه رو خواهد 
شد. این نمایشگاه فرصتی است تا مردم با 
تازه های نشر کشور آشنا شوند، پژوهشگران 
نیــز کتاب هــای جدیــد را خریــداری کننــد 
و  تجهیــز  بــرای  شــهر  کتابخانه هــای  و 
 به روزرســانی منابــع خــود از آن اســتفاده

 کنند.
قاســم زاده ضمــن بیان این کــه امیــدوارم 
در  نمایشــگاه ها  پرفروش تریــن  از  یکــی 
اصفهان شــکل بگیرد، عنوان کــرد: خرید و 
فــروش کتاب یعنــی رونق فرهنــگ و یکی از 
شاخص های رونق فرهنگ، انتشار، خرید 
و فروش کتاب است که امیدواریم این اتفاق 

در اصفهان رکورد بزند.
فرهنگــی  معاونــت  حضــور  دربــاره  وی 
برگزاری ایــن  در  اصفهــان  شــهرداری 
نمایشگاه، گفت: ما معموال در این رویدادها 
در کنار دستگاه هایی مثل اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی همکاری داشــته و در این 
دوره نیــز مشــارکت داریــم. اطالع رســانی 
گســترده درباره برگزاری نمایشــگاه و میزان 
تخفیفی کــه بــرای کتاب هــا در نظــر گرفته 
شــده اســت برای مــردم اصفهان ضــرورت 
دارد تــا جامعه هدف به تناســب نیــاز خود 

در جریان این رویداد فرهنگی قرار گیرند.

»کارگاهمقدماتیویرایش«
باحضورمهدیقنواتی

کید کرد: شهردار اصفهان  تا

ضرورتتجهیزکتابخانههای
اصفهانباخرید
ازنمایشگاهکتاب

کارگاه

کتاب وکتابخوانی
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 ملی پوش تیم فوتسال گیتی پسند:

رکوردخودمراشکستم
"سال گذشته در ۲۲ بازی ۲۶ به 
ثمــر رســاندم و آقای گل شــدم، 
امسال در نیم فصل با لطف خدا 
و همــکاری دیگــر بازیکنان تیــم رکــورد فصل قبل 
خودم را شکستم و ۲۷ گل زدم، اما برای گل زدن 
بــازی نمی کنم بلکــه تنهــا هدفــم پیــروزی گیتی 

پسند است".
ســعید احمــد عباســی، ملی پــوش تیم فوتســال 
گیتی پسند سال گذشته با ۲۶ گل، آقای گل لیگ 
برتر فوتسال شد، اما در نیم فصل سال ۱۴۰۱_۱۴۰۰ 
لیگ برتر فوتسال، رکورد خود را با ۲۷ گل شکست؛ 
به این ترتیــب او حــاال یکــی از بازیکنــان تأثیرگذار 
گیتی پســند  می شــود.  محســوب  گیتی پســند 
در پایــان نیم فصــل اول بــا ۱۳ بــازی، ۱۱ بــرد، یک 
مســاوی، یــک باخــت و ۳۴ امتیــاز صدرنشــین 
شد. سعید احمد عباسی با عملکرد خوبی که در 
جام جهانی و لیگ برتر داشــته اســت، برای بازی 
دوستانه تیم ملی ایران با ایتالیا دعوت شده است. 

در ادامه گفت وگو با این بازیکن را می خوانید:
      نیم فصل اول با توجه به قهرمانی گیتی 

پسند چطور بود؟
نیــم فصــل اول بــرای گیتی پســند خــوب بــود، 
بازی ها را خوب شروع نکردیم و هفته اول نتیجه 
گذار کردیم ولی بــه کار تیم و کادر  را به مقاومت وا
فنی ایمــان داشــتیم و می دانســتیم مســیری که 
می خواهیم برویم ما را به هدف می رساند. در حال 
حاضر صدر جدول هســتیم. کادر فنی توانمند و 
بازیکنانی با کالس باال داریم، رفاقت در تیم حرف 
اول را می زند. امیدوارم به همین شکل روند خود 
را ادامه دهیم تا در پایان فصل به قهرمانی برسیم.
      عملکرد محمد کشاورز به عنوان سرمربی 

تیم چگونه است؟
محمد کشاورز با شــرایط و جو گیتی پسند غریبه 
نیست، حدود ۱۰ ســال برای این تیم بازی کرده و 
در این تیم مربی بازیکــن هم بوده، اما امســال به 
طور کامــل ســرمربی اســت و بــازی نمی کند. این 
مربــی از نظر فنی خوب اســت، کمــک مربی های 
خوبــی دارد و نتایجــی کــه گرفتیم نشــان دهنده 

عملکرد کشاورز است.
      سال های گذشته لیگ برتر فوتسال 

به صورت دو قطبی بین گیتی پسند و مس 
سونگون بود، اما در سال جاری حضور 

تیم هایی مثل سن ایچ، کراپ و مقاومت لیگ 
را از دوقطبی بودن خارج کرد، نظر شما در 

رابطه با این موضوع چیست؟
اول فصــل همــه فکــر می کردنــد لیــگ دو قطبــی 
است، اما تا هفته یازدهم سن ایچ صدر نشین بود 
و مقاومت جزو ســه تیم باالی جدول قرار داشت 
که در حال حاضر پنج تیم برای قهرمانی با یکدیگر 
رقابــت می کننــد. امکانات باشــگاه ها بهتر شــده 
است و هرچقدر ســطح تیم ها باالتر باشد، سطح 
فنی لیگ برتر فوتســال هم بیشــتر می شــود و این 

موضوع روی تیم ملی هم تأثیر گذار است.
      تیم فوتسال گیتی پسند قهرمانی در نیم فصل 

اول را به دست می آورد ولی در پایان فصل نایب 
قهرمان می شود، به نظر شما این تیم امسال 

می تواند در پایان فصل قهرمان شود؟
حدود پنج سال اســت که برای گیتی پسند بازی 
می کنم و هرسال این تیم برای قهرمانی جنگیده 

اســت، یــک الــی دو ســال قهرمانــی را بــه خاطــر 
مصدومیت هایــی که اواخر فصل بــرای بازیکنان 
پیش آمد از دســت دادیــم ولی امســال تا اینجای 
کار مصدوم نداشــتیم. بازیکنان بــا یکدیگر رفیق 
هستند و بزرگ ترهای تیم شرایط را کنترل می کنند 

که به این گیتی پسند امیدوار هستم.
      سال گذشته عنوان آقای گلی را به دست 

آوردید، امسال هم در پایان نیم فصل آقای 
گل شدی، عملکرد خودتان را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
ســال گذشــته در ۲۲ بــازی ۲۶ بــه ثمــر رســاندم و 
آقای گل شدم، امسال در نیم فصل با لطف خدا 
و همــکاری دیگــر بازیکنان تیــم رکــورد فصل قبل 
خودم را شکستم و ۲۷ گل زدم، اما برای گل زدن 
بازی نمی کنم بلکه تنها هدفم پیروزی گیتی پسند 
اســت تا بتوانیم قهرمان شــویم. بــرای آقای گلی 

برنامه ریزی نمی کنم و جز اهدافم نیست.
      حمایت گیتی پسند در سال جاری چگونه 

بوده و مبلغ قرار دادها افزایش یافته است؟

جنتی یکی از مدیرانی است که برای نتایج حرص 
می خــورد و تــالش می کنــد تــا بازیکنــان امکانات 
الزم را داشــته باشــند و به حرف هایی کــه می زند 
پایبند اســت کــه از عوامــل باشــگاه گیتی پســند 
بابت کمک کردن به رشد فوتسال تشکر می کنم. 
به لطف حضور باشــگاه خوبی مثل گیتی پسند، 
مس سونگون، کراپ الوند و ســن ایچ ساوه مبلغ 

قراردادها تغییر کرده و بهتر هم می شود.
      نیم فصل دوم از چه زمانی شروع 

می شود؟
از بیســتم آذر مــاه تمرینــات گیتــی پســند شــروع 
می شــود و فکــر کنــم نیــم فصــل دوم لیــگ برتــر 

فوتسال از ۵ دی ماه شروع خواهد شد.
      راجع به بازی دوستانه تیم ملی فوتسال 

با ایتالیا برای ما توضیح می دهید؟
دو بازی دوستانه با تیم ملی ایتالیا داریم که محک 
خوبی برای تیم ملی فوتسال ایران است. در جام 
جهانی نتیجه مطلوبی نگرفتیم و شروع یک جوان 

گرایی را می توانیم از بازی با ایتالیا داشته باشیم.

خبر

سرمربی استقالل گفت:تیم بسیار خوبی را شکست 
دادیم که بازیکنان خوبی هم داشــتند. ســپاهان 
مالکیت توپ را در اختیار داشــت اما ســعی کردیم 

موقعیت به این تیم ندهیم.
مجیدی در نشست خبری پس از دیدار با سپاهان 
اظهار کرد: به هر دو تیم خســته نباشید می گویم. 
فوتبال خوب و جانداری بود. توانستیم در نیمه اول 
به گل برسیم و سعی کردیم بازی را مدیریت کنیم. 
سپاهان تیم بسیار خوبی بود که توانستیم این تیم 

خوب را شکست بدهیم.
وی در مورد بیانیه برخی باشگاه های لیگ برتری در 
خصوص پرونده بازیکن گابنی گل گهر گفت: در این 

مورد صحبتی ندارم.
سرمربی استقالل در خصوص موقعیت های زیاد 
سپاهان و عملکرد خوب خط دفاعی افزود: گفتم 
تیم بســیار خوبــی را شکســت دادیم کــه بازیکنان 
خوبی هم داشــتند. ســپاهان مالکیت تــوپ را در 
اختیار داشت اما سعی کردیم موقعیت به این تیم 
ندهیم. در نیمــه دوم و پس از به ثمر رســاندن گل 
در نیمه دوم ســعی کردیم بــازی را مدیریت کنیم، 

از خط دفاعــی تیمم بســیار راضی هســتم، دنبال 
سه امتیاز بود و آن را به دســت آوردیم. مجیدی در 
خصوص اینکه آیا از شکل بازی تیمش رضایت دارد 
و اینکه آیا وقتی بازیکنانش را به زمین می فرستد به 
بازی زیبا اعتقادی دارد، گفت: صددرصد همینطور 
اســت. قبل از بازی هم گفتم ســاختار استقالل به 
شکلی است که باید هجومی بازی کنیم اما از نفرات 
جوان استفاده می کنم برای اینکه تیم مان هجومی تر 
شــود نیاز به زمــان داریــم. باز هــم از بازیکــن جوان 
استفاده خواهم کرد و به دنبال این هستیم فوتبال 

تهاجمی که در ذهن دارم اجرا کنیم.

بازیکــن تیــم فوتبــال ســپاهان گفــت: اســتقالل 
جلــوی مــا هیــچ کاری نتوانســت انجــام دهــد، 

نمی خواهم این تیم را زیر ســوال ببرم، بازی پیروز 
کم بازی ما بودیــم و فوتبال خوبی  شــدند ولی حا

بازی ارائه دادیم.
سجاد شهباز زاده بعد از شکست مقابل استقالل در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: فکر می کنم استقالل در 
بازی های قبلی خیلی فوتبال خوبی ارائه داد ولی 
در بازی جلوی ما هیچ کاری نتوانست انجام دهد، 
نمی خواهم این تیم را زیر ســوال ببرم، بازی پیروز 
کم بازی ما بودیــم و فوتبال خوبی  شــدند ولی حا

بازی ارائه دادیم.

ســرمربی ســپاهان گفت: باخت با اینکــه برایم 
ناراحــت کننــده اســت امــا آن گونه نیســت که 
بخواهم سرم را پایین بگیرم چرا که تیمم خوب 

بازی کرد.
محرم نویدکیا در نشست خبری پس از دیدار با 
استقالل اظهار کرد: فکر می کنم تیم ما بازی فوق 
العاده ای انجام داد. نیمــه اول واقعا عالی بازی 
کردیم و سعی کردیم در نیمه دوم نیز همین روند 
را ادامه دهیم. استقالل یکی دو موقعیت نسبتا 
خوب داشت و به غیر از آن فکر نمی کنم که بازی 

خوبی را به نمایش نگذاشت.
وی ادامــه داد: در ضــد حمــالت و بــه خصوص 
در نیمــه دوم یکــی دو موقعیــت خیلــی خوب 

داشتند و در کل هشت یا نه موقعیت فوق 
العــاده داشــتیم کــه بایــد از آن اســتفاده 
می کردیم اما متأسفانه نتوانستیم استفاده 

کنیم.
 باید به حریف تبریک بگویم اما جا دارد از 

بازیکنانم نیز تشــکر کنم چرا که 
آنها تالش خوبی داشتند و 

کتیکی را دقیق  مسائل تا
انجام دادند اما بازی را 
گذار کردیم و باید کار  وا
را ادامــه دهیــم و روند 

تیم مان خوب بود.
نویــد کیــا در خصوص 
باخــت و انتظــارات از 

تیــم ســپاهان و پیــش 
بینی جایــگاه تیمــش در 

پایــان لیــگ تصریــح کــرد: 
پیــش بینــی کــه نمی توانــم 
انجام دهــم. فوتبال بعضی 
خــودش  روی  آن  اوقــات 

را نشــان می دهــد امــا در 

خصوص اینکــه در پایان فصــل جذابیــت کار را 
نمی بینند و نتایج قهرمان را مشخص می کند 
درست است. اما دیدگاه من در فوتبال این است 
که تیم سپاهان انتظارات را برآورده کند که این 
اتفاق در حال انجام است. اما در پایان فصل این 
مدیران هستند که باید تصمیم بگیرند دوست 
دارند این کار را انجام دهند یا خیر. ما باید بتوانیم 
از موقعیت هایمــان اســتفاده کنیم تــا در پایان 
لیگ حسرت امتیازات از دست رفته را نخوریم. 
در نهایت برای نوع فوتبالی که انجام می دهیم 

فوق العاده است.
وی افــزود: باخــت تیــم با اینکــه برایــم ناراحت 
کننده است اما آن گونه نیست 
که بخواهم سرم را پایین بگیرم 
چرا که تیمم خوب بازی کرد.

سرمربی ســپاهان با اشاره به 
تفاوت سپاهان لیگ امسال 
و ســال گذشــته خاطر نشــان 
کرد: چهار پنج بازیکن خوب را 
از دست دادم و به جای آنکه 
بازیکــن گرفتم. یعنــی اتفاق 
خاصــی در ســپاهان بوجــود 
نیامــد. حتــی برخــی از بازیکنــان 
که فیکــس نبودند تصمیم گرفتند 

جدا شوند. 
اما ســعی کــردم بازیکنانــی جذب 
شــوند کــه بتوانند جایگزیــن جدا 
کرم که این  شده ها شوند. خدا را شا
بازیکنــان کارشــان را بــه خوبــی 
انجام می دهند. به نظر می رسد 
نوع فوتبالی که انجام می دهیم 
مناسب است و هواداران از آن 
لذت می برند اما نیــاز به زمان 

داریم تا روز به روز بهتر شویم.

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان، ۳۱ بازیکن را 
برای اردوی ۱۰ روزه فراخواند.

اردوی آماده ســازی تیم ملی فوتبال بانوان از 
۲۷ آذرماه لغایت هشــتم دی ماه در مرکز ملی 

فوتبال برگزار می شود. 
بر همین اســاس مریم ایراندوســت، سرمربی 
تیم ملی فوتبــال بانــوان ۳۱ بازیکــن را به اردو 

فراخواند. 
به گــزارش روابــط عمومی فدراســیون فوتبال 
اسامی ۳۱ بازیکن دعوت شــده به اردوی تیم 

ح است: ملی بدین شر
ظهرابی نیا، هاجــر  ســارا  کودایــی،  زهــره 
دباغــی، فاطمه عادلــی، مینا نافعــی، مرضیه 
نیکخواه، هانیــه علیمردانی، الهــام فرهمند، 
فاطمه مردانــی، مرضیه فیضــی و ثنا صادقی 

)اصفهان(
زهرا قنبری، زهرا ســربالی، بهنــاز طاهرخانی، 
سارا دیدار، نگین زندی، افسانه چترنور، رقیه 

جالل نســب، فاطمه امینــه برازجانــی، ملیکا 
متولی، عارفه ســیدکاظمی، شــبنم بهشــت، 

سمانه چهکندی، ملیکا محمدی )کرمان(
غزاله بنی طالبی، زهره جاللی )کردستان(

مریم یکتایی )آذربایجان غربی(
سارا قمی، زهرا معصومی، محدثه زلفی )البرز(

هادیه کر )گیالن(
بازیکنان دعوت شده باید عصر روز شنبه )۲۷ 
کادمی ملی فوتبال به  آذرماه( خود را در هتل آ

کادر فنی معرفی کنند.
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با تمام شدن دوره چهارسال ریاست تیمور 
باجول در هیئت والیبال استان اصفهان، 
ریبا صادقی به عنوان سرپرست این هیئت 

منصوب شد.
به گــزارش  روابط عمومــی اداره کل ورزش 
و جوانــان اســتان اصفهــان، بــا توجــه بــه 
تمام شــدن دوره چهار سال ریاست تیمور 
باجــول بنــا بــر پیشــنهاد مدیــرکل ورزش 
و جوانــان اســتان اصفهــان، طــی ابالغــی 
رئیــس  داورزنــی  محمدرضــا  ســوی  از 
فدراســیون والیبال کشــور، فریبــا صادقی 
به عنوان سرپرست هیئت والیبال استان 

اصفهان منصوب شد.

فدراســیون  انضباطــی  کمیتــه  رئیــس 
احــکام  صــدور  درخصــوص  بســکتبال 

جدید این کمیته اطالع رسانی کرد.
عمومی فدراســیون  روابــط  گــزارش  بــه 
بســکتبال، منصور اردســتانی اظهــار کرد: 
جناب آقــای صفــرزاده قائــم مقــام محترم 
باشــگاه فرهنگــی – ورزشــی شــیمیدر قــم 
بــه اتهــام ورود غیرمجــاز بــه محــل اردوی 
تیم ملــی بســکتبال بانوان و … ســه مــاه از 
حضور در میادین ورزشی به صورت موقت 
محروم شده است. این حکم به دلیل عدم 
خ  اعتراض نامبرده پس از صدور رأی از مور

۹ آذر ۱۴۰۰ قطعی شده است.
اردستانی افزود: شکایت باشگاه فرهنگی 
– ورزشــی شــیمیدر قــم از آقایــان محمــد 
جمشــیدی )بازیکــن تیــم ملی( و مســعود 
قاسمی )سرپرســت وقــت تیــم ملــی( در 
خ ۱۹ آذر ۱۴۰۰ رســیدگی و رأی  جلســه مــور
کمیتــه بــدوی انضباطی پــس از صــدور در 
فرآیند امضا و ابالغ است. نتیجه رسیدگی 
پس از قطعیــت رأی اطالع رســانی خواهد 

شد.

رقابت هــای انتخابــی درون اردویــی تیــم 
ملــی تکوانــدو پنجشــنبه هفتــه جــاری در 

خانه تکواندو برگزار می شود.
بــه گــزارش مهــر، اردوهــای آمــاده ســازی 
تیم ملــی تکواندو برای شــرکت در بیســت 
و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی ۲۰۲۲ 
جهــان بــا حضــور ۲۵ تکوانــدوکار از دهــم 
آذرماه آغاز شــده و پــس از دو هفته تمرین 
زیر نظــر کادر فنــی در خانه تکوانــدو ادامه 

دارد.
با نظر کادر فنی قرار است پنجشنبه هفته 
جاری مرحله  دیگری از رقابتهای انتخابی 
برگزار شود و در نهایت در هر وزن دو نفر در 
اردو باقی مانده و نزدیک به ۱۰ تکواندوکار 
از ادامــه همراهــی تیــم ملــی بازخواهنــد 

ماند.
تیــم ملــی در نظــر دارد بــا ۱۶ تکوانــدوکار 
تمرینــات خــود را ادامــه داده و در صــورت 
فراهم شدن شرایط بهمن ماه برای تمرین 
با تیم ملی روســیه راهی این کشــور شود و 
پــس از آن در یک تورنمنت بیــن المللی در 

کشوری دیگری از قاره اروپا شرکت کند.
)البــرز(،  موســایی  حاجــی  مهــدی 
حســین لطفــی )تهــران(، محمدصــادق 
دهقانــی )البــرز(، متیــن رضایی )تهــران(، 
محمدحســن پلنــگ افکــن )مازنــدران(، 
طوفان ابراهیمی )البرز(، سروش احمدی 
زاهــدی  محمدحســین  )مازنــدران(، 
)البــرز(،  حســینی  ســیدامید  )تهــران(، 
امیرمحمــد بخشــی )آذربایجــان شــرقی(، 
)اصفهــان(،  یزدانــی  محمدحســین 
میرهاشــم حســینی )آذربایجان شــرقی(، 
مهدی جاللی )قزوین(، سهیل محمدیان 
)البــرز(، علیرضــا نادعلیــان )مازنــدران(، 
سجاد مردانی )اصفهان(، سعید احسانی 
)تهــران(، عرفان بزرگی )مازنــدران(، فرزان 
عاشورزاده )مازندران(، امیرسینا بختیاری 
)زنجان(، محمدمهدی عمادی )تهران(، 
دانیال بزرگی )مازندران(، علی اشــکوریان 
)مازنــدران(، آریــن سلیمی )کرمانشــاه( و 
ابوالفضل عباسی )مازندران( نفرات حاضر 

در اردوی تیم ملی می باشند.
جهــان  قهرمانــی  تکوانــدو  رقابتهــای 

فروردین ماه در چین برگزار می شود.

فریباصادقیسرپرست
هیئتوالیبالاستان

اصفهانشد

کمیتهانضباطی احکام
فدراسیونبسکتبال

اعالمشد

خانهتکواندو
میزبانرقابتهای
انتخابیتیمملی

تیــم فوتبــال اســتقالل فاتح نبــرد حســاس هفته 
دهم شد.

در چارچــوب رقابت هــای هفتــه دهــم لیــگ برتــر 
فوتبال، تیم های استقالل و ســپاهان در ورزشــگاه آزادی به مصاف 
یکدیگر رفتند که این دیدار بــا پیروزی یک بر صفر اســتقالل به پایان 

رسید.
حساس ترین دیدار هفته دهم لیگ برتر در حالی در ورزشگاه آزادی آغاز 
شد که دو تیم در ۱۵ دقیقه ابتدایی بیشتر به ارزیابی یکدیگر پرداختند و 
برای رسیدن به گل عجله نکردند. با گذشت یک ربع ساعت از آغاز بازی 
اما کم کم بازی جان گرفت و این سپاهان بود که روی حرکات تیمی و 
بعضا خالقیت مهره های هجومی اش صاحب موقعیت می شد. با این 
حال اما در حالی که برتری نسبی با سپاهان بود، روی یک غافلگیری 

از سوی هافبک های دفاعی ســپاهان، این جعفر سلمانی بود که با 
ضربه ای از درون محوطه جریمه دروازه سپاهان را باز کرد. بالفاصله 

پس از گل اما باز هم این سپاهان بود که دو سه موقعیت بسیار خوب 
برای گلزنی بدست آورد اما مهاجمان این تیم از موقعیت ها استفاده 

نکردند تا این میزبان باشد که برنده به رختکن می رود.
در نیمه دوم همانطور که انتظار می رفت استقالل عقب نشست تا فضا 
برای سپاهان ایجاد نشود و طبعا موقعیت گلی هم ایجاد نشود. با این 
حال اما سپاهان روی کارهای ترکیبی چند موقعیت خیلی خوب روی 
کنش های خوب حسینی و بی دقتی  دروازه استقالل ایجاد کرد اما وا

مهاجمان سپاهان مانع به تساوی کشیدن بازی شد.
بدین ترتیب ســپاهان در دیداری که واقعا برتر از حریف بــود روی بی 
دقتی مهاجمانش و فرصت طلبی اســتقالل، بــازی را به دیگر رقیب 
گذار کرد تا از صدر جدول باز هم فاصله بگیرد. حاال  مستقیم قهرمانی وا

استقالل با ۲۰ امتیاز صدرنشین جدول رده بندی است.

استقالل یک- سپاهان صفر:

آبیهافاتحنبرد۶امتیازی

خبر

رئیس هیئت گلف استان اصفهان با بیان اینکه به 
دنبال توسعه و بهبود زیرساخت های گلف هستیم، 
گفت: راه اندازی ۱۵ زمین گلف در مناطق ۱۵گانه شهر 

و گلف محله را به شهرداری اصفهان پیشنهاد داده ایم.
کوروش محمــدی در خصوص وضعیت هیئت گلف اســتان اصفهان 
کنون ســعی کرده ایــم با توجه به شــرایط  اظهارکــرد: از ابتــدای ســال تا
و وضعیــت موجــود، برنامه هــای خــود را اجرایی کنیــم، همچنین در 

برنامه های فدراسیون از جمله لیگ برتر حضور فعال داشته باشیم.
وی افزود: در لیگ برتر آقایان تیم های شاهین شهر و اصفهان و در لیگ 
بانوان تیم اصفهان حضور دارند که یک مرحله از لیگ برتر در بخش آقایان 
هفته گذشته برگزار شد که به نوعی دربی اصفهان بود که دو تیم به تساوی 
رضایت دادند. اواخر هفته جاری نیز مرحله دوم لیگ در مسجد سلیمان 

برگزار می شود که تیم اصفهان به این مسابقات اعزام خواهد شد.
وی ادامه داد: جوان گرایی و پشتوانه ســازی تیم ها یکی از نکاتی است 
که برای هیئت از اهمیــت زیادی برخوردار اســت و بــه همین منظور ۸ 
تیم در رده های مختلف سنی ســازماندهی کرده ایم. در بخش مینی 
گلف فعالیت های بسیار خوبی داشــته ایم و تیم های بانوان و آقایان و 
همچنین تیم رسانه، تمرینات بسیار خوبی سپری می کنند و امیدواریم 
بتوانیم در مسابقاتی که برگزار می شود سکوهای قهرمانی خوبی را به 

خود اختصاص دهیم.
رئیس هیئت گلف استان اصفهان در خصوص برنامه های این هیئت، 

اضافه کرد: با توجه به رشته های زیر مجموعه هیئت گلف، سعی شده 
تا نگاه یکسانی به تمامی رشته ها و در همه بخش ها از آموزش تا همگانی 
و قهرمانی، همچنین تقویت و تربیت مربیان و داوران داشته باشیم تا 
بتوانیم به اهدافی که برای رشد و پیشرفت هیئت درنظر داریم، دست 
پیدا کنیم. وی تصریح کرد: متأسفانه شیوع ویروس کرونا تأثیر منفی بر 
تمامی فعالیت ها داشت، زیرا روند رو به رشدی در زمینه استعدادیابی آغاز 
کرده بودیم که در طی این دو سال متوقف و بعد سرعت بسیار پایینی به 
کره با مدارسی  کنون با بهبود شرایط دوباره در حال مذا خود گرفت، اما ا
هستیم که فعالیت حضوری خود را آغاز کردند تا بتوانیم شرایط بهتری 
را برای جذب عالقه مندان به این رشته در رده های پایه و استعدادیابی 

داشته باشیم.
محمدی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکالت رشته گلف عالوه بر گرانی 
تجهیزات و وسائل که تهیه آن برای ورزشکاران این رشته بسیار سنگین 
اســت، موضوع زیر ساخت های موجود اســتان اصفهان است. زمین 
مینی گلف مجموعه کوثر، یکی از زمین های بسیار خوب و استاندارد این 
رشته در کشور اســت، در خصوص دسترســی به زمین ورزشــگاه بزرگ 
مشکالتی داشتیم که با کمک خیرین و برخی از ارگان ها توانستیم شرایط 
خوبی برای رفت و آمد و اســتفاده ورزشکاران مهیا کنیم. همچنین در 
تالش هستیم تا بتوانیم زمین تمرینی خوب و با کیفیتی در مجموعه 
کوثر ایجاد کنیم که مراحل نقشه کشی آن انجام شده است؛ داشتن چنین 

زمینی برای رشد و پیشرفت ورزشکاران بسیار اهمیت دارد.
وی با بیان این که رشته گلف از رشته های ویترینی و رسانه ای نیست، 
گفت: برخالف جذابیت و قدمت بســیار زیاد گلف، این رشــته در ایران 
بسیار مهجور است؛ چرا که از رشته های ورزشــی رسانه ای نیست و به 
همین دلیل در تمامی زمینه ها از جمله ورود اسپانسرها، زیرساخت ها 
و ســایر موارد دیده نشــده اســت. برای حضور پرقــدرت تیم های لیگ 
کره  برتری با برخی از ارگان ها و شرکت های مســتقر در اصفهان وارد مذا
شده ایم و امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت نیز برای تقویت و توسعه گلف 

استفاده کنیم.
رئیس هیئت گلف در ارتباط با اعتبارات این هیئت خاطرنشــان کرد: 
متاسفانه اعتبارات بسیار کمی به گلف اختصاص داده می شود و امسال 

هیچ واریزی نداشــتیم و تمامی هزینه ها از جمله اعــزام تیم ها از محل 
کمک های خیرین و سایر دستگاه ها بوده است؛ هرچند اداره کل ورزش 
و جوانان در بحث احداث و توسعه زیرساخت ها کمک هایی داشته اند؛ 
اما با توجه به حجم برنامه هایی که برای رشد، توسعه و پیشرفت این 

رشته در نظر داریم، بسیار ناچیز است.
 وی در خصــوص احداث زمین گلــف در دیگر مناطق شــهر اصفهان با 
توجه به تمرکز زمین های موجود در شمال شهر اصفهان، اضافه کرد: به 
شهرداری اصفهان پیشنهاد همکاری در زمینه راه اندازی گلف محله و 
احداث ۱۵ زمین گلف در مناطق ۱۵ گانه شــهرداری اصفهان داده شد 
کنون محقق نشده است که در صورت انجام این کار، شاهد تحول  که تا

بسیار خوبی در توسعه و همگانی کردن این رشته خواهیم بود.
رئیس هیئت گلــف اســتان اصفهان تصریــح کــرد: بــا برنامه هایی که 
کنون با  داشتیم، توانستیم اقشار مختلفی را درگیر این رشــته کنیم و ا
دسترسی بهتر به زمین گلف ورزشگاه بزرگ نقش جهان، روزهای تعطیل 
شاهد حضور عالقه مندان بسیاری هســتیم که به صورت خانوادگی و 

دوستانه گلف بازی می کنند.
وی ادامه داد: در بخش قهرمانی استان اصفهان از جمله استان هایی 
بوده که همیشه حرف  برای گفتن داشته و تیم های اصفهان بر روی سکو 
بوده اند، به ویژه در بخش بانوان که فعالیت بیشتری داریم. همچنین 
گلف بازان خوبی هم از استان اصفهان به اردوهای ملی دعوت شدند که 
با توجه به فعالیت های خوب و چشمگیر فدراسیون، امیدواریم بتوانند 

توانمندی های بیشتری از خود نشان دهند.
کید بر ظرفیت شهرستان ها و فعال شدن آن ها در رشته  محمدی با تأ
گلف، گفت: نگاه به شهرستان های استان و فعال کردن آن ها نیز از اهداف 
بســیار مهم هیئت گلف اســتان اســت که در دو بخش به آن پرداخته 
می شود؛ اول فعال تر کردن شهرستان هایی که گلف آن ها فعال است 
و همچنین رفع نیازها و مشــکالت آن ها در حد توان هیئت و در ادامه، 
بررسی وضعیت شهرستان هایی که فعال نیستند تا با توجه به ظرفیت 
و پتانسیلی که دارند بتوانیم با هماهنگی با اداره کل ورزش و جوانان این 
رشــته  را در تمامی شهرســتان ها فعال و از این طریق نیروهای مستعد 

بیشتری را جذب کنیم.

رئیس هیئت گلف استان اصفهان:

گلفمهجورماندهاست

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ هیات دو آقای 
محسن خدادادی کلیشادی به شناسنامه شماره ۱۲۳ کدملی ۱۲۸۹۳۲۰۲۹۲ 
صادره اصفهان فرزند نوروزعلی بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۶۵/۷۳ 
مترمربع از پالک شماره ۳۲۴ و ۳۲۵ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان 
بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع 
سند انتقال ۹۳۵۵۵، ۷۴/۳/۲۴ دفتر ۳۴ اصفهان بوده. لذا به منظور اطالع 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
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: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – ۱۲۳۲۷۸۶ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۱۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ هیات سه 
آقای حسین عباسی قورتانی به شناسنامه شماره ۳۰۸ کدملی ۵۶۵۹۲۵۰۲۹۷ 
صادره کوهپایه فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۳۱ 
مترمربع پالک شماره ۵۰ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره 
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از سند ۳۱۹۴، ۸۳/۰۴/۲۲ دفترخانه ۱۴۰ 
بهارستان اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را  اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
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: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ 

- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۳۳۰۹۲ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۴۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ هیات سه خانم 
اعظم حالج جزی به شناسنامه شماره ۶۹۷۰ کدملی ۱۲۸۷۴۱۱۰۲۹ صادره از 
اصفهان فرزند حسن نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت ۱۰۰/۳۵ مترمربع پالک شماره ۱۵۱۷۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ 
اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از سند ۸۸۴۸۰، ۹۸/۰۸/۱۸ دفترخانه 
۱۸۷ اصفهان رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۴۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ 
هیات سه آقای مهدی رحیمی به شناسنامه شماره ۳۹۷ کدملی ۱۲۹۱۵۵۰۲۳۲ 
صادره از اصفهان فرزند حسین نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۱۰۰/۳۵ مترمربع از پالک شماره ۱۵۱۷۸ اصلی واقع 
در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از سند ۸۸۴۸۰، 

۹۸/۰۸/۱۸ دفترخانه ۱۸۷ 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: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ 

- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۳۳۱۷۸ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۶۹۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳، جلسه هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده 
در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۵۷۳ مربوط 
به تقاضای آقای/خانم عبدالرسول طاهری اندانی مبنی بر صدور سند مالکیت 
نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه 
تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ 
وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رأی هیأت: با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ۸۴۳۱ و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های 
محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. 
لذا مالکیت آقای/خانم عبدالرسول طاهری اندانی به شناسنامه شماره ۳۷۷۸ 
کدملی ۱۱۴۱۳۰۸۵۲۵ صادره فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت ۹۰/۹۰ مترمربع پالک شماره ۴۲۶ فرعی از ۱۱۰ اصلی واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 
طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره 
ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۹/۱۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ - رییس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۳۱۳۲۴ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۷۵۹، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  موضو
رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق 
العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۰۲۴ 
مربوط به تقاضای آقای/خانم نیلوفر قاسمی نژاد مبنی بر صدور سند مالکیت 
نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه 

تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ 
وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۳۹۹۴۹ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ دفتر ۳۲۲ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک 
موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی 
نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از 
عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم 
نیلوفر قاسمی نژاد به شناسنامه شماره ۱۰۵۹ کدملی ۱۱۴۱۱۷۹۲۴۵ صادره 
فرزند حسین نسبت به ۲ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
۲۹۲/۱۸ مترمربع پالک شماره ۴۰ فرعی از ۱۱۴ اصلی واقع در اصفهان بخش 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی 
گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره 
ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ - رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۳۱۱۸۹ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۷۵۸، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  موضو
رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق 
العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۰۲۵ 
مربوط به تقاضای آقای/خانم عباس رحمتی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت 
به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت 
ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۳۹۹۴۹ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ دفتر ۳۲۲ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک 
موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی 
نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از 
عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم 
عباس رحمتی به شناسنامه شماره ۶۵۸ کدملی ۱۱۴۱۶۸۹۸۳۹ صادره فرزند 
عبداله نسبت به ۴ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۹۲/۱۸ 
ک شماره ۴۰ فرعی از ۱۱۴ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه  مترمربع پال
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی 
گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره 
ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ - رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۳۱۱۸۰ / م الف

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

برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
اگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
گهی به مدت دو ماه  اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین  آ
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نماید. 
ردیف ۱( رای شماره ۰۱۲۴، ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیات دوم آقای جلیل آقائی به 
شناسنامه شماره ۱۷ کدملی ۱۱۵۹۶۵۴۶۱۱ صادره خمینی شهر فرزند محمود 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۰۲/۴۴ مترمربع قسمتی از پالک 
شماره ۴۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکیت ابوالقاسم رحمتی اندانی از سند شماره ۲۴۰۳۴ مورخ ۱۳۴۱/۱۲/۱۲ 
دفترخانه شماره ۲۹ اصفهان تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ - رییس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان شهریاری – ۱۲۳۱۱۹۸ / م الف

آگهی رای شورا
شماره پرونده: ۲۱۹/۱۴۰۰/ش، شماره دادنامه ۳۵۵، ۱۴۰۰/۹/۱۷، تاریخ 
رسیدگی: ۱۴۰۰/۹/۱۷، درخصوص دادخواست دعوی خواهان علی عرب 
بیگی جزی ف.رحیم بوکالت الهام خجندی ف.فضل اله بنشانی شاهین شهر 
خ فردوسی فرعی ۶ شرقی پ ۸۶ جنوبی بطرفیت خوانده علیرضا کریم زاده 
ف.حسنعلی مجهول المکان به خواسته مطالبه یکصد و بیست و هشت میلیون 
ریال به استناد سه فقره چک عهده بانک تجارت به شماره ۵۷۴۲۰۹ سررسید 
۳۰ / ۶/ ۱۳۹۹ و ۵۷۴۲۱۵ سررسید ۱۳۹۹/۶/۳۰ و ۵۷۴۲۱۶ سررسید 
۱۳۹۹/۵/۳۰ با احتساب خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و اجرای تشریفات قانونی در وقت 
مقررحوزه به تصدی امضاء کنندگان ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 
پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نمایدنظر به دادخواست خواهان ومستندات تقدیمی یک فقره رسید انتقال 
که همگی حکایت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نماید و خوانده 
نسبت به دعوی مطروحه دفاعی را بعمل نیاورده است و دلیلی بر برائت خود اقامه 
نکرده است لذا شورا دعوی خواهان را ثثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸-

۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ماده 
۳ و ۲۲صدور چک مصوب سال و ماده ۸۲حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ یکصدو بیست وهشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه 
دادرسی به مبلغ یک میلیون و نهصد و چهل هزار ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی با محاسبه دایره 
اجرا از تاریخ سررسید هریک از چک ها لغایت زمان پرداخت در حق خواهان را 
صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهی در 
دادگاه محترم تجدید نظر محاکم حقوقی شاهین شهر  می باشد. قاضی شعبه 

ششم شورای حل اختالف شاهین شهر غالمرضا شکوهی - ۱۲۴۱۹۷۸/ م الف

آگهی

با۱۰روشنادرستدرمانبیمارانذهنی
درتاریخآشناشوید

گرچه امروزه متد های جدیدی  ا
بــرای درمــان بیمــاران حــوزه 
ســالمت ذهــن و روان بــه وجــود 
آمده اما در گذشــته اوضاع همیشــه به این منوال 

نبوده است. 
کــه شــاید در طــول تاریــخ  گروه هایــی  یکــی از 
درمان هــای نادرســتی بــرای آن هــا بــکار رفتــه 
اســت، بیماران ذهنی بوده اند. شــواهد فراوانی از 
درمان هــای غیر انســانی بیمــاران ذهنــی در طول 
تاریــخ وجــود دارد. از ایــن رو، با نگاهی به گذشــته 

می توان چشم اندازی در این زمینه به دست آورد.
دکتر جان. اچ کریستال )John H. Krystal( دکترای 
پزشکی و استاد نوروبیولوژی در دانشکده پزشکی 
دانشــگاه ییل آمریــکا در ایــن زمینه می گویــد: من 
فکر می کنم هر نســل، دیدگاه هــای جدیــدی را در 
مورد علل و راهکار های بیماری های روانی که بروز 
می کند، ارائه می دهد و این نظریات ما را به آزمودن 

راه های درمانی جدید رهنمون خواهد ساخت.
در ایــن گــزارش دکتــر کریســتال به نحــوه درمــان  و 
رفتار های نادرســتی که با بیماران ذهنــی در طول 

تاریخ شده، پرداخته است.
1- صحبت با بیمار برای کنار گذاشتن باور های 

غلط!
در قرن هجدهم میالدی، برخی بر این باور بودند که 
بیماری ذهنی، مشکلی اخالقی است که بایستی 
بوسیله مراقبت های انسانی و آموزش نظم و اصول 
اخالقی درمان شود. این راهبرد ها شامل بستری 
کردن فرد در بیمارستان، قرنطینه و منزوی کردن او 
و صحبت با وی در خصوص بارو های غلط وی بود.

2- لوبوتومی و مختل کردن مدار های مغزی
لوبوتومــی ))Lobotomy یا لوکوتومی نوعی جراحی 
افراطی و منسوخ شده بر روی مغز انسان است که 
در نیمه اول قرن بیستم به منظور درمان اختالالت 
ک لوبوتومی که  روانی انجام می شد. پروسه خطرنا
بر پایه ایجاد برش و آسیب تعمدی به لوب پیشانی 
مغز اســتوار بود، معموال نتیجه معکوس و مخرب 
داشــت و در بهتریــن حالــت بیمــار را در حالــت بی 
تفاوتی حسی، شناختی و عاطفی نسبت به دنیای 

پیرامون قرار می داد.

لوبوتومی نخستین درمان روانپزشکی بود که برای 
کاهش درد و رنج با ایجاد اختالل در مدار های مغزی 
طراحی شــد. با این حال، کارشناســان خیلی زود 
متوجه شــدند که ایــن روش به انــدازه کافــی برای 

توجیه خطرات آن مؤثر نیست.
کسازی ۳- خونریزی، استفراغ و پا

جالینوس، پزشــک یونان باســتان بر این بــاور بود 
که همــه بیماری ها از عــدم تعادل مزاجــی در بدن 
سرچشــمه می گیــرد. حــدود ســال ۱۶۰۰ میالدی، 
تومــاس ویلیــس )Thomas Willis( ایــن رویکــرد را 
با اختالالت روانی تطبیــق داد و اســتدالل کرد که 
یک رابطه بیوشیمیایی درونی در پشت اختالالت 
روانی وجود دارد. این در حالی اســت که قبال تصور 
کســازی و حتی اســتفراغ  بر آن بود که خونریزی، پا

به اصالح این عدم تعادل مزاجی کمک می کند.
۴- عمل ترفیناسیون و سوراخ هایی که در 

سر ایجاد می شد
شــاید یکــی از اشــکال درمــان بیمــاری ذهنــی، 
ترفیناســیون اســت کــه ترپانســیون نیــز نامیــده 
می شد و شامل سوراخ کردن جمجمه با استفاده 
از تیغــه مارپیچ و یا حتــی اره بــود. بر اســاس برخی 
تخمین ها، ایــن درمان هفت هزار ســال پیش آغاز 
شــد. گرچه هیچ راهنمــای تشــخیصی از آن زمان 
که این روش بکار گرفته می شــده، وجود ندارد؛ اما 

متخصصــان حــدس می زننــد که ایــن روش برای 
برداشــتن بخــش کوچکــی از جمجمــه بــا هــدف 
تســکین ســردرد، بیماری روانی و یا تسخیر فرضی 

شیطانی بکار می رفته است.
۵- مناسک عرفانی

به دلیل درک نادرســت از مشــکل بیماران ذهنی و 
عالئم اختالالت خلقی، اسکیزوفرنی و سایر مشکالت 
روانــی، در برخی فرهنگ ها این مســائل بــه عنوان 
نشانه های تسخیر شیطانی در نظر گرفته می شد و به 
همین خاطر، گاه مراسم های عرفانی به مانند جن 
گیری، دعا کردن و یا دیگر آداب مذهبی برای رهایی 
فــرد و خانــواده اش از درد و رنجــی کــه بــه خاطر این 

اختالل ها به وجود آمده بود، صورت می گرفت.
۶- حمام آب یخ

درمان های اخالقی برای بیماران ذهنی، پایه انواع 
درمان در قرن هجدهم به شمار می رفت اما حتی در 
آن زمان بیماران روحی و جسمی از یکدیگر تفکیک 
نشــده بودند و در نتیجــه، برخــی درمان هــا در آن 
دوران صرفــا رویکــردی فیزیکی داشــت؛ بــه مانند 
حمام آب یخ و یا محدودیت های فیزیکی و ایزوله 

و منزوی کردن فرد.
۷- سیم کشی مجدد مغز!

ایجــاد کمــای عمــدی ناشــی از قنــد خــون پایین 
در دهــه ۳۰ میالدی به عنــوان ابزاری بــرای درمان 

بیماری ذهنی به کار گرفته شد؛ چرا که اعتقاد بر این 
بود که تغییر چشمگیر سطح انسولین، باعث تغییر 
دادن سطح سیم کشی مغزی می شــود! این کما 
درمانی که یک تا چهارساعت به طول می انجامید، 

در دهه ۶۰ میالدی کنار گذاشته شد.
۸- درمان با داروی مترازول

به مرور و با تکامل روش های درمانی، برخی پزشکان 
به این نتیجه رســیدند که برخی بیماری ها مانند 
ع و بیماری هــای روانی از جمله اســکیزوفرنی  صــر
نمی توانند همزمان با همدیگر وجود داشته باشند؛ 
بنابرایــن آن ها تشــنج های عمدی بــا اســتفاده از 
دارو هایی مانند مترازول ایجــاد می کردند تا مقذار 
بیماری هــای ذهنــی و روانی فــرد را کاهش دهند. 
ع و اسکیزوفرنی در  بعدا پزشکان متوجه شدند صر

تقابل با همدیگر نیستند.
۹- تب درمانی

یکی دیگر از روش هایی که در گذشته برای درمان 
بیماران ذهنی اســتفاده می شد، اســتفاده از یک 
بیماری برای درمان بیمــاری دیگر بــود. یونانیان 
باستان مشــاهده کرده بودند یک دوره تب برخی 
اوقات افــراد را از عالئم بیماری دیگر درمان می کند 
اما این روش مورد استفاده قرار نگرفت تا زمانی که 
یک روانپزشک اتریشی در دهه ۱۸۰۰ میالدی به نام 
گنر-یاورگ« یک بیمار مبتال به سفلیس  »یولیوس وا
را بــه ماالریــا مبتال کــرد و با اســتفاده از تب ناشــی از 
ماالریا به درمان روانپریشــی حاصل از سفلیس در 

بیمار پرداخت.
1۰- قرنطینه کردن بیمار

یکی از روش های درمانی اختالالت روانی، قرنطینه 
کردن فــرد بیمــار بــود. آسایشــگاه ها، مکان هایی 
بودند کــه افراد مبتال به اختــالالت روانــی را در آنجا 

قرار می دادند.
حتی امــروزه، افــراد مبتال به بیمــاری روانی ممکن 
است دوره هایی از بستری شدن را تجربه کنند که 
یادآور مراقبت های ارائه شده در آسایشگاه هاست، 
با این حال امروزه، جوامع دنیا تالش دارند تا کنترل 
نظارتی بســیار بیشــتری بر کیفیــت مراقبت هایی 
کــه بیمــاران در ایــن مکان هــا دریافــت می کننــد، 

اعمال کنند.

دانستنی ها

خشــکی پوســت در افــراد بــه دالیــل مختلــف از 
جمله تغییر شرایط آب و هوایی پیش می آید که 
در این گزارش به چند روش خانگی برای مقابله 
با آن اشــاره شــده اســت.  در این گزارش به روش 
خانگی و طبیعی برای رفع خشکی پوست اشاره 
شده است که به راحتی می توانید آن ها را در خانه 

انجام دهید.
1. روغن زیتون

روغن زیتون به عنوان یکی از طبیعی ترین روغن ها 
در جهان شناخته می شود که تاثیر بسیار زیادی 
در طراوت و شادابی پوست دارد. مقداری روغن 
زیتون را روی قسمت خشک شده از پوست بریزید 
و با یک دستمال گرم و مرطوب آن را ماساژ دهید تا 

به پوست نفوذ کند.
2. ماسک آووکادو

آووکادو یک میوه بسیار کاربردی است که عالوه بر 
خوردن، مصارف زیادی از آن می شود. به عنوان 
مثال روغن و کرم هایی که از عضاره آووکادو تهیه 
می شــوند برای درمان بیماری های پوســتی به 

خصوص خشکی پوست موثر است.
برای بهبود خشــکی پوست پیشــنهاد می شود 
که نصف آووکادو تــازه را رنده کرده و با یک قاشــق 
چایخوری روغن زیتون ترکیب کنید و محلول به 
دست آمده را روی قسمت خشک شده از پوست 

به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه قرار دهید.

۳.   جو دوسر
در هنــگام خشــکی پوســت مهم تریــن اقــدام 
می تواند مرطوب نگه داشتن آن باشد. به همین 
دلیل پیشنهاد می شود که یک فنجان جو دوسر 
را درون وان حمــام بریــزد و ۳۰ تــا ۶۰ دقیقه درون 
آن قرار بگیرید تا پوست شما برای مدت طوالنی 

مرطوب بماند.
۴. ماسک عسل و جو دوسر

کــی اســت که  عســل تقریبــا طبیعی تریــن خورا
بدون دخالت دســت تهیه می شود. یک قاشق 
غذاخوری عسل را با ۲ قاشق غذاخوری جو دوسر 
مخلوط کنیــد و کمــی آن را گرم کنیــد و به مدت 
۱۵ تا ۲۰ دقیقه آن را بر روی قسمت خشک شده 

پوست قرار دهید.
۵. روغن نارگیل

روغــن نارگیل ایــن قابلیــت را دارد کــه در دمــای 
محیط رفته رفته تبدیل به جامد شود. پیشنهاد 
می شود که مقداری روغن نارگیل را در یک محیط 
نسبتا خنک قرار دهید تا بعد از چند روز تبدیل به 

یک پماد برای رفع خشکی پوست شود.
همچنین توجه داشته باشید که پس از مصرف 
پماد نارگیل بر روی پوســت، حتما آن قسمت از 
گر بر روی پا یا  پوست را به پارچه نخی بپوشانید یا ا
دست استفاده کرده اید حتما جوراب یا دستکش 

بپوشید.

درد دست یکی از شایع ترین اختالالت سیستم 
اســکلتی، عضالنــی اســت کــه می توانــد منجر 
به بروز اختــالل جــدی در انجــام فعالیت های 

روزمره فرد شود.
۱- سرد و گرم کردن: یکی از ساده ترین راهکار ها 
بــرای خالصــی درد دســتان ســرد و گــرم کردن 
مداوم آنهاســت. برای اینــکار می توانید از یک 
پــک یــخ و آب داغ بــه طــور متنــاوب اســتفاده 

کنید.
۲- استفاده از زردچوبه: کمتر کسی می داند که 
زردچوبه خواص ضدالتهابــی دارد. می توانید 
زردچوبــه را بــه صــورت خمیــری درآورده و بــه 

عنوان پماد بر روی موضع درد قرار دهید.
۳- نور آفتاب: به جز در مواردی که فرد از سرطان 
رنج می برد، نور آفتاب می توانــد یکی از بهترین 
راهکار ها بــرای خالصــی از درد دســتان باشــد. 
 D نــور آفتــاب می توانــد باعــث تولیــد ویتامیــن 
در دســتان شــود کــه بــه مقابله بــا آرتــروز کمک 

می کند.
۴- نوشیدن چای: یافته های محققان نشان 
می دهــد مصــرف روزانــه ۳ تــا ۴ فنجــان چای 
سبز )بدون قند( می تواند به تسکین درد های 
ناشــی از آرتروز کمک کند. این چای احساس 

تندرستی عمومی در فرد را ارتقا می دهد.

رهاییازخشکیپوستباچندراهکارخانگی

کاهشدرددست ۴راهکارمفیدبرای

پوست

دانستنی ها

خشــکی چشــم یکــی از مشــکالت ناراحــت 
کننده ای است که می تواند ناشی از مصرف 

دارو ها باشد. 
۱- دارو هــای ضدافســردگی: بســیاری از 
کســیل و  دارو های ایــن مجموعــه ماننــد پا
آداپین دارای عوارض جانبی مانند خشکی 
چشم هستند. این دارو ها کارکرد غدد چشم 
را تحت تاثیر قرار داده و باعث کاهش اشــک 

شده که نتیجه آن خشکی چشم است.
۲- آنتی هیستامین ها: گرچه یکی از بهترین 
راهکار ها بــرای مقابله با آلــرژی مصرف آنتی 
هیستامین هاســت، اما ایــن دارو هــا باعــث 
تحت تاثیر قرار گرفتن چشم شده و خشکی 
آن را درپــی دارد. این دارو ها رطوبت چشــم 
را کاهــش داده و باعــث ناراحتــی بینایــی در 

فرد می شود.
کنه و جوش: تحقیقات  ۳- دارو های کنترل آ
نشان داده است مصرف دارو هایی که برای 
کنــه و جــوش در پوســت اســتفاده  کنتــرل آ
می شــود، عوارض جانبی خشــکی چشــم را 
به همــراه دارد. ایــن دارو ها حاوی مــاده ای 
به نام ایزوترتینوئین است که عالوه بر کنترل 

کنه، می تواند چشم را نیز درگیر کند. آ
۴- دارو هــای کنتــرل بــارداری: بســیاری از 
زنانی که از دارو های کنترل بارداری استفاده 
می کنند از خشکی چشم گالیه دارند. با این 
کی این دارو ها به تنهایی  حال، مصرف خورا
کمتر باعث خشکی چشم می شود، موضوعی 
که این امر را تشدید می کند استفاده همزمان 

از لنز های چشمی است.
۵- مســکن ها: بسیاری از مســکن هایی که 
مردم به طور عمومی مصرف می کنند در رده 
دارو های غیراستروئیدی ضدالتهابی طبقه 
بندی می شــوند. از آنجــا که التهــاب یکی از 
شایع ترین عالئم خشکی چشم است، افراد 
تصور می کنند مصرف این دارو ها به حل این 
مشکل کمک می کند، اما این موضوع لزوما 
درست نیست. متاسفانه این دارو ها باعث 
کاهش حساسیت قرنیه شده و آسیب ناشی 

از خشکی چشم را تشدید می کند.

چشم

داروهاییکهباعثخشکی

چشممیشوند
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کن اسالمی عربستان از طرحی رونمایی  سازمان اما
کرده که از طریق آن و با استفاده از فناوری واقعیت 

مجازی می توان حجراالسود کعبه را لمس کرد. 
کــن اســالمی در عربســتان  مقامــات دپارتمــان اما
سعودی از راه اندازی طرح »حجر االسود مجازی« 
خبر دادند که به موجب آن می توان حجراالســود 
کعبه را به صورت مجازی از طریق فناوری واقعیت 
مجازی لمس کرد. هــدف از این ابتکار اســتفاده از 
فناوری واقعیت مجازی و تجربیات دیجیتالی است 
که واقعیت را شبیه سازی می کنند. این شبیه سازی 
برای اولین بار در دفتر ریاست حرمین شریفین اجرا 

شده است.
رئیس حرمین شریفین گفت: »ابتکار "حجر االسود 
مجازی" توسط آژانس امور نمایشگاه ها و موزه ها به 
نمایندگی از اداره کل نمایشگاه های دیجیتال آغاز 
شده است.« او همینطور در ادامه صحبت هایش 
بر اهمیــت القای حــواس مختلف ماننــد بینایی، 

شنوایی، المسه، حتی بویایی در این شبیه سازی 
کید کرد. مجازی تا

در ۱۲ ژوئــن، وزارت حج و عمره عربســتان تصمیم 
گرفت به دلیل تحوالت ناشی از ویروس کرونا، سفر 
کنان داخل عربستان با  حج را به شهروندان و ســا
تعــداد ۶۰ هزار زائــر محــدود کند. ایــن وزارتخانه در 
اطالعیه ای، در راستای کنترل بیماری، گروه سنی 
که می توانند ســفر حج را انجام دهند بین ۱۸ تا ۶۸ 

سال اعالم کرد.

یادداشــتی  در  تکنولــوژی  تحلیلگــر  یــک 
خصوصیات کلی آیفــون ۱۴ همچون دوربین 

و رم را فاش کرد. 
به تازگی یک تحلیلگــر تکنولوژی به نام »جف 
کــه قابلیــت Ultra Wide و  کــرده  پــو« اعــالم 
Telephoto آیفــون۱۴ ارتقــا یافتــه و بــا ســه 
دوربین در پشــت گوشــی شــامل یــک لنز ۴۸ 
مگاپیکســلی یک لنز فوق عریض و تله فوتوی 
۱۲ مگاپیکســلی بــه بازار هــای جهانــی عرضه 

می شود.
بــه گفته ایــن تحلیلگرمــدل آیفــون ۱۴ پــرو به 

۸ گیگابایــت رم مجهــز می شــود کــه بنابراین 
۲ گیگابایت نســبت بــه آیفون ۱۳ پــرو افزایش 
می یابد. همچنین جف پیــش بینی کرده هر 
چهــار مــدل آیفــون ۱۴ دارای نمایشــگر های 
۱۲۰ هرتــزی خواهنــد بــود. در مــاه ســپتامبر، 
تحلیلگر صنعت نمایشــگر، راس یانگ، گفت 
که مدل های اســتاندارد آیفون ۱۴ و آیفون ۱۴ 
پرو مکس از نمایشگر های ۶۰ هرتزی برخوردار 

خواهند بود.
جف در  آخــر نوشــت:" مدل هــای اســتاندارد 
 ۶۴ ســازی  ذخیــره  فضــای  بــا   ۱۴ آیفــون 
گیگابایتــی شــروع می شــوند، علیرغم اینکــه 
گیگابایــت حافظــه  ســری آیفــون ۱۳ از ۱۲۸ 

شروع می شود".
گفتنــی اســت کــه پیــش از ایــن در ســال ۲۰۱۹  
جف پو، شــایعاتی را درباره مک بوک و  آی پد 
پرو اعالم کرده بود. طبــق گفته او محصوالت 
اپل باید با نمایشــگر های مینــی ال ای دی در 
سال ۲۰۲۱ عرضه می شد که این اتفاق نیفتاد.

فناوریبرایلمسحجراالسودبهصورتمجازی

خصوصیاتدوربینورمآیفون1۴فاششد

فناوری کارشناس رصدخانه الرستان مطرح کرد:

کمربندوانآلن؛
حفاظزمیندرمقابلشرارههایخورشیدی

کارشــناس رصدخانه الرســتان 
رســیدن  هنــگام  گــر  ا گفــت: 
شراره های خورشیدی به زمین 
کمربنــد وان آلن وجــود نداشــت منجر بــه برخورد 
تشعشعات پالسمایی بسیار پر انرژی یونیزه و حرارت 
باال در حــد هزاران درجه می شــد که می توانســت 
باعث از بیــن رفتن حیات و شــبکه های مخابراتی 

زمین شود.
محسن منتظری، با بیان اینکه طوفان یا شراره های 
خورشیدی شامل فعالیت های خورشیدی است 
که بر اثر میدان مغناطیســی ایجاد می شود، اظهار 
کرد: این میدان مغناطیسی هر ۱۱ سال یک بار جهت 

خود را تغییر داده و معکوس می شود.
وی افزود: ستاره خورشید نسل دومی است؛ یعنی 
در واقع بازمانده ســتاره ماقبل خود اســت که بر اثر 
یک انفجار ابرنواختری از بین رفته است و بسیار پویا 
است؛ هنگامی که خورشید به صورت یک هسته 
داغ بــود و در حال تبدیل به خورشــید کنونی بود، 
سحابی هایی اطراف ستاره پس از انفجار را پوشش 
داده و باعث شکل گیری سیارات کنونی منظومه 

شمسی شد.

ایــن کارشــناس رصدخانــه الرســتان ادامــه داد: 
خورشید کنونی پس از گذشت چند میلیون سال 
بر اثر بازمانده های یک ابرنواختر شــکل گرفت و به 
دلیل مکانیسم بســیار فعال، پویا و ویژه، باعث به 
وجود آمدن شراره هایی است که شامل لکه های 

خورشــیدی می شــود و در هنگام غروب خورشید 
قابــل رؤیــت اســت؛ برخــی از ایــن شــراره ها بســیار 
ک است و هنگام رسیدن به زمین حدود  وحشتنا

یک گیگا آمپر جریان دارد.
وی افزود: رســیدن این شــراره ها خود عامل ایجاد 

شــفق های قطبی اســت؛ یعنی علت ایجاد شفق 
قطبی همین شراره ها یا طوفان های خورشیدی 
است که مقدار بسیاری انرژی حدود یک میلیارد 

تن را در ثانیه از دست می دهد.
منتظری تصریح کرد: هنگامی که ما این مقدار انرژی 
را حساب می کنیم در مقایسه با جرم خورشید ناچیز 
است، اما در مقایســه با زمین، حجم و جرم بسیار 
گر هنگام رســیدن بــه زمین کمربند  بزرگــی دارد و ا
وان آلن وجود نداشت منجر به برخورد تشعشعات 
پالسمایی بسیار پرانرژی یونیزه و حرارت باال در حد 
هزاران درجه می شــد که می توانست باعث از بین 

رفتن حیات و شبکه های مخابراتی زمین شود.
کیــد کــرد: در واقــع کمربنــد وان آلــن اجــازه  وی تا
نمی دهــد برخورد این شــراره ها آســیبی بــه زمین 
برساند؛ مغناطیسی که اطراف زمین را احاطه کرده و 
گرفته است )یک الیه در فاصله  دو الیه دور زمین را فرا
سه هزار و ۶۰۰ کیلومتری زمین و الیه دیگر حدود ۳۰ 
هزار کیلومتر( و موجب شده است که ذرات پر انرژی 
جذب شوند، زمین را برای سکونت مناسب سازد و 
تمامی ذرات به سمت قطب های زمین حرکت کند 

که باعث ایجاد شفق قطبی می شود.

فناوری

فناوری

اپل انتشــار قابلیت Universal Control یا 
کنترل جهانی را برای macOS تا بهار ۲۰۲۲ 

به تعویق انداخت. 
 ،WWDC کنفرانــس در طــول برگــزاری 
 Universal شــرکت اپــل قابلیتــی بــه نــام
کــه بــه  گذاشــت  Control را بــه نمایــش 
کاربران اجــازه می دهــد چندین دســتگاه 
مک و آی پد را با یک ماوس و صفحه کلید 

یا ترک پد کنترل کنند. 
اپــل هنگامی کــه MacOS Monterey را در 
کتبر منتشــر کــرد، اعــالم کــرد که این  مــاه ا
گــی و قابلیــت SharePlay اواخــر پاییــز  ویژ
روی دســتگاه های مــک عرضــه خواهنــد 

شد. 
کنون در مک در دسترس  گرچه SharePlay ا ا
اســت، امــا بــرای Universal Control بایــد 

کمی بیشتر صبر کرد.
اپــل بــی ســر و صــدا وب ســایت خــود را به 
 Universal گی روز کرد تا اعالم کند کــه ویژ
Control تا بهار ۲۰۲۲ در دسترس نخواهد 

بود. 
این تاخیر، ممکن اســت برای کســانی که 
امیدوار به استفاده از این قابلیت در آینده 
نزدیک بودنــد ناامید کننده باشــد. با این 
حال، بهتر است به جای انتشار یک نسخه 
گ دار )بالقــوه(، مطمئن شــوند که این  بــا

گی به درستی کار می کند. ویژ
گــی در دســترس قــرار  که ایــن ویژ زمانــی 
گیرد، این قابلیــت در مک بوک و مک بوک 
 ،۲۰۱۹ مک پــرو  بعــد(،  بــه   ۲۰۱۶( پــرو 
مک بوک ایر )۲۰۱۸ به بعد(، آی مک )۲۰۱۷ 
به بعــد( و آی مــک ۲۷ اینچی در دســترس 

خواهد بود. 
در مورد تبلت هایی که پشتیبانی خواهند 
 iPad Pro، iPad Air شــد نیــز می تــوان بــه
نسل سوم به بعد، iPad نسل ششم به بعد 
و iPad mini نسل پنجم به بعد اشاره کرد.

گی تعویقدرارائهویژ
UniversalControl

برایmacOSتاسال۲۰۲۲

نخستین نشســت خبری علی 
قاسم زاده، شهردار اصفهان با 
حضور ۱۰۰ نفر از خبرنگاران این 
کالنشــهر بــا اهــدای گل و قرائــت فاتحــه بــرای 
تــازه گذشــتگان حــوزه رســانه زنــده یاد ســعید 
کبری و فاطمه حاج  عرفان منش، امیرحسین ا

محمدیان آغاز شد.
      پویایی و خودشکوفایی اوج تعالی یک 

شهر زندگی است
علــی قاســم زاده، شــهردار اصفهــان در بخــش 
ابتدایی این نشست خبری با بیان اینکه در روند 
تغییر قانونی مدیریت شهری، به طور معمول هر 
شورا و شهردار جدید، افقی را به عنوان مسیر راه 
و چشم انداز معرفی می کند، اظهار کرد: این افق 
که معموال در قالب شعار عنوان می شود در دوره 
ششــم »اصفهان من، شــهر زندگــی« بوده، این 
شــعار گویای تعلق، هویت و عالقه به سرزمینی 

به نام اصفهان است.
وی ادامــه داد: شــعار »اصفهــان مــن، شــهر 
زندگی« ایــن مفهــوم را دارد کــه هــر کســی خــود 
غ از تعلقــات فکــری،  را اصفهانــی می دانــد، فــار
قومی بــه صــرف عالقه منــدی به این شــهر مورد 
احتــرام و تکریــم اســت و حــق زندگــی شایســته 

در این شهر را دارد.
شــهردار اصفهــان تصریــح کــرد: »شــهر زندگی« 
یعنی شــهری که حداقل های زیســت محیطی 
و نیازهــای ابتدایــی شــهر در ســطح نیازهــای 
ک،  بیولوژیکی در آن رعایت شود، آب، هوا، خورا

تفریــح و گــردش حداقل هــای نیــاز یــک زندگی 
شهری محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: شهر زندگی، شهری است 
که عالوه بر غنی بودن نیازهای بیولوژیکی، باید 
کن احساس امنیت بدهد، شهری که  به فرد سا
شهروند در آن احساس امنیت جسمی، روحی، 

روانی و فکری نکند، شهر زندگی نخواهد بود.
قاسم زاده اظهار کرد: ســومین نیاز شهر زندگی، 
احســاس عــزت و احتــرام اســت در شــهر بایــد 
همه احســاس کنند که مــورد احترام هســتند، 
هیــچ کســی نبایــد مــورد بی احترامی قــرار گیــرد 
چــه در ســطح بنــدی ســنی و چــه در تفکیکــی 
جنسیتی و سیاسی و اعتقادی، شهر ما همیشه 
مهد همزیســتی مســالمت آمیز بوده است. وی 
گفت: چهارمین ســطح شــهر زندگی، احســاس 
کنان شــهر  عالقــه و عشــق و محبــت در بین ســا
اســت، اهالی شــهر باید به یکدیگر عالقه داشته 
و غم خــوار نیــز باشــند، حــس مشــترک داشــته 
باشند و نسبت به سرنوشت همدیگر بی تفاوت 

نباشند.
و  پویایــی  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  شــهردار 
خودشکوفایی اوج تعالی یک شهر زندگی است و 
کید  خودشکوفایی به معنای آغاز جوشش است، تا
کرد: وقتی می گوئیم اصفهان من شهر زندگی، یعنی 
تمام این مفاهیم باید در شهر جریان پیدا کند، کنار 
هم امنیت پیدا کنیم و نســبت به هــم عالقه مند 
باشیم که امیدواریم در این دوره مدیریت شهری 

در این مسیر حرکت کنیم.

      برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن 
می کنیم

قاســم زاده از میــز اقتصــاد و ســرمایه گــذاری به 
عنوان میز چهارم یــاد کرد و گفــت: کارگزاران به 
تنهایــی نمی تواننــد شــهر و کشــور را اداره کنند 
بنابرایــن باید بــرای ســرمایه گذاران فــرش قرمز 
پهــن کنیــم تــا ســرمایه گذاران رغبــت و اقبــال 

بیشتری برای سرمایه گذاری داشته باشند.
کــرد: در ایــن میــز، موانــع حضــور  کیــد  وی تا
سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برطرف کرده 
و زمینه حضور مردم و بخش خصوصی را در اداره 

شهر فراهم می کنیم.
      کاهش ۳ ماهه فرآیند صدور پروانه 

ساختمانی
شــهردار اصفهــان در خصــوص درآمدهــای 
پایــدار و حالل در شــهرداری گفــت: فرایندهای 
خدمت رســانی در شــهرداری بــه ویــژه در حوزه 
شهرســازی طوالنی شــده بود، به ایــن دلیل که 
اربــاب رجوع آنقــدر معطــل بمانــد تا بــرای حل 
موضوع ناچــار به پرداخت هزینه شــود. قاســم 
زاده افــزود: در این راســتا در نخســتین اقدام در 
حوزه شهرســازی نقاط اضافــی فرآیندها حذف 
شد به طور مثال استعالم از آتش نشانی که الزام 

نداشت، حذف شده است.

وی بــا بیان اینکــه در بخشــی دیگــر از فرآیندها، 
شــهروند بایــد بیــن اداره ثبــت و شــهرداری 
سرگردان می شد که برای اصالح این روند اقدام 
کردیــم، تصریح کرد: بــا وجود این اقدامات ســه 
مــاه از فرآینــد صــدور پروانــه ســاختمانی کوتــاه 
شــد؛ البتــه در کوتــاه ســازی فرآیندهــا بــاز هــم 

می توان ایستگاه های دیگر را نیز حذف کرد.
شهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: سعی شده تا 
حد امکان که به امنیت ابنیه آســیب نرســد، هر 
جا حضور شهرداری قانونی نبوده از مسیر صدور 
پروانه و پایــان کار حــذف شــود این اقــدام از بروز 
بسیاری از مفاسد در شهرداری جلوگیری می کند.

کید بر اینکه در این دوره مدیریت  قاسم زاده با تا
کید و اهتمام ویژه برای مبارزه با فساد  شهری تا
داریم، گفت: در یک ماه گذشــته حــدود ۱۲ نفر 
در شــهرداری بــه دلیل فســاد بازداشــت موقت 
خ داده بود  شــدند، زیــرا اختالس هــای بزرگــی ر
که به محض تأیید موارد از ســوی مقــام قضائی 

تشریح خواهیم کرد.
      تراموا اصفهان در بودجه 1۴۰1 ردیفی 

نخواهد داشت
وی همچنین در مورد نوســازی نــاوگان حمل و 
نقل گفت: این کار از جمله برنامه های مدیریت 
شــهری اســت، البتــه اتوبوس هــا گــران شــده و 

حدود چهار میلیارد تومان هزینه برای خرید هر 
اتوبوس الزم اســت که همه آن را باید شهرداری 
پرداخــت کنــد، عــالوه بر ایــن تولیــد کننــدگان 
ســرعت الزم در تولید اتوبــوس را ندارند، در این 
راســتا به دنبال ایجــاد تحول در سیســتم حمل 
و نقل شــهری و افزایش ســهم بخش خصوصی 

در این بخش هستیم.
شــهردار اصفهان در رابطه با پروژه های عمرانی 
حوزه حمل ونقــل گفت: تراموا قطعــا در بودجه 
۱۴۰۱ ردیفــی نخواهــد داشــت، تمرکــز مدیریــت 
فعلی بر تکمیل خط دو مترو است، عالوه بر این 
تکمیــل رینــگ چهــارم هــم از جملــه اولویت ها 
است، این دست از پروژه هایی که در دوره های 

قبل کلید خورده تکمیل خواهد شد.
      در موضوع فرونشست اغراق نشود

قاسم زاده در خصوص مسائل زیست محیطی 
اظهار کرد: یکی از دغدغه های مدیریت شهری 
مســائل زیســت محیطی از جمله آب، آلودگی و 
فرونشست است، همچنین شهرداری در صف 

مطالبه گران حقابه زاینده رود قرار دارد.
کــه پدیــده  کــرد: در عیــن حــال  کیــد  وی تا
فرونشســت باید جدی گرفته شــود خواســتارم 
در ایجاد حساسیت به این موضوع اغراق نشود، 
زیرا پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشــت؛ 

در مدت اخیر درخواست پروانه ساخت و انبوه 
ســازی بــه دلیــل همیــن مــوج رســانه ای مبنی 
بــر خطــر فرونشســت کاهــش یافتــه اســت. این 
موضــوع جدیــد و مخصــوص شــهر اصفهــان 
نیســت، بنابرایــن الزم اســت بــه پیامدهــای 

اجتماعی مواضع خود توجه کنیم.
      ایجاد زمینه های جذب گردشگر

قاســم زاده در بخش دیگر ســخنان خود با اشــاره 
جذب گردشــگر خاطرنشــان کرد: تمرکز مدیریت 
شــهری بر ایجاد زمینه های جذب گردشگر است 
که در این راستا نیازمند تقویت دیپلماسی شهری 
کنــون وجــود  هســتیم، ۱۵ خواهرخوانــده تــا بــه ا
داشــته کــه بــرای توســعه روابــط و افزایــش تعداد 

خواهرخوانده ها برنامه ریزی خواهیم کرد.
بــا  روابــط  داریــم  نظــر  در  بیان اینکــه  بــا  وی 
خواهرخوانده هــا را تحکیــم کنیم، گفــت: در این 
راستا با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها، بازرگانان، 
هنرمندان، سازمان های مردم نهاد، آژانس های 
ج از دیپلماســی  گردشــگری از طریق روابطی خار

رسمی گردشگری را توسعه دهیم.
شــهردار اصفهــان اضافــه کــرد: در شــهر همواره 
مشــکالتی از جمله زیرســاخت ها وجود داشته 
کــه بــرای پذیرایــی از گردشــگران توجــه بــه آن 
الزامی اســت. هیــچ برنامــه شــبانه ای بــرای 
کنون وجود نداشــته این در حالی  گردشگران تا
اســت که ظرفیت آن در شــهر وجــود دارد که به 
عنــوان نمونه می تــوان قصه اصفهــان را در کاخ 
چهل ستون برای آنها روایت کرد و از این دست 

برنامه هــای هنــری شــبانه می توانــد زمینــه ای 
برای سرگرم کردن گردشگران فراهم کند.

زاده در بخــش دیگــر ســخنان خــود  قاســم 
بــا بیان اینکــه از تاریکــی شــب های اصفهــان 
گالیه داریــم، گفت: بــا تعامل ســایر دســتگاه ها 
امیدواریم بتوانیم مشکل نور شهر را رفع کنیم؛ 
در الگوی شــهر همگرا ضمن ایجاد وحدت رویه 
در مناطق ۱۵ گانه و دستگاه های دیگر به سمت 

همگرایی پیش خواهیم رفت.
      سهم اصفهان از حضور صنایع تنها 

آلودگی است
قاســم زاده در خصــوص وضعیــت آلودگــی هــوا 
اظهار کرد: انگشت اتهام در ارتباط با آالینده ها 
نباید بــه طــور اختصاصی به ســمت شــهرداری 
گرفتــه شــود، بــر اســاس آخریــن مطالعاتــی کــه 
توســط دانشــگاه صنعتی اصفهان انجام شده، 
ســهم اصلــی و محــوری آالینده هــا بــه صنایــع 
مربوط اســت اما بــه دلیــل مــکان قرارگیری این 
صنایع و فاصله آن با شهر، اصفهان نمی تواند از 
حق آالیندگی این صنایع اســتفاده کند و ســهم 
اصفهــان از حضور ایــن صنایــع در اســتان فقط 

آالینده ها است.
وی افــزود: شــهرداری بــه تنهایــی نمی توانــد 
مشــکل آالیندگی را رفع کند، الزم اســت صنایع 
در این امر مشارکت کرده و حداقل برای خروجی 
کننــد،  آالینده هــای خــود از فیلتــر اســتفاده 
همچنین اســتفاده از ســوخت مــازوت هم باید 

حتما جلوگیری شود.

در نخستین نشست خبری شهردار اصفهان  مطرح شد: 

سهماصفهانازحضورصنایعتنهاآلودگیاست
گزارش

رسول شجاعی/ ایمنا

واتس اپ مشغول ارائه یک ویژگی 
حریم خصوصی جدید است که 
 last( »وضعیت »آخرین مشاهده
seen( کاربران را برای افرادی که وی نمی شناســد یا 
در اپ با آنها چت نکرده، به طور پیش فرض مخفی 

می کند.
قبال واتس اپ این ویژگی را به طور پیش فرض برای 
گزینه »همه« عرضه کرده بود و همه افراد در واتس اپ 

قادر به مشاهده وضعیت وی بودند.

آپدیت جدید پیام رسان قابلیت مشاهده وضعیت 
آنالین بــودن کاربر را محــدود به افــرادی می کند که 
فرد قبال آنها را به فهرست تماس های خود در پلتفرم 
افزوده اســت. به ایــن ترتیب ویژگــی مذکور بــه طور 
پیش فرض روی »شماره تماس های من« تنظیم 

می شود.
کاربری در یک پست توئیتری توضیح داده که افراد 
از این پس نمی توانند وضعیت آنالین بودن دیگران 
را در پلتفرم ببینند. همچنین وی ایمیلی را ضمیمه 

کرده که به نظر می رسد از سوی تیم پشتیبانی واتس 
اپ در آن قابلیت جدید را توضیح می دهد.

در بخشــی از این ایمیــل آمــده اســت: پلتفــرم مــا 
مشــاهده وضعیت آنالین کاربر را برای افــرادی که 
آنها را نمی شناسد یا قبال با آنها چت نکرده، سخت 

تر می کند.
گزینــه »شــماره تماس هــای مــن« بــرای مشــاهده 
کنون ارائــه اما به  وضعیت »آخرین مشــاهده« نیــز ا

صورت پیش فرض نیست. 

گی»آخرینمشاهده«درواتساپبرایافرادناشناسمخفیمیماند ویژ

اپلیکیشن


