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وابستگی بودجه دولت به نفت موجب نقطه آسیب پذیر اقتصاد شده و 
سوء استفاده از تحریم ها را به دنبال دارد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
کشور در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل امور مالیاتی استان با بیان اینکه 
مالیات تنها منبع پایدار دولت محسوب می شود گفت: تالش سازمان 
امور مالیاتی کشور نسبت به رویکرد هوشمندسازی مالیاتی، مدیریت و 
حکمرانی ریزداده ها می باشد تا وصول مالیات ارتقا پیدا کند. منظور، با 
اشاره به شناسایی منابع مالیاتی بر مبنای قانون افزود: استفاده از مجموعه 
داده ها از نظام بانکی، تراکنش ها، گمرک، سازمان ثبت در سامانه تجارت 

و اطالعات مربوط به امالک و اسناد است که بر اساس قانون در اختیار...

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در اصفهان ؛

وابستگی بودجه دولت به نفت، 
نقطه آسیب پذیر اقتصاد

اصفهان رتبه دوم 
کسب و کارهای مجازی

پایان آذر مهلت تمام می شود:

تداوم اختالف  
بر سر معرفی

 خانه های خالی!

ناوگان حمل و نقل عمومی 
از نفس افتاده است

اصفهان 
کمترین بهره را 

از منافع ملی می برد

کالهبرداری اینترنتی 
در قالب فروش مبلمان

2
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۳

۴
بنا در چه صورتی 

حکم به انتخابی رو در رو می دهد؟

کمبود نیرو،  بحران جدی اورژانس استان اصفهان 

۶

 ۳

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران: 

کتاب الکترونیکی  تولید و نشر 
کشور توسعه می یابد در 

سال پنجم - شماره 1۳۰۵- یکشنبه  28  آذر 1۴۰۰ - 1۴ جمادی االول 1۴۴۳
19 دسامبر     2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

کنون؛  از ابتدای امسال تا

۴۵۰ میلیارد تومان پروژه 
راهداری در اصفهان اجرا شد

۳

۳

۴

۵

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان 
گفت: با وجود تحریم ها بازهم رانندگان در حمل و نقل 

مسافران و بار به وظیفه ذاتی خود عمل می کنند.
مهدی خضری در مراسم گرامیداشت هفته حمل و نقل، 
رانندگان و راهداری ضمن تقدیر از سپاه صاحب الزمان برای 
هماهنگی در برگزاری گرامیداشت هفته حمل و نقل اظهار 

کرد: ما در این هفته هر ساله مراسمی را برگزار می کنیم که به 
دلیل شیوع کرونا این جلسه دو سال برگزار نشد.

وی افزود: ۲۶ آذرماه یادآور فرمان ویژه امام برای جهاد تخلیه 
بنادر است که آن روز شاهد عملکرد بسیجی وار در حوزه 
بنادر بودیم، اما بسی جای خوشحالی است بعد از ۴۲ سال 
از تاریخ انقالب بازهم شاهد حرکت های جهادی در حوزه 

حمل و نقل هستیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان 
ادامه داد: در حال تحریم ها بازهم رانندگان در حمل و نقل بار 
و مسافر به وظیفه ذاتی و عرفی و شرعی خود عمل می کنند 

و در حوزه جهاد تخلیه بنادر فعالیت خود را انجام می دهند.
خضری گفت: در شرایط سخت کرونایی که خیلی جاها 
تعطیل بود رانندگان نسبت به حمل کاالی اساسی فعالیت 
داشتند که نقش مهمی در وضعیت کشور داشتند و رانندگان 

وظیفه خود در خدمت به مردم را فراموش نکردند.
وی افزود: با توجه به اهمیت جابه جایی مسافران و شرایط 
سخت کرونایی و زیان ده بودن حمل مسافر رانندگان نسبت 
به جابه جایی و رعایت وضعیت کرونایی اقدام کردند و حتی با 

شرایط زیان دهی به فعالیت خود ادامه داد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان 
اضافه کرد: در حوزه راهداری نیز با توجه به شرایط اقتصادی 
سخت کشور حفظ و نگهداری راه های کشور بسیار مهم است 
و فعاالن حوزه راه با سخت کوشی ویژه برای عبور و مرور ایمن 

تالش کردند.
خضری تاکید کرد: با توجه به شرایط سخت و نقش مهم 
اصفهان در ترانزیت کاال حمایت خوبی شده، در اصفهان 
۴۵۰ میلیارد پروژه راهداری از ابتدای سال اجرا شده و ۲۰۰ 
کیلومتر راه روکش آسفالت گرم شده که نتیجه تالش فعاالن 

راهداری و پلیس راه استان است. 
وی ادامه داد: پلیس های راه با حضور خود یک امنیت خاطر 
به کاربران جاده می دهند و باید به طور ویژه تقدیر شوند زیرا 

نقش مهمی در امنیت مسافران دارند.

مدیر امور مالیاتی کاشان از رفع مشکل مالیاتی ۱۶ میلیارد تومانی 
یک شرکت بازرگانی در هیات حل اختالف این شهرستان خبر داد. 
غالمرضا گالبچی در نشست مشترک جمعی از بازرگانان و 
صاحبان صنایع کاشان با کارشناسان امور مالیاتی در اتاق 
بازرگانی این شهرستان افزود: این رای با تشخیص نماینده اتاق 
بازرگانی و قاضی هیات اختالف صادر شده و هیچ ایرادی هم ندارد. 
وی ادامه داد: این مهم بیانگر آن است که مودیان می توانند حقوق 
خود را از راه های قانونی تا دریافت نتیجه پیگیری کنند و هیات  
حل اختالف نیز متاثر از سازمان امور مالیاتی نبوده و از رای و نظر 

مستقل برخوردار است.
به گفته وی، ممیزان سازمان مالیاتی کاشان تمام تالش خود را به 

کار گرفته اند تا مالیات مودیان بر پایه دفترها، اسناد و مدارک مستند 
و معتبر تعیین شود اما این بدان معنی نیست که راه بر مودیان بسته 
است چون امکان اعتراض و پیگیری از راه های قانونی وجود دارد.

مدیر امور مالیاتی کاشان با تاکید بر اینکه هیات های حل اختالف 
مستقل عمل می کنند، تصریح کرد: این هیات ها اگر حقی از 
مودی ضایع شد، امکان و ابزار استیفای آن را در اختیار دارند و بر 
پایه آن اقدام می کنند. گالبچی افزود: امور مالیاتی اگر مشاهده 
کرد در محاسبات ممیزان اشتباهی رخ داده است بطور حتم 
در رسیدگی ها بعدی دقت و توجه بیشتری انجام خواهد داد تا 

تشخیص مالیات مودیان با نقص کمتری صورت پذیرد. 
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان نیز 

با اشاره به توضیح هایی که در این نشست ارایه شد، واردات جوت 
)کنف هندی( را صنعت ضعیفی دانست و گفت: این صنعت 
همواره در برابر ریسک و خطرهای بزرگی قرار گرفته  و نیاز به حمایت 
دارد. سیدعلی دیانت افزود: اگر ممیزی قرار است قلمی روی کاغذ 
برده و برگۀ تشخیص مالیات صادر کند با جدیت به این موضوع 
توجه داشت باشد، البته واردکنندگان جوت نیز باید به این نکته 
توجه کنند باید اثرهای افزایش دالر و باال رفتن تورم در اظهارنامه ها 
دیده شود که به اعتقاد ممیزان مالیاتی این مهم در اظهارنامه ها 
مشهود نیست. وی با اشاره به اینکه راه های قانونی برای مودیان 
مالیاتی بسته نیست، سعی کنیم قانون و آیین نامه ها را مطالعه 
کنیم، اظهار داشت: قانون ظرفیت گسترده ای در اختیار قرار داده 

تا بر پایه آن حق و حقوق خود را به دست آوریم.
به گفته وی، فردی که از قانون اطالع نداشته باشد شاید 
الزامی برای دیگران نباشد که این آگاهی را در اختیارش قرار 
دهند؛ البته فلسفه این که نماینده ای از اتاق بازرگانی و دادگستری 
در هیات های حل اختالف پیش بینی شده به این دلیل است که 
اگر فردی از زاویه های مختلف قانونی حق و حقوق خود بی اطالع 
است آن را یادآوری کنند. نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی کاشان تصریح کرد: اشراف بر قانون و آیین نامه ها 

موجب جلوگیری از تضییع حق مودی می شود.
شهرستان کاشان به عنوان یکی از قطب های صنعت کشور دارای 
یک هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی کوچک و بزرگ و ۱۳ شهرک، ناحیه 

و منطقه صنعتی است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان:

جهاد تخلیه بنادر ادامه دارد
مدیر امور مالیاتی کاشان:

مالیات ۱۶ میلیارد تومانی یک شرکت 
در هیات حل اختالف کاشان رفع مشکل شد

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان

اصفهــان  د.ع.پ  دارو  و  غــذا  معاونــت  می رســاند  اطــاع  بــه  بدینوســیله 
درنظــردارد مجــوز تاســیس داروخانــه در روســتای جــار از توابــع شهرســتان 
کلیــه داروســازان دارای حداقــل 2۰۰۰ امتیــاز  اصفهــان صــادر نمایــد. لــذا از 
عاقمنــد بــه تاســیس داروخانــه در آن روســتا درخواســت می گــردد ضمــن 
مــدارک  انضمــام  بــه  کتبــی خــود  تقاضــای   ،HIX تقاضــا در ســامانه  ثبــت 

را شــخصا به ایــن معاونــت تحویــل نماییــد. 12۴۵۰21 / م الفمربوطــه 

اطالعیه

حسین اسماعیلی احمدی - شهردار زرین شهر

شــهرداری زریــن شــهر بــه اســتناد بودجــه عمرانــی مصــوب ســال 1۴۰۰ خــود درنظــردارد 
EPC )طراحــی،  گلــزار شــهدای زریــن شــهر بــه روش  اجــرای ســازه فضایــی ســقف 
نظــارت، تامیــن تجهیــزات، ســاخت( را بااعتبــار اولیــه 19/11۶/۳۴۶/2۵۰ ریــال از 
محــل اعتبــارات شــهرداری ازطریــق مناقصــه عمومی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط 
اســناد  دریافــت  جهــت  می آیــد  بعمــل  دعــوت  متقاضیــان  از  لــذا  نمایــد.  گــذار  وا
کســب اطاعــات بیشــتر از تاریــخ انتشــار تــا پایــان وقــت اداری 1۴۰۰/1۰/۵  مناقصــه و 

12۴۰۵۵۶ / م الفبــه شــهرداری زریــن شــهر مراجعــه نماینــد.

نوبت دوم
گهی مناقصه عمومی تجدید آ
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وابستگی بودجه دولت به نفت موجب نقطه 
آســیب پذیر اقتصاد شــده و ســوء اســتفاده از 

تحریم ها را به دنبال دارد.
رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور در 
مراســم تودیع و معارفه مدیرکل امور مالیاتی 
اســتان بــا بیان اینکــه مالیــات تنهــا منبــع 
پایدار دولت محســوب می شــود گفت: تاش 
سازمان امور مالیاتی کشــور نسبت به رویکرد 
هوشمندسازی مالیاتی، مدیریت و حکمرانی 
ریزداده هــا می باشــد تــا وصــول مالیــات ارتقا 

پیدا کند.
منظور، با اشــاره به شناســایی منابع مالیاتی 
بر مبنــای قانون افــزود: اســتفاده از مجموعه 
کنش هــا، گمرک،  داده ها از نظــام بانکــی، ترا
ســازمان ثبت در ســامانه تجــارت و اطاعات 
ک و اســناد اســت که بر اســاس  مربوط به اما
قانون در اختیار نظــام مالیاتی قــرار می گیردو 

مبنای شناسایی مالیات خواهد بود.
وی بــا بیان اینکــه برنامه هــای اولویــت دار 
سازمان از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی 
کمیت داده،  انگیزه فرار مالیاتی را از بین  و حا
می بــرد گفــت: گســترش پایه هــای مالیاتــی، 
ساماندهی معافیت ها، افزایش سرعت وصول 
مالیات هــا و رعایــت حقوق مودیــان و عدالت 

مالیاتی، به بهترین شکل اجرایی می شود.
در ایــن مراســم از تاش هــا و زحمــات بهــروز 
مهدلو تقدیر و عباس مزیکی بعنوان مدیرکل 

امور مالیاتی استان اصفهان معرفی شد.

جدیدتریــن آمــار منتشــر شــده از ســوی وزارت 
صمت نشــان می دهد که در نیمه اول امســال 
نســبت به زمان مشــابه ســال قبل، تولید انواع 
کــوی  کــو بیــش از ۳.۵ برابــر و صــادرات تنبا تنبا

معسل نزدیک به ۵.۵ برابر شده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در شش ماهه 
اول امسال مجموع تولید تنباکو در کشور به ۲۴۴۴ 
تن رسیده که نسبت به تولید ۶۶۹ تنی در مدت 
مشابه سال گذشته ۲۶۵.۳ درصد رشد داشته 
و بیش از ۳.۵ برابر شده است. همچنین در حال 
کو هستند که  حاضر ۴۳ واحد در حال تولید تنبا
نسبت به فعالیت ۳۶ واحد در مدت مشابه سال 

قبل ۱۹.۴ درصد افزایش یافته است.
کوی معسل بیش از ۵ برابر شد        صادرات تنبا
کوی معســل  بــر اســاس این آمــار صــادرات تنبا

در نیمه اول امســال نزدیک بــه ۵.۵ برابر مدت 
مشــابه ســال قبــل شــده اســت؛ بــه طــوری که 
کــوی معســل بــا ۴۴۵.۸ درصــد  صــادرات تنبا
افزایش از ۷۳.۳ تن در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ 
بــه ۴۰۰.۲ تــن در مدت مشــابه امســال رســیده 
کوی سنتی در این مدت  است. اما صادرات تنبا
۹.۳ درصد کاهش داشته و از ۴۵.۶ تن در شش 
ماهه اول سال قبل به ۴۱.۳ تن در مدت مشابه 

امسال رسیده است.
صادرات توتــون نیز در مدت یاد شــده بــا ۹۲.۳ 
درصــد افزایــش از ۸۰۳.۲ تن در نیمه اول ســال 
قبــل بــه ۱۵۴۴.۴ تــن در مدت مشــابه امســال 
رســیده که علت آن اســتفاده از توتــون در تولید 

کوی معسل بوده است. تنبا
رئیس انجمن تولیدکننــدگان، واردکننــدگان و 
صادرکنندگان محصــوالت دخانی، ســال قبل 
کوی معسل در کشور را ۱۰ تا  مصرف ساالنه تنبا
۱۲ هزار تن اعام کرده بود که بر اساس گفته های 
او تنهــا  ۲۰۰۰ تــا ۳۰۰۰ تن از نیاز ســاالنه کشــور در 
کوی معسل در داخل تامین می شود  بخش تنبا
و بیش از ۸۰۰۰ تن باید ساالنه به کشور وارد شود، 
امــا آمــاری از میــزان واردات در ســال جــاری در 

دسترس نیست.

رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی و تره بار تهران 
گفت: از گذشته از صفر تا ۱۰۰ عرضه میوه با اتحادیه 
بوده امــا دخالت هــر ارگانی در ایــن حیطه موجب 
خروجی هایی مانند انار ۱۰۰ هزار تومانی شده است.
اســداهلل کارگر در مورد بازار میوه و تره بار شب یلدا، 
اظهار کــرد: در ایــام مختلفی از ســال به ویژه شــب 
یلدا و عید نوروز، برخی میوه فروشــی ها به صورت 

داوطلبانه سود خود را کاهش می دهند.
وی با بیان اینکه ما تعیین کننده قیمت نیســتم 
و تنها پل ارتباطی هســتیم، افزود: قیمــت پس از 
کتور  میدان مرکزی تعیین می شود و هر مقدار که فا

شده باشد ما روی آن نظارت می کنیم.
رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی و تره بار تهران در 
مورد قیمت باالی انار یادآور شد: سایت های فروش 
میوه قانونی و زیر نظر اتحادیه نیستند؛ غیرممکن 
اســت در مغازه ها انار به قیمــت ۱۰۰ تومــان عرضه 

شــود و این در حالی اســت که قیمت انار تا ۳۰ هزار 
تومان می رود.

کیــد بر اینکه گــران فروشــان زیرمجموعه  وی با تا
مــا نبــوده و پروانــه کســب ندارند، تشــریح کــرد: از 
گذشــته این چنین بــوده کــه از صفــر تــا ۱۰۰ عرضه 
میوه با اتحادیه باشد، اما دخالت هر ارگانی در این 
حیطــه موجــب خروجی هــای بــا قیمت هــای 

نجومی می شود.

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اصفهان گفت: ۸۹ پرونده قاچاق کاال به ارزش 
بیــش از ۶۲ میلیــارد ریــال امســال در اســتان 

تشکیل شده است.
ج موفق افــزود: ۹ هــزار و ۶۶۱ مورد بازرســی  ایر
برای مقابله با عرضه، نگهداری و فروش کاالی 
قاچــاق در ســال جــاری انجــام شــده اســت و 
نظارت ویژه بر بازار اقام و کاالهای اساســی در 

بازار در دستور کار قرار دارد. 
وی ادامه داد: بازرســی های صنفی از انبارها و 
کز عمده فروشی و خرده  محل تخلیه بارها، مرا
فروشی در مدت یاد شده به تشکیل  ۸۹ پرونده 
قاچاق به ارزش بیش از ۶ میلیارد و ۲۱۹ میلیون 

تومان منجر شده است.
بــه گفتــه وی، در این مــدت ۸۹۵ بازرســی غیر 
صنفی و ۸۸۷ گشت بازرسی مشترک در استان 

انجام شده است.  
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اصفهان اظهار داشت: بیشترین پرونده های 
کاالی قاچــاق کشــف شــده در ســال جــاری، 
مربــوط بــه لــوازم آرایشــی و بهداشــتی، مــواد 
ک و لــوازم خانگــی  غذایــی، دخانیــات، پوشــا

بوده است.  
وی با بیان اینکه تحقق قانون مبارزه با قاچاق 
کاال مستلزم اراده جدی، هماهنگی و همکاری 

متولیان و مسووالن امر مبارزه با قاچاق است، 
اضافــه کــرد: همــه ســازمان های مســوول در 
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز باید همــکاری الزم را 

داشته باشند تا پیگیری ها به نتیجه برسد.
موفــق بــا بیان اینکه نظــارت در بــازار بــا حضور 
دستگاه های تخصصی و همکار از برنامه های 
پیش روی ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
خواهد بود، گفت: سامانه رسیدگی به شکایات 
مردمی به صورت شبانه روزی آماده دریافت و 
رسیدگی فوری به شکایات شهروندان در زمینه 
تخلفات اقتصادی است و شهروندان می توانند 
با دریافت کد پیگیری در کمترین زمان ممکن 

از نتیجه شکایت خود مطلع شوند.
وی بیان کرد: کارشناســان و بازرسان سازمان 
صنعت معدن و تجارت استان با دریافت سریع 
ع  شکایت، نتایج اقدامات انجام شده را در اسر

وقت در سامانه درج می کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در اصفهان ؛

وابستگی بودجه دولت به نفت، نقطه آسیب پذیر اقتصاد

خبر

در مراســمی عباس مزیکی بــه عنوان مدیر 
کل جدیــد امــور مالیاتــی اســتان اصفهان 

معرفی شد. 
بــا حضــور رئیــس کل ســازمان امورمالیاتی 
کشور مراســم تودیع بهروز مهدلو مدیرکل 
اســتان اصفهــان  امــور مالیاتــی  ســابق 
برگــزار و عبــاس مزیکی بــه عنــوان مدیرکل 

امورمالیاتی استان اصفهان معرفی شد.
همزمان با مراسم تودیع ومعارفه مدیرکل 
امورمالیاتــی اســتان اصفهــان، رئیــس کل 
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور بــا حضــور 
در دفتــر اســتاندار اصفهــان، بــا ســیدرضا 

مرتضوی دیدار وگفت وگو کرد.
وی در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه پایه هــای 
مالیاتــی موجــود و لــزوم برنامه ریــزی در 
راستای شناسایی پایه های مالیاتی جدید 
براســاس قانون بیان کرد: اعتقــاد داریم با 
کوشــش مالیاتی بیشــتر وجلوگیــری از فرار 
مالیاتــی می توانیــم وصــول مالیات هــا را 

افزایش دهیم.
بنابرایــن ســعی  بیــان داشــت:  منظــور 
می کنیــم به طــرف مبــارزه بــا فــرار مالیاتی 
حرکــت کنیــم و بــا شناســایی در آمدهای 
واقعی مودیان واشراف اطاعاتی وگسترش 
پایه هــای مالیاتــی مودیــان  می توانیــم از 
کشــور بــرای شناســایی  همــه اطاعــات 

مودیان مالیاتی استفاده کنیم.
       ضرورت رعایت اخالق اداری در 

وصول مالیات
دراین جلسه سیدرضا مرتضوی، استاندار 
اصفهــان نیــز بیــان داشــت: بایســت در 
خصــوص مباحــث اقتصــادی احســاس 
دهیــم  انجــام  را  ومســؤولیت  وظیفــه 
وامیدواریــم بتوانیــم بــه ســهم خودمــان 
درایجــاد فرهنگ ســازی مالیاتــی حرکــت 

کنیم.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به لزوم رعایت 
اخاق اداری دربحث وصول مالیات بیان 
کرد: با توجه به ســیره ائمه بزرگوار تاسی به 
سیره این بزرگواران در بحث وصول مالیات 

همواره دارای اهمیت است.

معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 
شهرســازی بــا بیان اینکه ثبــت نــام در طرح 
نهضت ملی تا ۱۵ دی ماه تمدید شد، گفت: 
پاالیــش ۳۰ درصــد متقاضیــان نهضت ملی 
انجــام و از ابتــدای دی مــاه پیامــک اطــاع 
رسانی به سرشماره سرپرستان خانوار ارسال 

می شود.
محمود محمودزاده افــزود: همزمان با ثبت 
نام های درحال انجام،  پاالیش متقاضیان نیر 

در حال انجام است.
وی گفت: پاالیش ۲۵ تا ۳۰ درصد از متقاضیان 
تمام شده است و از اول دی ماه اطاع رسانی 
به واجــدان شــرایط انجام می شــود تــا ادامه 

مراحل ثبت نام را داشته باشند.
محمودزاده گفت: همزمان با تمدید مهلت 
ثبــت نــام در طــرح نهضــت ملــی، عملیــات 
کلنگ زنی و شــروع ســاخت واحدها در همه 
استان ها از جمله در استان یزد و سفر وزیر راه و 
شهرسازی به این استان در حال انجام است.

وی بــا بیان اینکــه تمدیــد ثبــت نــام در طرح 
نهضت ملی مســکن بــه دلیــل ادامــه تقاضا 
است، گفت: ثبت نام در شهرهایی که به تازگی 
به ســامانه اضافه شــده اســت ادامه خواهد 

داشت.
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی توضیــح داد: روش های شــرکت 
در طرح نهضت ملی هم از طریق ثبت نام در 
سامانه ثمن و هم از طریق مشارکت خودمالکی 

و دریافت وام ساخت از بانک است.
وی توضیح داد: ثبت نام برای ۴۶۰ شهر که از 
ابتدا در طرح نهضت ملی مسکن جانمایی 
شده بودند، همچنان در سایت امکان پذیر 
اســت و این ثبت نام برای آخرین بار تــا ۱۵ روز 

بعد از ۳۰ آذرماه تمدید می شود.
به گفته محمودزاده برای هر شهر از زمان قرار 
گرفتن در سامانه، ۲ ماه مهلت ثبت نام وجود 
دارد که ممکن است برای برخی از شهرها ۴۰ 

روز و برای برخی ۲۰ روز باقی مانده باشد.

خبر گرهای افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۱ اما و ا
افزایــش پلکانــی حقــوق بــرای 
ســال آینــده از جملــه مباحثــی 
است که دولت در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ در دســتور کار قــرار داده اســت. این  چنیــن 
کــه متوســط این افزایــش ۱۰ درصــد در نظــر گرفتــه  
شده اســت. بخشــنامه بودجه ای که اخیرا دولت 
کــی از آن  ســیزدهم به مجلس ارائه کرده اســت حا
است که سال آینده افزایش حقوق به طور پلکانی 
از ۱۰ تا ۳۰ درصد، در دستور کار قرار گرفته است. به 
گونه ای که هر کارمند با فرمولی خاص از این شرایط 
برخــوردار می شــود. بــه عبارتــی دریافت کننــدگان 
کمترین حقوق، بیشترین افزایش را خواهند داشت 
و به همین ترتیب هرچه درآمد، بیشــتر می شود از 

افزایش کمتری بهره مند خواهد بود.
پیش از این نیــز حمیدرضا حاجی بابایــی، رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس گفته بود: "نظر 
دولت افزایش ۱۰ درصدی و پلکانی حقوق کارمندان 
در سال آینده است که ممکن است در زمان بررسی 
بودجه ۱۴۰۱ در مجلس تائید شده یا اینکه بر اساس 

شرایط تغییر کند. "
حال ایــن تصمیمــات در شــرایطی از ســوی دولت 
در الیحه بودجه قید شــده اســت که نرخ تورم ماه 
گذشته به بیش از ۴۴ درصد رسید. در صورتی که بر 
طبق قوانین موجود، افزایش حقوق باید متناسب 
با رشد نرخ تورم باشد. از طرفی هم عده ای همین 
میزان از افزایش را تورم زا دانسته و معتقدند دولت 
باید از طریق راهکارهایی دیگر مانند ارتقای قدرت 
خرید مــردم، شــرایط را بــرای همه مــردم، نه فقط 

عده ای خاص از حقوق بگیران، تسهیل بخشد.
       افزایش حقوق کارمندان، تورم را شدیدتر 

می کند
بر اساس اظهارات عده ای از کارشناسان، افزایش 
نرخ حقوق با توجه به گرانی های قابل پیش بینی 
و تصمیمی کــه بــر حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی وجــود 
دارد شــرایط اقتصادی کشــور را ناخوش تر از امروز، 

خواهد کرد.
واقعیت آن است که افزایش حقوق کارکنان دولت، 
با وجود شــرایط احتمالی اقتصادی در سال آینده 
نــه تنهــا منفعتــی برای این قشــر در بــر نــدارد بلکه 
تبعاتی ایجاد می کند که همه مردم اعم از کارمند و 
غیر کارمند درگیر با آن خواهند بود. چرا که با وجود 
کسری بودجه دولت، مجبور به تأمین این هزینه ها 
از طریق بانک مرکزی است که مترادف با چاپ پول 

و افزون شدن تورم برای عموم مردم است.
حال موضوع آن است که کل حقوق بگیران دولت 

از بازنشسته گرفته تا کارمند حدود ۱۲ میلیون نفر 
است. پس تکلیف مابقی مردم که به دلیل چنین 
سیاســت هایی دچار افزایــش تورم می شــوند چه 
خواهد بود؟ آیا نماینده ای هم در مجلس از حقوق 
قشر غیر حقوق بگیر حمایت خواهد کرد؟ چه بسا بر 
اساس قانون اساسی دولت در زمان تدوین الیحه 

بودجه باید منافع کل یک جامعه را در نظر گیرد.
کمیــل طیبــی، عضــو هیئــت علمی گــروه اقتصــاد 
دانشگاه اصفهان در ارتباط با این موضوع  می گوید: 
دولت مجبور اســت کــه در چارچــوب بودجــه و در 
راســتای حفظ قدرت کارمندان، هر ساله افزایش 
حقوقی را در نظر گیرد اما گذشته از تأثیر این اقدام بر 
تورم جامعه، موضوع مهمی که وجود دارد آن است 
کــه آیا این درصــدی که افزوده می شــود متناســب 
با نرخ تورم اســت؟ چــرا که با چنیــن درصدهایی، 
قدرت خرید این قشر همچنان نسبت به نرخ تورم 

کاهشی می ماند.
به گفته وی از طرفی هم به دلیــل دور باطل ایجاد 
شده کسری بودجه و افزایش تورم، ارتقای حقوق، 
بار روانی ایجاد می کند که تأثیر خود را به سرعت در 
بازارها نشان می دهد. هرچند افزایش حقوق انجام 
گیرد یا نه بازهم تورم بر ســرجای خود خواهد بود. 
معموال گفته می شود این افزایش درآمد، منحصر به 
کارمندان است اما تورم همه جامعه را در بر می گیرد 

پس تکلیف مابقی مردم جامعه چه خواهد شد؟

این اقتصــاددان توضیــح می دهد: بــرای حل این 
معضل، در اغلب کشــورها سندیکاهایی مختلف 
برای اقشار فعال یک جامعه وجود دارد که از حقوق 
آن هــا حمایــت می کنــد. در ایــران هــم کــم و بیش 
از این نوع انجمن هــا وجود دارد اما الزم اســت این 
سندیکاها جدی تر و قوی تر وارد عمل شده و به طور 
کارشناسانه در رابطه با احقاق حقوق زیرمجموعه 

خود تاش نمایند.
طیبــی می گویــد: راهــکار اصلــی کــه بایــد از ســوی 
مسئوالن مورد توجه قرار گیرد افزایش قدرت خرید 
مــردم از طریــق تدابیــری ماننــد تقویــت خدمات 
اجتماعی اســت. به طوری که توانایــی خرید افراد 
بــاال بــرود و در برابر، آســیبی هم بــه رفاه شــخص و 
یا گروه خاصی وارد نیاید. شــاید این نــوع راهکارها 
نتیجه ای مطلوب تر و خوشایندتر از افزایش درآمد، 

برای قشری خاص در بر داشته باشد.
       آیا دولت توان اجرای ارتقای حقوق را دارد؟

همچنین ســعید یاری، کارشــناس اقتصــادی در 
رابطه با این تصمیم دولت برای سال آینده  می گوید: 
در سال های گذشــته برخی از کارمندان از افزایش 
دو برابــری حقــوق برخــوردار می شــدند و امســال 
هم ایــن افزایش اعمال خواهد شــد اما بــا توجه به 
ضریب پلکانی، شاید عدالت بیشتری در این راستا 
کم شود. به عنوان مثال کارمندی که از حقوق  حا
۲۰ میلیون تومانــی برخوردار اســت افزایش کمتر و 

فردی که حقوق ۵ میلیون تومانی دارد افزایش نرخ 
بیشتری را تجربه خواهد کرد.

وی ادامه می دهد: اصل این روش قابل قبول است 
اما موضوع آن است که آیا با وجود شرایط اقتصادی 
کنونی، کمبــود نقدینگی و کســری بودجه دولت، 
توان اجرای این بند از الیحه را خواهد داشت؟ قطعا 
زمانی که این بنــد به تصویب نمایندگان برســد به 
صورت قانون در می آید و دولت هم در صورت توان 

یا عدم توان، ناچار به اجرای آن است.
این کارشناس می افزاید: از این رو در چنین شرایطی 
بــه اســتقراض از بانــک مرکــزی اقــدام می کنــد کــه 
بانک مرکــزی هم مجبــور به خلــق پول می شــود. 
پولی که بدون پشتوانه بوده و پیامدی جز افزایش 
تورم نخواهد داشــت. به عبارتی نقدینگی بیشتر، 
تقاضای بیشتری را به همراه خواهد داشت و نتیجه 
آن افزایــش تــورم خواهد بــود و ایــن اتفــاق با خلق 
نقدینگی و افزایش تــورم، باعث می شــود در آینده 

قدرت خرید مردم بازهم کاهش یابد.
گر به جای این تصمیمات،  یاری تصریح می کند: ا
نــرخ تــورم کنتــرل می شــد و ثبــات اقتصــادی بــه 
وجــود می آمــد نیــازی هــم افزایــش حقــوق نبود. 
مخالفت هایی که نسبت به افزایش حقوق صورت 
می گیرد نــه به معنــای مخالفت با رفاه مــردم بلکه 
با این هدف اســت که دولت مســیر صحیح را برای 

تأمین رفاه همه مردم انتخاب نماید.

معــاون بازرگانــی اداره کل صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان اصفهان با بیان اینکــه ۱۲۰۰ واحد در اســتان 
اصفهــان صــادرات انجــام می دهنــد، تصریــح کرد: 
با وجودی که اصفهان، اســتانی مرزی نیســت در رتبه پنجم و یا ششم 

صادرات کشور قرار دارد.
اســماعیل نادری اظهــار کــرد: زمانی کــه صحبــت از مقوله کســب و کار 
می شود، حوزه های مختلف تولید، صنعت، شرکت های دانش بنیان 
و... را در بر می گیرد، البته کسب و کارهای مجازی را نیز می توان با همان 

دید در نظر گرفت.
وی با اشــاره فعالیت ۸۷۰۰ واحد صنعتی و ۱۸۵ هــزار واحد صنفی فعال 
در استان اصفهان، تصریح کرد: استان اصفهان رتبه دوم حوزه کسب و 
کارهای مجازی را به خود اختصاص داده، البته امروز واحدهای مجازی 

فعال در استان نیازمند حمایت هستند.
معــاون بازرگانــی اداره کل صنعت، معــدن و تجارت اســتان اصفهان با 
بیان اینکه ۱۲۰۰ واحد در استان اصفهان صادرات انجام می دهند، تصریح 
کرد: با وجودی که اصفهان، استانی مرزی نیست در رتبه پنجم و یا ششم 

صادرات کشور قرار دارد.
وی بــا بیان اینکه در اســتان اصفهان قابلیــت فعالیت یک کســب و کار 
برتر ایجاد شده است، افزود: البته برخی کسب و کارهای استان همچون 
گرچه طبق آمار  صنایع چالش هایی دارند و موجب آلودگی می شوند، ا

بیشترین عامل آلودگی اصفهان خودروها هستند، بنابراین راهکار توسعه 
کسب و کارها، شکل گیری صنایع سبز و دانش بنیان و همچنین ایجاد 
فروشگاه های مجازی است که امیدواریم با برنامه ریزی بخش خصوصی 

فعالیت آنها رونق بگیرد.
کید کرد: خوشبختانه امروز در بحث تسهیل صدور مجوزها به  نادری تا

صورت مجاری در حوزه اصناف شاهد اتفاقات خوبی هستیم.
برگزار کننده دومین نمایشگاه مدیریت کسب و کار اصفهان نیز در این 
نشست با بیان اینکه این نمایشگاه امســال اول تا چهارم دی ماه برگزار 
می شود، توضیح داد: این نمایشگاه با حضور مجموعه های در حوزه چاپ 

و تبلیغات، رسانه برندینگ، آموزش و مشاوره کسب و کار به عنوان اصلی 
ترین بخش های نمایشگاه حضور خواهند داشت.

علی میرجمالی گفت: این نمایشگاه با هدف و رسالت کمک به مدیران 
کســب و کار و بهبــود فضــای کســب و کار برگــزار می شــود، اظهــار کــرد: 
نمایشــگاه های تخصصی، معموال محصول محور هســتند و مدیران 
را درگیر می کنند، اما این نمایشــگاه مدیران صنعت، صنفی، بازرگانی و 

شرکت های دانش بنیان را درگیر می کند.
وی با بیان اینکه حوزه کســب  کار گسترده وســیعی دارد و دستگاه های 
بسیاری را در این نمایشگاه درگیر کرده ایم، گفت: سازمان صمت، اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل ارشاد، اداره کل فنی و حرفه ای، اتاق 
اصناف، اتاق تعاون، شرکت شهرک های صنعتی استان، خانه صنعت، 
معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، مرکز آموزش بازرگانی، اتحادیه های صنفی 

مختلف و... را در این نمایشگاه درگیر کرده ایم.
مجری برگزاری دومین نمایشگاه مدیریت کسب و کار اصفهان، افزود: 
کنون ۶۲ برند در حوزه چاپ و بسته بندی، تبلیغات، آموزش و مشاوره  تا
کســب و کار حضور دارند، همچنین در این نمایشــگاه به جز غرفه های 
موجود، ایستگاه آموزش، ایستگاه مشاوره در حوزه های مختلف، ایستگاه 
کتاب در حوزه کسب و کار برپا می شود و همچنین خبرنامه الکترونیک 
تمام اخبار نمایشگاه را اطاع رسانی می کند و ویژه نامه نمایشگاه به صورت 

چاپی هم روز نخست این نمایشگاه توزیع می شود.

درحالیکه باید واحدهای مسکونی خالی از سکنه تا پایان آذرماه به سازمان امور مالیاتی برای 
اخذ مالیات معرفی شــود، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول شناسایی و معرفی این 
واحدها از شناســایی و معرفی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مســکونی خبــر می دهد اما رئیس 
سازمان مالیاتی این موضوع را تایید نکرده و می گوید که این وزارتخانه باید تا پایان ماه جاری واحدهای موردنظر 

را معرفی کند.
گر واحد مسکونی در شهرهای  به گزارش ایسنا، طبق قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، ا
باالی ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد،  مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور،  
ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، 

سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.  
در این زمینه، قانون، وظیفه شناسایی خانه های خالی را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است و بدین 
ک و اسکان در مردادماه سال گذشته آغاز به کار و مردم را ملزم کرد که اطاعات سکونت خود  منظور، سامانه اما

را در این سامانه اعام کنند.  
کی از آن است که در تاریخ ۱۷ آبان  تازه ترین اعام معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این راستا حا
ماه سال جاری با ارسال نامه ای به ریاست سازمان امور مالیاتی یک میلون و ۱۷۴ هزار واحد خالی را معرفی شده 
کنون  که بیش از ۹۰۰ هزار واحد خانه خالی متعلق به اشخاص حقوقی است. طبق گفته محمود محمودزاده تا

مجموعا حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.
این در حالی است که رئیس کل سازمان امور مالیاتی در تازه ترین اظهارات خود در این رابطه به واحدهای مسکونی 
معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی اشاره  نکرد و گفت: باید اطاعات این خانه ها را از سامانه وزارت راه و 
شهرسازی دریافت کنیم که بر اساس آیین نامه مصوب دولت باید تا پایان آذر یعنی کمتر از ده روز دیگر اطاعات 

قطعی در اختیار ما قرار گیرد.
پیش از این نیز، معاون وزیر راه و شهرسازی در مهرماه اعام کرده بود که گروه اول خانه های خالی یک میلیون 

و ۳۰۰ هزار واحد است که شهریور سال گذشته مطابق قانون سال ۱۳۹۴ و اباغیه ۱۳۹۵ شناسایی و به سازمان 
گر واحدها یک سال خالی بمانند مشمول مالیات می شوند. امور مالیاتی معرفی شده  است. طبق این قانون، ا

طبق گفته وی، مالیات این ۱.۳ میلیون واحد، قطعی است و باید اخذ شود. فقط بحث بر سر نحوه معرفی است 
که سازمان امور مالیاتی معتقد است "باید بر اساس سیستم MPLS و طبق سند دولتی، این معرفی صورت گیرد. 
بدین صورت که این سیستم بین وزارت راه و شهرسازی و ســازمان امور مالیاتی با محوریت وزارت ارتباطات و 

فناوری اطاعات ایجاد شود".
اما معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به آن گفت که در آن زمان هیچ واحد مسکونی خالی به سازمان معرفی 
نشده و اینکه گفته می شود سازمان امور مالیاتی درخواست کرده اطاعات واحدهای مسکونی خالی یکبار دیگر 
ک تشخیص،  از طریق سامانه وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات ارسال شود، چنین چیزی وجود ندارد و ما

ک و اسکان است. ماخذ و مطالبه مالیات، خروجی و اعام دقیق سامانه اما
بنابراین، در شرایطی که به ماه های پایانی سال نزدیک می شویم و قانون مالیات  خانه های خالی باید هر چه 
زودتر اجرا شود، الزم است تا سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی به عنوان دو مسئول اجرایی در این زمینه 
ابهامات مربوط به معرفی خانه های خالی را برطرف کنند که مشخص شود کدامیک از آن ها در اجرای این قانون 
سنگ اندازی می کنند زیرا، وزارت راه و شهرسازی از معرفی  واحدهای خالی به سازمان مالیاتی خبر می دهد اما این 

سازمان می گوید که هنوز خانه خالی به او معرفی نشده است . 
همچنین، سازمان امور مالیاتی باید مشخص کند که سامانه اماک و اسکان را به عنوان مرجع شناسایی و معرفی 
خانه های خالی قبول دارد یا خیر، زیرا مطرح می شود که این سازمان درخواست می کند تا اطاعات واحدهای 
مسکونی خالی یکبار دیگر از طریق سیستمی مبتنی بر یک سند دولتی بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور 

مالیاتی با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات ارسال شود.
گر مسئله در معرفی خانه های خالی سیستمی است که وزارت ارتباطات باید ایجاد کند، چرا این  از سوی دیگر، ا

اقدام صورت نمی گیرد تا اجرای قانون مالیات خانه های خالی سرعت بگیرد؟ 

کارهای مجازی کسب و  اصفهان رتبه دوم 

پایان آذر مهلت تمام می شود:

تداوم اختالف  بر سر معرفی خانه های خالی!

در نیمه اول امسال:

کو ۳.۵ برابر شد تولید تنبا

کیلویی ۱۰۰ هزار تومان غیر قانونی است فروش انار 

کاال  ۶۲ میلیارد ریال پرونده قاچاق 
در استان اصفهان تشکیل شد

مدیرکل جدید امور مالیاتی
 استان اصفهان معرفی شد 

تمدید مهلت ثبت نام 
نهضت ملی مسکن 

تا ۱۵ دی ماه

خبر

خبر

خبر
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اجازه عرضه مرغ در بازار سیاه را نخواهیم داد

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

اســتاندار اصفهان در جلسه ستاد 
تنظیم بازار نسبت به نظارت جدی 
بر قیمــت کاالهــا و اقــام مــورد نیاز 
کیــد کرد و گفت: ســطح ارائه اقام اساســی در  مردم تا
فروشگاه های زنجیره ای مطابق قیمت مصوب رصد 

و پیگیری شود.
جلســه کارگروه ســتاد تنظیم بازار اســتان اصفهان در 
محل استانداری اصفهان با حضور سید رضا مرتضوی 
استاندار اصفهان، امیر رضا نقش معاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری اصفهان و جمعی از مسؤوالن 
مربوطه برگزار و در ارتباط با نحوه قیمت گذاری و تنظیم 

بازار مصوباتی انجام شد.
در این جلسه مسائل و دغدغه های جاری بر مدیریت 
مطلــوب عرضــه میوه هــای شــب عیــد، ارائه گــزارش 
مبسوط میزان ذخیره کاالهای استراتژیک و اساسی 
در سطح اســتان و گزارش تخصیص اقام پروتئینی و 
نهاده های دامی و طیور به صورت مشروح مورد تبیین 

و تحلیل قرار گرفت. 
 در این نشست سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان 
ضمن تبیین سر فصل های کلی برنامه ریزی راهبردی 
به منظور مدیریت منسجم و راهبردی ستاد تنظیم 
بازار اســتان بیان داشت: نمی بایست اجازه دهیم هر 
مجموعه ای قیمت کاالها را بر اساس معیار برساخته 

خود دچار تطور و استحاله قرار دهد. 
وی افزود: نظارت بر قیمت در مورد همه اقام باالخص 
مایحتاج عمومی مــردم امری بســزا و ضروری اســت و 

در صــورت انجــام دقیــق و صحیح این موضــوع یقینا 
شاهد نابسامانی و افزایش بی رویه قیمت ها در عرصه 

عمومی نخواهیم بود.
کیــد کــرد: ســطح ارائــه اقــام اساســی در  مرتضــوی تا
فروشگاه های زنجیره ای مطابق با قیمت های اباغی 

مصوب رصد و پیگیری شود. 
اســتاندار اصفهــان تصریح کــرد: باتوجــه بــه تاثیرات 
کاالهــای اساســی بــا  مطلــوب توزیــع هوشــمند 
محوریــت عدالــت همگانی در دسترســی یکســان به 

کاالهای اساســی با بهره گیری از ظرفیــت اتحادیه ها 
و فروشــگاه های زنجیــره ای از طریــق ســامانه های 

هوشمند فروش اینترنتی محقق شود.
ع وقت  در این جلسه مقرر شد میوه شــب عید در اسر
و به صورت هوشمند خریداری شود و میوه با کیفیت 
مطلوب در اختیار توزیع کنندگان در زمان مناسب قرار 
گیرد تا با مشکل کمبود میوه و بازار با افزایش قیمت آن 

در شب عید مواجه نشود.
همچنین در مورد قیمت عرضه مرغ در خرده فروشی ها 

مصوب شد با توجه به عرضه مرغ با قیمت پایین تر در 
اســتان های دیگر قیمت گذاری جدید صورت پذیرد 
غ زنــده و گرم به ســمت  و همچنین  مســیر حمل مــر
کشتارگاه با نرم افزار های مکان یاب رصد و از عرضه مرغ 

در بازار سیاه جلوگیری شود.
همچنین مقرر شد مسووالن جهاد کشاورزی و شرکت 
پشتیبانی دام با استفاده از همه ظرفیت های موجود 
نسبت به جذب سهمیه کافی نهاده های دامی و انتقال 

آن به استان اقدام کنند.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی 
شــورای اسامی شــهر اصفهان گفت: اصفهان 
باالترین سهم پرداخت مالیات کشور را دارد، اما 

کمترین بهره را از منافع ملی می برد.
به گزارش روابط عمومی شورای شهر اصفهان، 
رســول میرباقــری اظهــار کــرد: حــدود ۲۰ ســال 
اســت که حقابه کشــاورزان این شــهر پرداخت 
نمی شود، این کشاورزان در کنار مردم به صورت 
مســالمت آمیزی خواســته خود را در زمینه آب 
مطــرح کردنــد که الزم اســت مســئوالن کشــور 

به این درخواست توجه کنند.
کید بر اینکه امروز اصفهان شهری برای  وی با تا
زنده ماندن است نه زندگی کردن، گفت: کسی 
باور نمی کند اصفهان از تهران هم آلوده تر است.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی 
شــورای اسامی شــهر اصفهــان بــا بیان اینکــه 
اصفهــان بیشــتر از همــه کانشــهرهای کشــور 
مهاجرپذیر است، گفت: اصفهان از مردم سایر 
استان ها و حتی دیگر کشورها به خوبی پذیرایی 
می کند اما خود با مشکات عمده ای دست به 

گریبان است.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش آمــار بیماری هــای 
صعب العاج، حاشیه نشینی و مهاجرپذیری، 
بــه  دادن  اولویــت  کــرد:  خاطرنشــان 
حاشیه نشین ها و مناطق محروم و بافت فرسوده 
شهر باید در دستور کار شهرداری جدی تر از قبل 

قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان از برگزاری نشســت بررســی و رفع موانع 
مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی خبر 
داد و گفــت: با اســتقرار ســامانه جامــع مدیریت 
پسماندهای ساختمانی به تدریج میزان تخلیه 
غیرمجاز پســماندهای ســاختمانی بــه حداقل 

می رسد.
کتی اظهار کــرد: موضــوع مدیریت  غامرضا ســا
اصولی پسماندهای ساختمانی برای پیشگیری 
از معضــات ناشــی از آن همــواره در دســتور کار 
کنون با اســتقرار سامانه  ســازمان قرار داشــته و ا
یکپارچــه مدیریــت پســماندهای ســاختمانی 
امید بیشتری برای مدیریت اصولی این بخش از 

پسماندها ایجاد شده است.
وی ادامــه داد: بــه گــواه آمــار روزانــه حــدود ۷۰۰۰ 
تن پسماند ســاختمانی در شــهر اصفهان تولید 
می شــود که از این مقدار حدود ۳۵۰۰ در ســایت 
پسماندهای ساختمانی به صورت مجاز و مابقی 
به طور غیرمجاز در مناطق مختلف شهری تخلیه 
می شود، اما با استقرار این سامانه و پایش عملکرد 
خودروهای جمع آوری نخاله های ســاختمانی 
انتظار می رود بــه تدریج میزان تخلیــه غیر مجاز 

پسماندهای ساختمانی به حداقل برسد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان با اشاره به نشست برگزار شده با محوریت 
تسهیل روند مدیریت پسماندهای ساختمانی 

تصریح کرد: در حال حاضر سامانه جامع مدیریت 
پسماندهای ساختمانی مستقر شــده و اجرای 
آن تا حد زیادی منوط به همکاری بین بخشــی 
میان دســتگاه های مرتبط و پیاده ســازی آن در 
مناطق ۱۵ گانه شهرداری است که نشست فوق 
در راســتای شــکل گیری این تعامل و رفع موانع 

موجود برگزار شده است.
کید بر عزم راسخ ســازمان مدیریت  کتی با تأ ســا
پســماند بــرای مدیریــت تخصصــی پســماندها 
کــرد:  خاطرنشــان  مختلــف،  حوزه هــای  در 
خوشــبختانه ســازمان حمــل و نقــل بــار نیــز 
در اجرای ایــن پــروژه مصمــم اســت و طبــق 
گفتگوی هــای دوجانبه مقرر شــده تا بــه منظور 
بهبــود اجــرای فرآیند طرفیــن به تعهــدات خود 
در زمینه اجرا و نظارت بر مدیریت پســماندهای 
عمرانی و ساختمانی به طور کامل عمل کنند تا 
در آینده نزدیک شاهد ارتقای کیفی مدیریت این 
دســته از پســماندها و جلوگیــری از تخلفــات 

احتمالی باشیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اصفهان گفت: ۴۵۰ میلیارد تومان پروژه راهداری 

از ابتدای امسال در اصفهان اجرا شد.
مهدی خضــری ضمــن تقدیــر از ســپاه صاحب 
الزمــان )عــج( بــرای هماهنگــی در برگــزاری 
گرامیداشت هفته حمل و نقل اظهار داشت: ما 
در این هفته هر ساله مراسمی را برگزار می کنیم که 
به دلیل شیوع کرونا این جلسه دو سال برگزار نشد.
وی افزود: ۲۶ آذرماه یــادآور فرمان ویژه امام برای 
جهاد تخلیه بنادر است که آن روز شاهد عملکرد 
بسیجی گونه در حوزه بنادر بودیم، اما بسی جای 
خوشحالی است بعد از ۴۲ ســال از تاریخ انقاب 
بازهم شاهد حرکت های جهادی در حوزه حمل 

و نقل هستیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اصفهــان ادامــه داد: در حــال تحریم هــا بازهــم 
راننــدگان در حمل و نقــل بار و مســافر به وظیفه 
ذاتی و عرفی و شرعی خود عمل می کنند و در حوزه 
جهاد تخلیه بنادر فعالیت خود را انجام می دهند.

وی ابراز داشــت: در شــرایط ســخت کرونایی که 
خیلی جاها تعطیل بود رانندگان نسبت به حمل 
کاالی اساسی فعالیت داشتند که نقش مهمی در 
وضعیت کشور داشتند و رانندگان وظیفه خود در 

خدمت به مردم را فراموش نکردند.
خضری اضافه کرد: با توجه به اهمیت جابجایی 
مسافران و شرایط سخت کرونایی و زیان ده بودن 
حمل مسافر رانندگان نسبت به جابجایی و رعایت 
وضعیت کرونایی اقدام کردند و حتی با شــرایط 

زیان دهی به فعالیت خود ادامه داد.
وی اضافه کــرد: در حوزه راهــداری نیز با توجه به 
شرایط اقتصادی سخت کشور حفظ و نگهداری 
راه های کشــور بســیار مهم اســت و فعاالن حوزه 
راه با ســخت کوشــی ویژه برای عبــور و مرور ایمن 

تاش کردند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
کیــد کرد: با توجه به شــرایط ســخت  اصفهان تا
و نقش مهــم اصفهــان در ترانزیــت کاال حمایت 
خوبــی شــده، در اصفهــان ۴۵۰ میلیــارد پــروژه 
راهداری از ابتدای سال اجرا شده و ۲۰۰ کیلومتر راه 
روکش آسفالت گرم شده که نتیجه تاش فعاالن 

راهداری و پلیس راه استان است.
وی ابراز داشت: پلیس های راه با حضور خود یک 
امنیت خاطر به کاربران جاده می دهند و باید به 
طور ویژه تقدیر شوند زیرا نقش مهمی در امنیت 

مسافران دارند.

شــهردار اصفهان با بیان اینکه به موضوع کودکان 
کار ورود کردیم، گفت: افرادی به هر علتی با استثمار 
کودکان به صورت تیمی و باندی فعالیت می کنند، 
در این راستا شهرداری با همکاری سایر دستگاه ها 
از جمله استانداری و نیروی انتظامی مصمم است 

تا نسبت به رفع این پدیده اقدام کند.
علی قاسم زاده در برنامه رادیویی »سام اصفهان« 
کید بر اینکه خوشبختانه پدیده کارتن خوابی در  با تا
گر مردم  شهر اصفهان برطرف شده اســت، گفت: ا
مواردی را در این زمینه مشاهده کردند طی تماس 
با شــماره ۱۳۷ ایــن موضــوع را به شــهرداری اطاع 
که برخــی از این کارتــن خواب ها مهاجر  دهند چرا
هستند و از شهرهای اطراف به اصفهان می آیند و 
ممکن است علی رغم مدیریت برای هدایت کارتن 

خواب ها چنین مواردی در ســطح شهر همچنان 
وجود داشته باشد. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
شهرداری برای رفع معضل کودکان کار پیش قدم 
شده تا این پدیده را در شهر اصفهان برطرف کند، 
خاطرنشــان کرد: افــرادی به هــر علتی با اســتثمار 
کودکان به صورت تیمی و باندی فعالیت می کنند، 
در این راستا شهرداری با همکاری سایر دستگاه ها 
از جمله استانداری و نیروی انتظامی مصمم است 

تا نسبت به رفع این پدیده اقدام کند.
شــهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: البته بخشــی 
کــودکان نیازمنــد حمایــت را تحــت مراقبــت  از 
دســتگاه های حمایتــی همچــون بهزیســتی قــرار 
می دهیــم تــا در شــهر اصفهــان شــاهد اینگونه 

پدیده های آزاردهنده اجتماعی نباشیم.

کمترین بهره را از منافع ملی می برد اصفهان 

با پیاده سازی سامانه جامع مدیریت پسماندهای ساختمانی؛

تخلیه پسماندهای ساختمانی مدیریت می شود

کنون؛ از ابتدای امسال تا
۴۵۰ میلیارد تومان پروژه راهداری در اصفهان اجرا شد

کار  کودکان  عزم جدی شهرداری برای حذف پدیده 
در اصفهان

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: پایین 
آوردن عمر ناوگان حمل و نقل عمومی اولویت 
اول ما اســت. مهــدی طغیانی نماینــده مردم 
اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی گفت: 
جایگاه اصفهان در صنعت حمل و نقل متفاوت 
اســت، ما از جمعیت و فعالیت حمل و نقل در 

کشور با بقیه شهر ها متمایز هستیم.
وی گفــت: مســئله ای کــه در مجلــس مــورد 
پیگیری است موضوع نوسازی ناوگان حمل و 

نقل عمومی در همه حوزه ها  است.
طغیانی گفت: مازاد تولید کشور باید وارد شود 
در غیر این صورت قیمت تمام شده خودرو های 
سنگین در کشور باال می رود و خودرویی که در 
سایر کشور ها قیمتش حدود ۲ میلیارد تومان 
است؛  قیمت تمام شده این دستگاه در ایران به 

۶ میلیارد تومان  می رسد.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اسامی گفت: پایین آوردن عمر ناوگان حمل و 
نقل عمومی اولویت اول ما است که باید به ثمر 
برســد، بخش زیادی از مخارج رانندگان صرف 
تهیه قطعــات یدکی می شــود که دلیــل آن باال 

بودن عمر ناوگان است.

مدیــر اداره بــرق بوئیــن و میاندشــت گفــت: از 
کنــون ۲۲ واحــد نیروگاه  ابتدای ســال جاری تا
خورشیدی خانگی در این شهرستان ایجاد شده 
است. نادر نجاری اظهار کرد: ایجاد نیروگاه های 
خورشــیدی در مناطــق غربی اســتان از جمله 
شهرستان بوئین و میاندشــت به دلیل پایین 
کی هوا مطلوب و صرفه اقتصادی  بودن دما و پا
دارد. وی از بهره برداری پنج نیروگاه خورشیدی 
در شهرســتان خبــر داد و گفــت: تعــداد شــش 
نیروگاه خورشیدی در دست احداث و به زودی 

به بهره برداری می رسد.
مدیــر اداره بــرق بوییــن و میاندشــت بــا اشــاره 
به ایجــاد ۲۲ واحد نیروگاه خورشــیدی خانگی 
در شهرستان بویین میاندشت از ابتدای سال 
کنون، خاطرنشان کرد: با بهره برداری  جاری تا
از این نیروگاه ها سالیانه ۲۰۰ مگاوات ساعت برق 

تولید و وارد شبکه برق سراسری می شود.
کنون در شهرستان بویین  نجاری با بیان اینکه ا
و میاندشــت ۱۱ هزار و ۱۵۰ مشــترک برق داریم، 
کنون ۸۶ دستگاه کنتور تعویض  گفت: امسال تا
شده که تعداد ۲۳ کنتور سه فاز و مابقی تک فاز 

بوده است.

فرماندار نایین گفت : بهسازی و روکش آسفالت 
محور کنارگذر نایین با اعتبار ۲۲ میلیارد تومان 
آغاز شد. نصرتی فرماندار نایین گفت: طرح لکه 
گیری و روکش کامل آســفالت کنارگذر نایین با 
اعتبار ۲۲ میلیارد تومان به طول ۱۳ کیلومتر اجرا و 
تا پایان سال تکمیل می شود. وی گفت: با توجه 
به پیگیری های مکرر نماینده مردم نایین و خور 
و بیابانک در مجلس شورای اسامی از مهندس 
کبری معاون راهداری سازمان راهداری و حمل  ا
و نقــل کشــور و در پــی بازدیــد وی از جاده های 

شهرستان، این طرح آغاز شد.
فرماندار نایین گفت: شهرســتان نایین دارای 
بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر جاده همسنگ است که با 
وجود روکش آسفالت برخی جاده ها بسیاری از 
جاده های اصلی و روستایی شهرستان نیازمند 

بهسازی و روکش آسفالت است.

مدیرجهــاد کشــاورزی چــادگان گفت: کشــت 
ســیب زمینی در چــادگان ۲۵ درصــد کمتــر از 
پارسال شده است. بختیار حاجتی مدیرجهاد 
کشاورزی چادگان گفت: در سال زراعی امسال 
۱۷۰۰ هکتــار از اراضــی شهرســتان چــادگان بــه 
کشت سیب زمینی اختصاص داشت که نسبت 

به پارسال ۲۵ درصد کمتر شده است.
 وی بــا بیان اینکــه در ایــن شهرســتان ۶ نــوع 
گریا، جلی، بامبا، اریندا، مارفانا، سانته  محصول ا
و سوپر برداشت می شود، گفت: به طور میانگین 

از هر هکتار، ۳۵ تن محصول برداشت می شود.
وی قیمت نرخ خرید هرکیلوگرم سیب زمینی از 
کشاورزان را در بازار ۶ هزار تومان اعام کردو گفت: 
کشت سیب زمینی در شهرستان چادگان عاوه 
بر درآمدزایی برای کشاورزان، زمینه اشتغال ۶۰۰ 

کارگرراهم فراهم کرده است.

خبر خبر

استان

خبر

ذوب آهــن اصفهــان عنــوان نــوآوری و پژوهش برتر 
صنعت فوالد کشور را دریافت کرد.

در مراسم اختتامیه سمپوزیوم فوالد۱۴۰۰ کیش که 
۲۵ آذر برگزار شد، طرح درب باتری کک سازی با قابلیت انعطاف پذیری 

)فلکسیبل( سمت کک به عنوان طرح برتر فوالدی کشور معرفی شد.
این طرح توســط طراحــان آن مهدی ظرافتــی و مهرداد صابــر افقی از 
تاشگران مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی ذوب آهن به سومین 
جشنواره نوآوری ها در صنعت فوالد ۱۴۰۰ ارسال شــده بود. در مراسم 

مذکور مهدی ظرافتی تندیس و تقدیرنامه مربوطه را دریافت نمود.
دکتر عباس نجفی زاده عضو هیئت مدیره انجمن آهن و فوالد در این 
مراسم ضمن موفق ارزیابی نمودن سمپوزیوم و نمایشگاه بین المللی 
فوالد ۱۴۰۰ کیش بــه ارائه نظرات و پیشــنهادات خود بــرای دوره های 

بعدی ایــن دو رویــداد بزرگ فــوالدی کشــور پرداخــت و گفت:جامعه 
دانشــگاهی و مدیران صنایع فوالدی کشور در چنین برنامه هایی به 
حل مشــکات موجود و توســعه محصوالت صنعتی در بخش فوالد 

می پردازند.
در این مراســم از همکاری های ذوب آهن اصفهــان در جریان برگزاری 
سمپوزیم و نمایشگاه مذکور تقدیر به عمل آمده و تقدیر نامه و تندیس 
سپاس مربوطه به مهندس یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان 
به عنوان حامی برگزاری نمایشگاه و سمپوزیوم فوالد اهدا شد که محسن 
زیوه مدیر عامل شرکت پویش بازرگان ذوب آهن و عضو هیئت مدیره 

ذوب آهن اصفهان لوح تقدیر و تندیس مربوطه را دریافت کرد.
طی سه روز برگزاری سمپوزیوم و نمایشگاه فوالد ۱۴۰۰ کیش تعدادی 
از مسئوالن کشــور و دســت اندر کاران صنعت فوالد از غرفه ذوب آهن 

اصفهان بازدید کرده و در جریان آخرین تحوالت و دستاورد های تولیدی 
ذوب آهن اصفهان قرار گرفتند.

شــهردار اصفهــان گفت: مطالعــات احــداث خط 
تراموا کامل نبود و کارشناسان درباره آن به اجماع 
نرسیده اند، بنابراین بهتر است در تخصیص بودجه 

حوزه حمل ونقل تمرکز روی توسعه قطار شهری باشد. 
قاسم زاده شهردار اصفهان با اشاره به تقدیر مدیران شهری از کارکنان 
حوزه حمل ونقل شهرداری اصفهان، گفت: روز حمل ونقل بهانه ای 
شد تا از کسانی که به نحوی درگیر حمل ونقل شهری هستند، تقدیر 

کنیم.
کسی و اتوبوس های بین شهری  شهردار اصفهان تقدیر از رانندگان تا
در پایانه کاوه، کارکنان خط یک مترو اصفهان از ایستگاه کاوه تا امام 
حســین )ع( و مرکز کنترل ترافیــک را دیگر بخش های مراســم تقدیر 
مدیران شــهری اعام کردوگفت: امیدوارم با کمک تمام کسانی که 
در حمل ونقل شهری مؤثر هستند بتوانیم شرایط تردد شهروندان 

را تسهیل کنیم.
وی گفت: از زبــان مــردم از زحماتی که در حوزه حمل ونقل کشــیده 
می شود و از زبان فعاالن این حوزه از مردمی که در عرصه های مختلف 
مانند نگهداری شایسته وسایل حمل ونقل عمومی و رعایت قوانین 
راهنمایی و رانندگی اهتمام می ورزند، تقدیر می کنــم و آرزومندم که 

شرایط زندگی در اصفهان برای همه ما بهتر شود.
کیــد بر اینکــه به روزرســانی نــاوگان حمل ونقــل  قاســم زاده بــا تا
عمومی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، گفت: باید تمام ظرفیت این 
ناوگان در شهر آماده و تجهیز باشد تا در نتیجه آن آالیندگی مربوط به 

حمل ونقل کاهش پیدا کند.
وی گفت: عاوه بر لزوم به روزرسانی امکانات سخت افزاری، رسیدگی به 
رانندگانی که در طول روز به مردم جامعه خدمت می کنند را به خود الزم 
می دانیم و معتقدیم این افراد باید امنیت خاطر و آرامش داشته باشند.

شهردار اصفهان گفت: بخشــی از حمایت ها به معیشــت رانندگان 
بازمی گردد لذا باید برای بهبود آن ســعی کنیم که در این خصوص با 
نمایندگان آن ها گفتگو شــد و قول ارتقاء وضعیتشــان را در حد توان 

شرکت اتوبوسرانی داده ایم.
وی گفــت: کمک هــای دولتــی بــه شــهرداری بــرای تجهیــز نــاوگان 
حمل ونقل عمومی از چند سال پیش متوقف شده است و در الیحه 
بودجه سال آینده کشور نیز هیئت دولت تبصره هایی که می توانستیم 

برای بهبود حمل ونقل از آن استفاده کنیم را حذف کردند.

گر این شــرایط در الیحه بودجه اصاح نشده، باید  قاسم زاده گفت: ا
پیگیری شود و نمایندگان تبصره های مربوطه را برگردانند، زیرا از زمانی 
که کمک های دولتی قطع شد، تمام کانشهر ها برای تأمین اتوبوس 

دچار مشکل جدی هستند.
کید بر اینکه قیمت اتوبوس به شــدت افزایش یافته و کمک  وی با تا
دولت نیز قطع شده بنابراین فشار مضاعف به شهرداری ها وارد است، 
گفت: با طرح هدفمنــدی یارانه هــا قرار بــود مابه التفــاوت آن صرف 
حمل ونقل عمومی شود که بخشــی از آن درون شهری است بدین 

سبب امیدواریم مساعدت های قبلی بازگردانده شود.
شــهردار اصفهان در پاســخ به ســوالی دربــاره چرایــی حذف ترامــوا از 
بودجه ۱۴۰۱ شهرداری، گفت: پروژه خط دوم قطار شهری اصفهان 
از سال های گذشته شروع شده و منابع مالی محدود شهرداری درگیر 
آن اســت، بنابراین نیاز داریم هرچه ســریع تر منابع موردنیاز خط دو 

مترو تأمین شود.
وی گفت: وقتی منابع میان نقاط مختلف توزیع شــود طول مدت 
پروژه افزایش یافته، بهره وری کمتر شده و منابع مالی به نحو مطلوب 
مصرف نمی شود، لذا در بودجه سال آینده ردیفی برای تراموا اختصاص 

نمی یابد.
قاسم زاده گفت: از سوی دیگر مطالعات احداث خط تراموا کامل نبود 
و کارشناسان درباره آن به اجماع نرســیده اند بنابراین بهتر است در 
تخصیص بودجه حوزه حمل ونقل تمرکز روی توســعه قطار شهری 

باشد.

فرماندار اردستان گفت: کشــاورزی به شیوه موجود با 
برداشــت چاه ها از منابع آبخوان دشــت منطقه بر پایه 
بررسی های علمی، کارشناسانه و با تعهد به آیندگان، به 

طور حتم تمدن شهرستان را تهدید می کند.
حمیدرضا تاملی افزود: بر پایه اطاعات و گزارش های سازمان آب منطقه ای 
اصفهان به عنوان متولی تامین آب در استان ۹۴ درصد آب موجود اردستان 
در بخش کشــاورزی مصرف و کمتر از ۶ درصد در بخش صنعت، شــرب و 

بهداشت استفاده می شود.
وی تصریح کرد: دشت اردستان از دهه ۵۰ به عنوان دشت ممنوعه بحرانی 
در بین دشت های آبخوان کشور طبقه بندی شده و با تاسف در دهه ۶۰ با 

توجه به سیاستگذاری های جهاد کشاورزی تعداد زیادی چاه به بهانه رونق کشاورزی و کشت محصول های 
ضروری و مهم در منطقه حفر شــد که برداشــت بی رویه آب را به دنبال داشــت، به طوری که از سال ۱۳۶۳ 
کنون با نزدیک ۲۳ متر افت آبخوان دشت اردستان مواجه شده ایم و همین موضوع فرونشست زمین را  تا

به همراه داشته است.
به گفته وی، وضعیت موجود در دشت کویر در دهستان های ریگستان و گرمسیر در بخش های زواره و مهاباد 

که این روزها در رسانه ها و فضای مجازی مطرح می شود محصول برداشت بی رویه آب از این آبخوان است.
گاهی و یا مغرضانه در فضای مجازی  فرماندار اردستان اظهار داشت: درباره موضوع هایی که اغلب از روی ناآ
مطرح می شــود و وضعیت اردســتان را با شــهرهای صنعتی از جمله اصفهان مقایســه می کنند که آب در 
بخش صنعت مصرف می شود باید گفت که شهرستان به هیچ عنوان سابقه صنعت ندارد و تعدادی واحد 

صنعتی ایجاد شده و عمده این واحدها هنوز به بهره برداری نرسیده است.
تاملی افزود: طبق مصوبه گارگروه ملی ســازگاری با کم آبی، اردســتان باید ســاالنه ۴۲ میلیون متر مکعب 
صرفه جویی آب در بخش کشاورزی داشته باشد که تاش برای تحقق این مهم با نصب کنتورهای هوشمند 

روی چاه ها آغاز شده است.
کنــون هیچ گونه آبی به بخش  وی ادامه داد: از نزدیک به ۶ ســال پیش تا
صنعت اردستان اختصاص داده نشده و هر واحد صنعتی باید برای تامین 
آب خود یک حلقه چاه کشــاورزی را خریداری و با تغییــر کاربری و تعدیل 

پروانه، آب مورد نیاز خود را تامین کند.
فرماندار اردستان گفت: در گذشته کشاورزی شهرستان به صورت دیم یا 
گر آب قنات  استفاده از آب قنات و با توجه به شرایط اقلیم صورت می گرفت و ا
خشک می شد کشت و کار تعطیل و سبب مهاجرت مردم به منطقه دیگری 
می شد که با حفر چاه های عمیق، برداشت آب به صورت شبانه روزی و در 
تمامی روزهای سال صورت می گیرد و همین موضوع وضعیت کنونی را برای 

شهرستان به وجود آورده است.
تاملی افزود: به طور مثال بنیاد مستضعفان در اردستان با ۲۲ حلقه چاه کشاورزی مجوز برداشت ۵۰۰ لیتر آب 
گر این آب در بخش صنعت استفاده می شد می توانست یک مجتمع عظیم پتروشیمی را  در ثانیه دارد که ا

تامین کند، در حالی که بنیاد در بخش کشاورزی کمترین بازده را در شهرستان دارد.
کید کرد: بــرای خروج از این چالش باید مصرف آب در بخش کشــاورزی اردســتان تعدیل، با کشــت  وی تا
محصول های کم آب بر از جمله پسته و توسعه گلخانه از برداشت بی رویه آب جلوگیری، اقتصاد منطقه تامین 

و از فرونشست بیشتر زمین جلوگیری شود.
اردستان ۴۷۳ رشته قنات، ۴۴۴ چاه مجاز و ۲۵ هزار و ۷۶۱ هکتار زمین کشاورزی و باغی، ۲ هزار و ۵۰۰ راس 
گاو و گوساله و یک واحد گاوداری ۵۰۰۰ راسی پرورش گوساله گوشتی، ۱۴۰ هزار راس گوسفند و بز، ۱۲۸ واحد 
مرغداری گوشتی و ۲ واحد تخم گذار فعال با چهار میلیون و ۵۰۸ هزار قطعه جوجه ریزی گوشتی در سال و ۵۷۰ 

کیان دارد. هزار تخم گذار و ۱۲۱ هزار انواع ما
شهرستان اردستان با افزون بر ۴۳ هزار نفر جمعیت در ۱۱۸ کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع شده است.

کشور ذوب آهن، نوآورترین صنعت فوالد در 

منابع مالی محدود شهرداری درگیر پروژه خط دوم قطار شهری اصفهان :

حذف تراموا از بودجه ۱۴۰۱ اصفهان 

کشاورزی در اردستان تمدن منطقه را تهدید می کند  برداشت آب 

خبر

خبر

خبر

ناوگان حمل و نقل عمومی 
از نفس افتاده است

مدیر اداره برق بویین میاندشت:

ایجاد ۲۲ نیروگاه 
خورشیدی خانگی 

در بویین و میاندشت

آغاز طرح آسفالت 
کنارگذر نایین

کشت سیب زمینی  کاهش 
در چادگان
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هشدار نظام پزشکی اصفهان نسبت 
به اجبار نسخه نویسی الکترونیکی

 رئیــس هیئــت مدیــره نظــام 
پزشــکی شهرســتان اصفهــان 
نسبت به اجرایی شدن اجباری 
طرح نســخه نویســی الکترونیکی با توجه به نبود 

زیرساخت هشدار داد.
کامــران منتظــری در خصوص مشــکات نســخه 
الکترونیکــی دارو در اصفهــان اظهــار داشــت: 
همانگونــه کــه بــه اطــاع عمــوم مــردم رســیده 
ســازمان های بیمه گر پایــه اعــام نموده اند که به 
اســتناد جز شــش تبصره ۱۷ مــاده واحــده قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از ابتدای دی ماه سال 
جاری اجرای طرح نسخه نویسی تمام الکترونیک 

اجباری می باشد.
وی افــزود: در ایــن راســتا ســازمان های بیمه گــر 
اعام کردند هزینه هــای خدمات ســامت که در 
مســیرهای غیر این فرآینــد ارائــه گردیده باشــد را 
پرداخت نخواهند نمــود. در صورتی که بر خاف 
ادعای ایشــان و با توجه به تکالیف دســتگاه های 
ج در قانون برنامه ششــم توســعه  مختلــف منــدر
برخــی اقدامــات ســازمان های بیمه گــر بــر طبــق 

قانون نیست.
رئیــس هیئــت مدیــره نظام پزشــکی شهرســتان 
اصفهــان تصریح کــرد: بر اســاس تبصــره ۱۷ ماده 
واحــده قانون بودجــه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور و نیز 
طرح نســخه الکترونیک و ضوابط اجرایی آن )که 
در تاریــخ ۳۱/ ۰۳/ ۱۳۹۹  توســط وزیــر بهداشــت 
و رئیــس شــورای عالی بیمــه وقــت ابــاغ گردیده 
است(، اقدامات ســازمان های بیمه گر من جمله 
تهدید بــه عــدم پرداخــت هزینه هــای مربوطه بر 
طبق قانون نبوده و قابل بررسی و پیگیری توسط 

مراجع مرتبط و نظارتی می باشد.
       نبود زیرساخت فنی برای نسخه نویسی 

الکترونیکی
تهدیــد  قانونــی  اشــکال  خصــوص  در  وی 
ســازمان های بیمه گر ادامه داد: بر اساس قوانین 
و سایر ضوابط و مقررات اباغی، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی متولی اصلی این امر بوده 
و سایر دستگاه ها من جمله سازمان های بیمه گر 
می بایســت با نظارت وزارتخانه مذکــور و در زمان 

خود به تکالیف شان عمل نمایند.
منتظــری افزود: بــه عنوان مثــال قبــل از اجباری 
شدن نســخه نویســی الکترونیک، تدوین و اباغ 
گایدالین ها، ایجــاد چندین ســامانه مــورد تأیید 
مرکــز مدیریــت آمــار و فنــاوری اطاعــات وزارت 
بهداشت، اختصاص شناسه های مختلف، امضا 
الکترونیک، اختصاص توکن، استحقاق سنجی، 
اصالت دارو، مهیا نمودن امکانات سخت افزاری 
و نــرم افزاری و تکالیف بســیار دیگری می بایســت 
توســط وزارت بهداشــت، ســازمان های بیمه گر، 
ســازمان نظام پزشــکی و غیــره انجــام پذیــرد. در 
صورتی کــه بســیاری از مــوارد فــوق انجام نشــده 
و بنابرایــن مکاتبــات ســازمان های بیمه گــر فاقد 

وجاهت قانونی می باشد.
وی بــا اشــاره بــه اشــکاالت حقوقی ایــن تهدیــد 
ج در بنــد ۱ من  گفت: بــا توجــه بــه مطالــب منــدر
جملــه فقــدان ســامانه های مــورد تأییــد وزارت 
بهداشــت و نیز عــدم اختصاص کدهای شناســه 

اختصاصــی و توکن بــه ارائــه کننــدگان خدمات، 
ابهامــات و تبعــات حقوقــی متعــددی بــر فرآینــد 
موجود است، به عنوان مثال مسئولیت حقوقی 
ج  نســخه هایی کــه در ســامانه های موجــود در
می گردد به شدت می تواند زیر سوال رفته و باعث 

باز شدن پرونده های حقوقی متعددی گردد.
       خواهان جلوگیری از این شکست هستیم

رئیــس هیئت مدیــره نظام پزشــکی شهرســتان 
اصفهــان اضافه کــرد: بر اســاس ضوابــط اجرای 
کلیــه ســامانه های  ح نســخه الکترونیــک،  طــر
موجود می بایســت بــه تأییــد مرکز مدیریــت آمار 
و فنــاوری اطاعــات وزارت بهداشــت برســد در 
صورتــی کــه بنــا بــر اعام ایــن مرکــز ســامانه های 
موجود فاقد تاییدیه های نهایی بوده و بنابراین 
امنیت اطاعات بیماران و اســرار آنان در معرض 

تهدید می باشد.
وی ابراز داشــت: تا به حال اشکاالت متعددی در 
خصوص ســامانه های موجود اعم از نواقص و نیز 

کاربردی بودن آن منعکس گردیــده که به منظور 
جلوگیــری از اتــاف وقــت از تکــرار آن خــودداری 

می گردد.
موکــدا  مســئولین  از  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
درخواســت می گــردد که تــا زمــان انجــام تکالیف 
قانونی مقرره، از اجرای طرح نسخه نویسی تمام 
الکترونیک به صورت زود هنگام جلوگیری به عمل 
آمده چرا کــه به غیــر از اجرای نادرســت یک طرح 
ح تحول سامت  بزرگ و شکست آن همچون طر
باعث ســردرگمی، مشــکات متعــدد و نارضایتی 
برای ارائــه کنندگان خدمات و بیمــاران باالخص 
در شرایط نامناســب اقتصادی و اجتماعی فعلی 
خواهــد گردیــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم 
توجه بــه مطالبــات قانونــی و منطقــی مطروحه، 
همــکاری جامعــه پزشــکی در خصــوص اجــرای 
یک فرآیند غیر قانونی و مغایر با اخاق پزشــکی و 
تهدید کننده ســامت آحاد مردم عزیز کشورمان 

میسر نخواهد بود.

خبر

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفــت: اعتبار 
وکالت نامه های منقضی شــده برای انتقال ســند 

مالکیت، ۳۰ آذر ماه به پایان می رسد.
 سرهنگ محمدرضا محمدی اظهار داشت: با توجه به شیوع بیماری 
کرونــا در شــهرهای دارای وضعیــت قرمز برابر تدبیر ســتاد ملــی کرونا 
ارائه خدمت از ســوی پلیس به شهروندان امکان پذیر نبوده و منجر 
به تعطیلی آنها گردید و این امر باعث انباشــته شــدن تعداد زیادی از 

درخواست های مردم برای نقل و انتقال خودرو شد.
وی افزود: برابر پیگیری های به عمل آمده توسط پلیس راهور ناجا از 
کز شماره گذاری  ستاد ملی مقابله با کرونا موفق شد مجوز بازگشایی مرا
با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی و استفاده از توان ۵۰ درصدی 
پرسنل را اخذ و عما از تاریخ نهم مرداد ماه سال جاری فعالیت خود 

کز با مراجعات را آغاز کنند. سرهنگ محمدی با بیان اینکه پس از بازگشــایی مرا
زیادی مواجه بودیم گفــت: با این حجم تقاضــا، محدودیت نیروی 
انســانی و راه انــدازی شــماره گذاری اینترنتــی توانســتیم این مهم را 

مدیریت کنیم.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان اظهار داشت: خوشبختانه از اواسط 
کز شماره گذاری در کل کشور به  مهر ماه سال جاری تقریبا فعالیت در مرا

حالت عادی برگشته و در برخی استان ها به روز می باشد.
وی تصریح کرد: تمام کسانی که دارای وکالت نامه بوده لیکن به دلیل 
محدودیت های کرونایی تاریخ اعتبار آنها منقضی و موفق به مراجعه 
کز شماره گذاری و انتقال سند مالکیت نگردیدند فقط تا سی ام  به مرا
آذر ماه سال جاری فرصت دارند و بعد از این تاریخ وکالت نامه های آنها 

از درجه اعتبار ساقط و هیچ گونه خدماتی به آنها ارائه نخواهد شد.

خبر

معاون امور ثبتی و حقوقی اداره کل اوقــاف و امور 
خیریه اســتان اصفهــان گفــت: واقفــان، جامعه 
شناســانی هســتند که با شــناختن جامعه خود 
و معضــات موجــود در آن، در راســتای رفع ایــن 

مشکات و معضات قدم برمی دارند. 
اصغر توسلی معاون امور ثبتی و حقوقی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: تعداد 
موقوفــات اســتان اصفهــان ۱۶۳۳۲ مــورد اســت 
که شــامل حدود ۵۵ هزار رقبــه و ۵ هزار مســجد و 

حسینیه می شود. 
وی گفت: حــدود ۸٠٠ نیت وجود دارد که توســط 
خیــران و واقفــان اســتان در نظر گرفته می شــود؛ 
گر توجه کنیم هر کــدام از ما بیــش از ده نیت خیر  ا
را نمی توانیم نام ببریــم و این تعــداد نیت موجود 
در اســتان به نوعی شگفت آور اســت. معاون امور 
ثبتی و حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان در خصوص این نیات گفت: حــدود ۴۹ 
درصد نیات ما، نیات مذهبی مانند روضه خوانی 
ائمه اطهار به ویژه سیدالشهدا، کمک به محرومان 
و مســتمندان و یتیمان، مهر تحصیلــی و فقرای 

محله های متبرک به وجود امامزاده هستند.
توسلی گفت: ما معتقد هستیم که واقفان، جامعه 
شناســانی هســتند که با شــناختن جامعه خود 
و معضــات موجــود در آن، در راســتای رفع ایــن 
مشکات و معضات قدم برمی دارند؛ برای مثال 
یکی از نیت هایی که برای وقف وجــود دارد، نیت 

مهر تحصیلی است که جهت رفع موانع برای رشد و 
ترقی دانش آموزان محروم صورت می گیرد. 

وی گفت: یکی دیگر از نیات خیر، کمک به کارتن 
خواب ها اســت؛ واقف بــا توجه به معضــل کارتن 
خوابی در حاشیه شهر ها و نبود امکانات برای این 
افراد، ملک خود را برای رسیدگی هر چه بیشتر به 

کارتن خواب ها وقف می کند. 
معاون امور ثبتی و حقوقی اداره کل اوقــاف و امور 
خیریه استان اصفهان گفت: در حال حاظر استان 
اصفهان با داشتن ۷۱۳ امامزاده الزم التعظیم رتبه 
۴ کشــور را داراســت، اما از نظر رقبــات و موقوفات 
در جایگاه ششــم کشــور قرار داریم که بــا توجه به 
مســاحت و جمعیت اســتان اصفهان و پیشینه 

فرهنگی استان، این جایگاه خوبی نیست.
توســلی در پایــان گفــت: بایــد توجــه داشــت کــه 
تعدادی از موقوفات هم در سامانه ثبت نشده اند؛ 
برای مثال در استان اصفهان ساالنه حدود ۷٠ یا ۸٠ 

موقوفه مهجور شناسایی می شود.

معــاون تربیت بدنــی آمــوزش و پرورش اســتان 
کســن کرونا  اصفهان گفت: دانش آموزانی که وا
تزریق نکرده اند می توانند با ارائه تست PCR در 

امتحانات شرکت کنند. 
کیوان امین پور،معــاون تربیت بدنــی آموزش و 
کسینه شدن  پرورش اســتان اصفهان گفت: وا
دانش آموزان با طرح های )مدرسه به مدرسه( 
و )شهدای ســامت( با همکاری دانشگاه علوم 
پزشکی روند خوبی داشــته و این طرح ها ادامه 

پیدا خواهد کرد. در طرح )مدرســه به مدرسه( 
دانش آموزان و اولیا آنها میتوانستند به مدرسه 

کسینه شوند. مراجعه کنند و وا
وی گفــت: در ایــن طرح هــا درصــد بیشــتری از 

کسینه شدند. دانش آموزان و اولیا آنها وا
معــاون تربیت بدنــی آمــوزش و پرورش اســتان 
اصفهان گفت: ستاد کرونا اباغی جهت اجباری 
کسیناسیون دانش آموزان نداشته ولی  بودن وا
کســینه نشــدند باید تست  دانش آموزانی که وا

PCR دهند.
امین پور گفت:ســیر صعــودی بیمــاری کرونا با 
کسیناســیون آرام شده و شــرایط اصفهان در  وا
حالت آبی قرار گرفته و قطعا این موضوع ایمنی 

دانش آموزان را باال می برد.
وی در پایــان گفــت: خانواده هــا بایــد بدانند در 
مرحله اول سامت دانش آموزان و بعد آموزش 

آنها مدنظر است.

فرمانــده انتظامی شهرســتان خمینــی شــهر از 
شناســایی و دســتگیری کاهبردار اینترنتــی 

خبر داد. 
ســرهنگ غامرضــا براتــی فرمانــده انتظامــی  
شهرستان خمینی شــهر گفت:در پی شکایت 
یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس 
در ســایت تبلیغاتی دیــوار او را فریــب داده و  از او 
کاهبرداری کرده، رسیدگی به موضوع در دستور 
کار ماموران پلیس فتا این فرماندهی قرار گرفت.

کی مدعی بود در سایت تبلیغاتی  وی گفت: شا
گهــی در زمینه" فــروش مبلمان"  دیــوار با یــک آ
مواجــه شــده و بــا فــرد مــورد نظــر تمــاس برقرار 

می کند.
کی نیز فریب خورده  سرهنگ براتی گفت: فردشا
و مبلــغ درخواســتی را علیرغــم هشــدار پلیــس 
درخصوص ســایت های تبلیغی مبنــی بر عدم 
واریز وجه تا قبل از تحویل کاال یا خدمات بدون 
دریافت هیچ گونه مدرک و نشانی به حساب آن 

فرد شیاد واریز می کند.
این مقــام انتظامی گفت: مامــوران پلیس فتا با 
بررسی های تخصصی در فضای مجازی متهم را 
در یکی از استان های شرقی شناسایی ونسبت 

به دستگیری وی اقدام شد.
فرمانــده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر در 
پایان گفت: قبل از خرید اینترنتی و واریز وجه به 

حساب فروشــنده باید اطاعات کافی از سایت 
مورد نظر، شخص فروشنده و جنس خریداری 
شــده بدســت آورند و تــا زمانی کــه آن جنــس را 
مشاهده و از صحت و ســالم بودن آن اطمینان 
حاصــل نکرده انــد از پرداخــت وجه خــودداری 
نمایند مجرمان سایبری با ترفند های مختلفی 
گهی های اغوا کننده در سایت های  مانند ثبت آ
واســط با قیمت بســیار کمتــر از ارزش واقعی آن 
و یا انجام فروش های ویژه و ارســال لینک های 
جعلی، اطاعات بانکی کاربران را به سرقت برده 
و اقــدام به کاهبــرداری و برداشــت غیرمجــاز از 
حساب هموطنان می کنند که الزم است کاربران 
گهی  هنگام خرید از کانال ها و سایت های ثبت آ
هوشــیاری الزم را داشــته باشــند و تــا زمانی که 
جنس مــورد نظر خــود را دریافــت نکرده انــد و از 
کیفیت آن اطمینان حاصــل نکرده اند، وجهی 

را پرداخت نکنند.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان 
اصفهــان از فعالیــت ســامانه ناپایدار بارشــی 
در ســطح اســتان تــا اواســط هفتــه پیــش رو 

خبر داد.
حجت اهلل علی عسگریان اظهار داشت: بارش 
برف و بــاران از مناطق غرب و جنوب اســتان 

آغاز می شــود و به تدریج بسیاری از مناطق از 
جمله کانشهر اصفهان را فرا می گیرد.

او با اشاره به اینکه شدت بارش ها در مناطق 
غــرب و جنــوب اســت و در ســایر مناطــق از 
کنده  جمله مرکز، شمال و شــرق اصفهان پرا
پیش بینی می شــود، افزود: بارندگی در شــهر 
اصفهان نیز از اوایل هفته محتمل اســت که 
با توجه به وزش بــاد و بارندگی انتظار داریم از 

شدت آلودگی هوا کاسته شود.
هواشناســی  پیش بینــی  مرکــز  کارشــناس 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: وزش باد در 
سطح اســتان روز سه شــنبه ۳۰ آذرماه شدید 
خواهــد بود و پــس از آن دمــای اصفهان افت 

محسوسی خواهد داشت.

واقفان، جامعه شناسان زمان خود هستند 

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش استان اصفهان:

کسیناسیون یا تست PCR ؛ انتخاب با دانش آموزان است  وا

کالهبرداری اینترنتی در قالب فروش مبلمان 

خبر

کارشناس هواشناسی اصفهان: 

اصفهان برفی و بارانی می شود

خبر

بهداشــت،  وزارت  بهداشــت  معاونــت 
دستورالعمل بهداشتی برگزاری مراسم ایام 
فاطمیه ســال ۱۴۰۰ را برای اجرا و نظارت به 
دانشگاه ها و دانشــکده های علوم پزشکی 

سراسر کشور اباغ کرد. 
دانشگاه ها و دانشــکده های علوم پزشکی 

سراسر کشور اباغ کرد.
متن این دستورالعمل به شرح زیر است:

فاطمه )سام اهلل علیها( در نزد مسلمانان 
برترین و واالمقام ترین بانوی جهان در تمام 
قرون و اعصار می باشد و تاریخ شهادت این 
حضرت در میان شیعیان از اهمیت خاصی 
برخوردار اســت. دهه فاطمیه و هم چنین 
شروع ایام فاطمیه برای مسلمانان به ویژه 
شــیعیان و دوســتداران خاندان اهل بیت 

پیامبر بسیار حائز اهمیت است.
دهه اول و دوم فاطمیه

دهــه اول فاطمیــه از روز چهارشــنبه ۲۴ 
آذرماه ۱۴۰۰ شروع می شود و در تاریخ شنبه 

۴ دی ماه ۱۴۰۰ به پایان می رسد.
دهه دوم فاطمیه از روز ســه شــنبه ۱۴ دی 
۱۴۰۰ شــروع می شــود و در تاریخ پنجشنبه 

۲۳ دی ۱۴۰۰ به پایان می رسد.
برگــزاری  بــه منظــور مدیریــت مطلــوب 
مراســم رعایــت دســتورالعمل ها و نظــارت 
بــر رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی جهــت 
حفــظ و ارتقــاء ســامت عمومی کــه یکــی از 
وظایف نظــام ســامت اســت و بــا توجه به 
کسیناســیون عمومــی، برگزاری  توســعه وا
مراســم عــزاداری و مذهبــی و بــر اســاس 
ح مدیریــت هوشــمند بیمــاری کرونــا  طــر
خ ۱۴۰۰/۹/۱۵  اباغیه شماره ۱۴۹۸۹۷ مور
معــاون محتــرم امنیتــی و انتظامــی وزارت 
کشــور و رئیــس کمیتــه امنیتــی اجتماعی، 
انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا 
با رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی بامانع 
می باشد؛ لذا موارد زیر بعنوان سیاست های 
برنامه های بهداشت محیطی در دستور کار 

قرار می گیرد:
برگــزاری مراســم در مســاجد و مکان هــای 

عمومی در اولویت قرار دارد. 
برگزاری مراسم در مساجد و هیئت ها ملزم 
به رعایت پروتکل های بهداشتی می باشد.
و  مســاجد  بــاز  فضــای  از  اســتفاده 
شبستان ها، جهت انجام مراسم، با رعایت 
دستورالعمل ها در صورت مساعد بودن هوا 

در اولویت است.
در مســاجد و محیط مسقف رعایت فاصله 
گــذاری اجتماعــی )تأمین فضا بــرای هر نفر 
۴ متر مربع( و اســتفاده مناسب از ماسک و 

اقام عبادی شخصی الزامی است.
بــرای متولیــان و خدمــات دهنــدگان در 
مســاجد و مکان ها ی فرهنگی و اجتماعی 
کســن با QR کد از سامانه  داشــتن کارت وا
هوشــمند و در وضعیــت قرنطینــه نبــودن 

بیماری الزامی است.
کســن را کامــل نزده انــد  بــه افــرادی کــه وا

توصیه شود در مراسم شرکت نکنند.
بــه افــرادی کــه دارای بیمــاری زمینــه ای 
گر  هســتند و یا افــراد با ســنین بــاال، حتــی ا
کســن هــم زده باشــند توصیــه شــود در  وا

مراسم شرکت نکنند.
تهویــه مــکان برگــزاری مراســم باید بــه طور 
مناسب صورت بپذیرد به طوری که هوا در 

جریان باشد.
همــه شــرکت کننــدگان نبایــد در قرنطینه 
کــه  بیمــاری باشــند و از حضــور افــرادی 
دارای عائم بیماری می باشــند در مراســم 

جلوگیری به عمل آید.
درمنــازل  مراســم  برگــزاری  صــورت  در 
ضمن رعایــت فاصلــه و تهویه محــل و الزام 
بــه اســتفاده مناســب و مســتمر از ماســک 
می توانــد قابل برگزاری باشــد به شــرط این 
که هیج یک از اعضای خانواده در قرنطینه 
کسن  بیماری نباشند و شرکت کنندگان وا

خود را دریافت کرده باشند.
رعایــت بهداشــت فــردی الزامی می باشــد 
به طوری که کلیه افراد بایســتی از ماســک 

مناسب به روش صحیح استفاده نمایند.
رعایت فاصلــه حداقل دو متــر از طرفین )۴ 

متر مربع برای هر نفر( الزامی است.
شــرکت کننــدگان از وســایل ماننــد کتــب 
مذهبــی، مهــر، ســجاده، تســبیح و چــادر 
و نظایــر آن بــه صــورت شــخصی اســتفاده 

نمایند.
از تجمع افراد بدون رعایت فاصله در محل 

برگزاری مراسم خودداری گردد.
نــذورات و مــواد غذایــی و آشــامیدنی در 
صــورت توزیــع بایســتی بــه صــورت بســته 

بندی باشد.
تجهیزات ضدعفونی در محل تعبیه گردد.

گندزدایی مســتمر محل و سطوح مشترک 
نمازخانــه یا محــل برگزاری مراســم بــا مواد 

گندزدایی مناسب انجام شود.

دستورالعمل های بهداشتی
 مراسم ایام فاطمیه 

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

۳۰ آذر آخرین مهلت اعتباروکالت نامه های منقضی شده برای انتقال سند

اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
حــوزه  در  اصفهــان  اســتان  بیان اینکــه  بــا 
فوریت های پزشــکی بــا بحــران کمبود نیــرو رو 
به رو اســت، گفت: هر نیــرو بالغ بر ۳۰۰ ســاعت 
اضافه کار دارد. شاهین شیرانی رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان در دیدار با کادر درمان 
شهرستان اردســتان گفت: بهداشت و درمان 
بحــث جــدی در اقصــی نقــاط کشــور اســت و 
کمیــت نیــز تأمیــن ســامت مــردم  وظیفــه حا
اســت. وی ضمن اشاره به پیشــگیری، درمان 
و بازتوانــی بــه عنــوان وظایــف حــوزه درمــان 
گفت: ایــن موضوع یــک کار تیمی اســت و هیچ 
کســی نمی توانــد بگویــد کــه مــن باالتــر از فــرد 
خ  دیگــری اســت و ایــن مجموعــه هماننــد چر
گرچه شاید چرخ دنده های بزرگ  دنده است و ا
بیشتر نمود داشته باشد، اما کار مجموعه حتی 

خ دنده وابسته است. به کوچکترین چر
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان ضمن 
اشــاره بــه فرســودگی ســاختمان بهداشــت و 
درمان اردســتان گفت: با توجه به این شــرایط 
مقرر شده است تا ساختمان بهداشت و درمان 
ج شــود و این  اردســتان از وضعیــت فعلی خــار
ساختمان ساماندهی شود و در زمینه وضعیت 
بیمارستان اردستان نیز مقرر شد تا بررسی الزم 
در زمینــه ســاختمان این بیمارســتان صــورت 
پذیــرد و نقــاط قابــل بهبــود از وضعیــت فعلــی 

ج شود. خار
وی ضمــن اشــاره بــه تأمیــن برخــی تجهیــزات 
گفت: در زمینه وضعیت آمبوالنس نیز این قول 

را می دهیم که نخســتین آمبوالنس وارد شده 
بــه اســتان اصفهــان بــه شهرســتان اردســتان 
تعلق می گیرد و هر پزشک عمومی و متخصص 
در شهرستان اردستان که قصد طبابت در این 
شهرستان را دارد ما می توانیم وی را استخدام 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کنیم.
شــیرانی بــا بیان اینکــه در بحــث فوریت هــای 
پزشــکی اســتان اصفهان با یک بحران رو به رو 
اســت، گفت: مــا در این بخــش نیرو بســیار کم 
داریم به نحوی کــه نیرو های این بخش باالی 
۳۰۰ ســاعت اضافه کاری دارند و در شهرستان 
اردســتان هر فــردی در رشــته پرســتاری، اتاق 
و  پزشــکی  فوریت هــای  کارشــناس  عمــل، 
بیهوشــی باشــد بــه اســتخدام دانشــگاه علوم 
کید بر حمایت  پزشکی در می آیند. وی ضمن تأ
رهبــر معظــم انقــاب از پرســتاران گفــت: حــق 
فوق العاده ویــژه، تعرفه گــذاری کادر پرســتار و 
تبدیل وضعیت این افراد ســاماندهی می شود 
و بــرای کارکنان نیــز تبدیل وضعیــت نیرو های 
وابســته به خانواده ایثارگران نیز در دســتور کار 

قرار گرفته است.

رییــس مجمــع نماینــدگان اســتان اصفهــان در 
مجلــس شــورای اســامی خطاب بــه مســووالن 
کشــور گفت: از ظرفیت جوانــان کــه می توانند در 
مدیریت و توسعه شهری نقش آفرین باشند نهایت 

استفاده شود.
حجت االســام و المسلمین ســید ناصر موسوی 
الرگانــی در مراســم اختتامیــه پنجمیــن گفتمان 
ملی نقش جوانان در توسعه پایدار شهری در تاالر 
شــهروند اصفهان افزود: در عنوان این جشنواره ۲ 

واژه مهم جوانان و توسعه پایدار وجود دارد.
وی اظهــار داشــت: رهبــر معظــم انقاب بــر بحث 
جوانان و اســتفاده از آنــان در بخش های مختلف 
کید دارند اما متاسفانه نه در دولت و نه در  کشور تا
مجلس شورای اسامی آنطور که باید و شاید از وجود 
پرشور، پرنشاط و دانش جوانانی که در دانشگاه ها 

حرف برای گفتن دارند استفاده نمی کنند.
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس 
شورای اسامی اضافه کرد: یکســری از مدیران نیز 
کتفا کرده و این افراد را فقط به  فقط به یک برگه کاغذ ا

عنوان مشاوران جوان انتخاب می کنند.
گر از این جوانان نخبه استفاده شده  وی ادامه داد: ا
و دانشگاه ها به این امر ورود پیدا کرده و از پایان نامه 
دانشجویان حمایت کرده بودند و حل علمی برخی 
مسائل کشور را به دانشجویان سپرده بودند امروز 
بسیاری از مشکات مانند خشکسالی و فرونشست 

زمین را نداشتیم.
حجت االســام و المســلمین موســوی الرگانی با 
بیان اینکــه نقــش دانشــگاه ها در ســال های اخیر 

کــم رنــگ بــوده اســت، تصریــح کــرد: آثــار تاریخی 
ســرمایه هایی اســت که با هیچ چیز ماننــد نفت و 
طا قابل مقایسه نیســت و میراث ارزشمندی که 
در اســتان اصفهــان وجــود دارد و اصالــت و تمدن 
ملت ایران را اثبات می کند به واســطه فرونشست 

زمین در حال از دست رفتن است.
وی بــا اشــاره به اینکه شــاید برخی هــا اصفهــان را 
زیاده خواه بنامند، افزود: در بحث تاالب گاوخونی 
بارها گفته ایم که این تاالب یک خطر برای کل کشور 
اســت و گردوغبار ســمی که این تاالب دارد اســتان 
تهران را هم تهدید می کند درحالیکه مسووالن باید 
ســال ها پیش برای این موضوع فکر و برنامه ریزی 

می کردند.
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس 
شورای اسامی اظهارداشــت: بحث مسکن ملی 
یکــی از برنامه هــای دولــت ســیزدهم اســت امــا از 
شهرسازی اسامی که مدنظر رهبر معظم انقاب 
اســت و بتوان از آن در توســعه پایدار اســتفاده کرد 

صحبت نشده است.

خبرخبر
کمبود نیرو،  

بحران جدی اورژانس استان اصفهان 

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان:

ظرفیت جوانان در مدیریت 
گرفته شود کار  و توسعه شهری به 
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اصفهان را بگردیم : 

ردپای قاجار در ساخت اولین بانک اصفهان
بانک شــاهی اصفهان کــه امروز 
بــا نــام بانــک تجــارت شــناخته 
می شــود، اولین بانک اصفهان 
بود کــه طبق قــرارداد رویتر به دســتور ناصرالدین 

شاه قاجار در خیابان سپه اصفهان ساخته شد.
اصفهان بــا بناهــای شــگفت انگیز خــود، همواره 
یکی از تحسین برانگیزترین نشانه های دوره های 
مختلــف تاریخــی مختلــف به شــمار مــی رود. از 
اصفهــان بــه عنــوان پایتخــت فرهنگی کشــور یاد 
می شــود اما نصف جهان ما، نقطه ضعفی هم در 
صنعت گردشــگری خــود دارد، همــه، اصفهان را 
تنها بــا میدان نقش جهان، ســی و ســه پــل و پل 

خواجویش می شناسد.
آنچه بهانه ای شد تا بار دیگر با نگاهی فرای از تکرار 
به اصفهــان نگاهــی بیاندازیــم، کمبود شــناخت 
کثریــت مردم ایــران و حتــی اصفهانی هــا از آثــار  ا
جذاب و دیدنی های این شهر است. مکان هایی 
که شاید مردم آنها را دیده باشند اما از کنارشان به 
راحتی گذر کرده اند. بدین ترتیب بر آن شــدیم تا 
پنجشنبه هر هفته نگاهی خاصه به مکان هایی 
در اصفهــان بیاندازیم که شــاید معروف نباشــند 
ولی هــر کــدام شــاهکاری از هنر ایرانی به حســاب 

می آیند.
بانک شــاهی اصفهان که امروزه به عنوان شــعبه 
مرکزی بانک تجارت در خیابان ســپه واقع شــده 
اســت؛ اولین بانــک اصفهان اســت که به دســتور 

ناصرالدین شاه طبق قرارداد رویتر ساخته شد.
وقتــی وارد خیابــان ســپه می شــویم، در نزدیکــی 
بانک ملی ایران، تاالر تیموری، چهلستون، موزه 
تاریــخ طبیعــی و مغازه ها و پاســاژهای بی شــمار، 
بــه بنایــی بــر می خوریــم کــه معمــاری آن کاما با 
معماری ایرانــی و بناهــای مرســوم در اصفهــان 
فرق می کند. تابلوی نئون و مــدرن بانک تجارت 
کاری شــده بانــک شــاهی  کاشــی  و ســر درب 
نمونــه ای از تضاد دنیــای مدرن و قدیمی اســت. 
ســتون های این بنــا بــر خــاف معمــاری مرســوم 
اسامی از پایین به باال قطرشان کم شده و اطراف 
آن بــا دودکش هــای متعدد ایتالیایــی محاصــره 

شده است.
قرارداد رویتر، مسبب ساخت اولین بانک ایرانی

با امضــای قــرارداد رویتــر که میــان دولت ایــران و 
یک تاجر انگلیسی به نام بارون ژولیوس دو رویتر 
که مؤســس آژانــس خبری رویتــرز هم بود بنا شــد 
طی مــدت هفتاد ســال امتیــاز راهســازی و ایجاد 
خط راه آهن، بهره برداری از معادن، ایجاد قنات 
و کانال هــای آبــی، بهره بــرداری از جنــگل، حــق 
گمرک، ایجــاد بانــک و هرگونــه کمپانــی صنعتــی 
به عهــده انگلیســی ها باشــد. پــس از امضای این 
قرارداد توســط ناصرالدین شــاه قاجار بازرگانان و 
علما در برخی از شهرهای ایران دست به اعتراض 
زدند. به طــوری که ناصرالدین شــاه مجبور شــد 
قرارداد را لغــو و غرامــت آن را خود بپــردازد. اما ۱۷ 
ســال بعد، رویتر توانســت دوبــاره امتیاز تأســیس 
بانــک را بگیــرد و اولیــن بانک ایــران در میــدان 
توپخانــه تهــران بــه دســتور ملکــه ویکتوریــای 

انگلیسی ساخته شد.
ساخته شدن اولین بانک، با آنکه یکی از قدم های 

نوگرایــی در ایــران بــود ولــی یک مشــکل اساســی 
داشــت؛ مــردم نمی خواســتند ســکه های طــا و 
نقره خــود را بــه بانک تحویــل داده و بــه جای آن 
اسکناس کاغذی تحویل بگیرند. این عدم اعتماد 
تا جایــی ادامــه داشــت کــه انگلیســی ها تصمیم 
گرفتند بــه مــردم بگویند هر کس ســکه های خود 
را به اســکناس تبدیــل کند و بعد پشــیمان شــود 
می توانــد دوبــاره ســکه های خــود را از بانک پس 
بگیــرد. به این ترتیب پــول کاغذی ابتــدا منحصر 
به هر شهر بود و تنها در یک شهر مبادله می شد و 
سپس در سراسر ایران به صورت واحد رواج یافت.
کنــون بانک  ســاختمان بانــک شــاهی، کــه هــم ا
تجارت نامیده می شــود، بــه تقلید از ســاختمان 
بانک شاهی ایران در تهران و به دستور ناصرالدین 
شــاه طراحــی شــد. معمــار طــراح بانــک شــاهی 
اصفهان، فردی به نام بشارتی بود. در ساختمان، 
از آجــر اســتفاده شــده اســت و ســنتوری یونانــی 

و دودکش هــای روی شــیروانی، نشــانه هایی از 
تأثیــر معمــاری غربــی را در معماری ایــران نشــان 

می دهند.
ایــن بانک کــه هنــوز هــم مشــغول بــه کار بــوده و 
بــه عنوان شــعبه مرکــزی بانــک تجــارت اصفهان 
شــناخته می شــود در تاریــخ ۲۳ شــهریور ۱۳۸۲، 
بــا شــماره ثبــت ۱۰۲۲۴، بــه عنــوان یکــی از آثــار 

ملی ایران، به ثبت رسیده است.
اما با افزایش استفاده از اسکناس و معمول شدن 
بانکداری نوین، بانک های دیگری در شــهرهای 
اصفهــان، تبریــز و قزویــن ســاخته شــد. این روند 
تا جایی ادامــه پیدا کرد که ســرو صــدای جنبش 
مشــروطه و پــس از آن جنبــش ملــی گرایــی بلنــد 
شــد. با روی کار آمدن رضاخان، دستور ساختن 
بانــک ملی بــه جــای بانک شاهنشــاهی وابســته 
به انگلیس داده شــد و نظــام بانکداری کشــور در 

دست ایرانیان قرار گرفت.

آرتور میلر گفته است: "تئاتر به  طرز 
بی پایانی مجذوب کننده اســت 
چرا که بسیار اتفاقی است. تئاتر 

بسیار شبیه زندگی است." 
بر اســاس یادداشتی از مالک شــیخی، روزنامه  نگار 
"دو ســال کوران کرونا همه شــئون جامعــه را به هم 
ریخت اما در این میان هنر و خصوصا تئاتر که حیات 
گران اســت  خــود را مدیون حضــور فیزیکی تماشــا
بیش از بقیه آسیب دید. پیش از این نیز، تئاتر روزگار 
خوبی نداشــت و کرونا تنها می توانست تیر خاص 
سهمگینی بر پیکر این هنر اصیل باشد. هنری که به 
سبب هیاهویی که ندارد، دغدغه مسئولین امر نیز 

قرار نگرفته است.
حاال بعد از دو ســال اما تاالر هنر اصفهــان به عنوان 
میعادگاه اهالی تئاتر که در همین دوران، بازســازی 
شــده، با حمایتی کــه مدیرعامــل کاربلد ســازمان 
فرهنگــی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، مجتبــی 

شــاهمرادی از هنــر داشــته و دارد، روزگار نــو را 
آغاز نمــوده و ایــن شــب ها میزبان اثــری از احســان 
فاضلی با نمایشنامه فاطمه مکاری است. »پک« 
تازه تریــن ســاخته فاضلــی مانند دیگــر آثــار او قصد 
ندارد آسیب های جامعه را با شیوه های مستقیم و 
شعارزده بیان کند. او مانند دیگر آثارش، مخاطب 
را در مواجهــه بــا یــک واقعه قابــل تأمل در ســیاهی 
تماشاخانه رها می کند تا مخاطب، خود به نتیجه ای 
کــه می خواهد برســد. ریتم حســاب شــده کار حاال 
تبدیل به شــاخصه مؤلفی بــه نام احســان فاضلی 
است که مانند آخرین کار او توانسته حق نوشته های 
شاعرانه فاطمه مکاری را به خوبی ادا کند. البته نباید 
غافل ماند که این هنر فاطمه مکاری اســت که مرز 
دلزدگی و بیان شــاعرانه را خوب می دانــد و البه الی 
صحنه هایی که کارگردان خلق می کند، نیشتر شعر 
را به جا و به موقع می زند. این اما همه ماجرا نیست. 
فرزاد قاسمی بازیگر نقش کاوه نیز در نمایش پک بازی 

متفاوتی را ارائه کرده است، آنچنان که می توان این 
بــازی جدیــد او را ورود بــه فصــل تــازه ای از بــروز 
استعدادهای او دانست. همچنین بازی درخشان 
رادنوش مقدم که بی شک آینده ای درخشان برای 
بازیگری در انتظار اوســت در نمایش پک توانســته 
یک سروگردن از کارهای قبلی باالتر بایستد. لیای 
گرچه کوتاه اما قابلیت های چشمگیری  نمایش پک ا

را از رادنــوش مقــدم بــه تئاتــر ارائــه می کنــد. فاصله 
چند ثانیــه ای خندیدن با اشــک هایی که هنــوز از 
صحنه چند ثانیه پیش رو صورت او نقش می بندند، 
حکایــت از بازیگــری دارد کــه ســال ها تجربه اجــرا و 
تدریس را به وضوح در بازی مؤثر نمایش پک به رخ 
گرچه همه آنچه گفته شد تنها بخشی از  می کشد. ا
جذابیت های آخرین اثر احســان فاضلی اســت اما 
غ از هیاهوهای مرســوم، کارش را  او عادت کرده فار
انجام بدهد و این شــب ها فرصت مغتنمی است تا 
بعد از دو سال جامعه را با تئاتر بیدار کنیم. آن هم تئاتر 
در استانی که داعیه دار نمایش در کشور است و هنوز 

ظرفیت های خوبی برای ارائه دارد.
»وقتی میای که خوابم، صدات میره تو صدام، نگات 
میره تو چشام، رو زبونم تو رو حل می کنم، تلخ میشی 
تو تنم، رشــد می کنی تو دســتام، جــون میگیری تو 

پاهام، تو اومدی«
)بخشی از نمایشنامه پک(

نمایشگاه "سفیران نصف جهان" با هدف نمایش 
پتانســیل پنهــان هنرهــای اصیــل اصفهــان در 

انگورستان ملک برگزار شد.
لیا لندی اصفهانی بابیان اینکه در نمایشگاه سفیران نصف جهان هنر 
رودوزی، به خصوص ســوزن دوزی ارائه شد که یک پتانسیل پنهانی 
نیــز دارد و ازجمله هنرهــای اصیل اصفهانی بشــمار مــی رود کــه رو به 
منسوخ شدن است، گفت: یکی از اهداف ما احیای مجدد این صنعت 
گردی، افراد مبتدی نزد استادکار حاضر  است که در مدرسه استاد شا
گردان برای یادگیری فوت و فن در این کاس شرکت کنند،  نشوند و شا
ضمن اینکه آنچه موردنظر ما بوده است ورک شاپ نبود بلکه تمرکز بر 

یادگیری یک کار فاخر است زیرا ما از کارهای فاخر فاصله گرفتیم.
وی افزود: هدف دیگر، ایجاد اشتغال پایدار برای بانوان بود. بازارچه های 
ما به سمت اشتغال های موقت می رود؛ پس اهداف را بر این گذاشتیم 
که سوزن دوزی اصفهان تا سطح برندینگ، شناسنامه و مجوزدار شدن 
پیش برود وبه فرهنگ اشتغال بانوان کمک کنیم؛ ضمن اینکه یکی از 
اهداف ما معرفی کار، مرتبط سازی و ایجاد بازار کار بوده است یعنی زمانی 
که هنر را به سمت تولید آثار فاخر ببریم که در این خصوص شهرداری نیز 

قول همکاری و حمایت و همکاری با دستگاه های دیگر داده است.
مدیر مرکز آموزش بانوان آفتاب گفت: زمانی که تولیدات نفیس و فاخر 
داشته باشیم و درعین حال مکانی برای نمایشگاه فصلی و دائمی وجود 

داشته باشد جذب گردشگر نیز صورت می گیرد و حالت شبکه سازی 
دارد که یکی از رســالت های دفتر تخصصی بانوان آفتاب، شناسایی و 
شبکه سازی است؛ برای مثال ما در نمایشگاه های قبلی حدود ۳۰۰ نفر 
کنون با مدرسه  از طراحان لباس را شناسایی و شبکه سازی کردیم و ا
گردی بر روی اساتید رودوزی های سنتی کار می کنیم. لندی  استاد شا
ادامه داد: در نمایشــگاه روردوزی های ســنتی که به صورت یکروزه در 
ساختمان انگورستان ملک برگزار شد آثاری از استادان پیشکسوتی به 
نام مینا نصیری، آفاق امیریان، ناهید مغولی، مژگان همایون نژاد به 
گردانشان ارائه شد که این استادان پیشگامان دوخت و دوز  همراه شا
گردان آنها نیز جزو اساتید خبره بشمار می روند. وی گفت:  بوده اند و شا
پرچم زوارگاه امامزاده حسن علی در کاشان )آران و بید گل( که توسط 
خانم ناهید مغولی و با طا دوخته شده است، کار سنگینی بود و یکی از 
بخش های نمایشگاه رونمایی این پرچم بود؛ این بزرگواران از مسئولین 
خواستار مکانی برای نمایشگاه های دائمی و فصلی بودند تا برای آموزش 
نیز استفاده کنیم. مدیر مرکز آموزش بانوان آفتاب گفت: در نمایشگاه 
دو بخش رونمایی و افتتاح نمایشگاه به صورت حضوری و بخش دیگر 
ضبط مجازی بود؛ به دلیل حفظ پروتکل های بهداشــتی، بخشی از 
فعالیت و آموزش های اساتید در انگورستان ملک ضبط شد و به صورت 
مجازی برای ۱۷۷ محله برای آموزش وجذب بانوان عاقمند پخش شد.
لندی اظهار کرد: این نمایشگاه فقط شامل آثار هنر سوزن دوزی نبود 
بلکه انتخاب ما رودوزی های سنتی بود و دلیل انتخاب نیز این موضوع 
بوده اســت که از این هنر حمایتی نشده و اســتادانی هستند که دیده 
نشده اند بنابراین وظیفه ما است که به عنوان شهرداری و دفتر بانوان 
تسهیل گر باشیم و فضا را به گونه ای فراهم کنیم تا شناسایی و شبکه 
گردی بیش از ۱۰۰  ســازی صورت گیرد. البته در مدرسه ی اســتاد و شــا
رشته وجود دارد و یکی از آنها را برای دانستن ظرفیت شهر اصفهان در 

یک نگاه نشان دادیم.

به بهانه اجرای این شبهای نمایش پک؛

دوباره تئاتر… 

گردی در انگورستان ملک مدرسه استاد شا

فرهنگی

تئاتر

نمایشگاه

ســنتی  هنــر  از  پاســداری  ملــی  »برنامــه 
خوشنویســی در ایــران« به عنــوان هفدهمین 
اثر ناملموس ایران در فهرســت جهانی کمیته 
حفاظت از میراث ناملموس یونسکو ثبت شد.
در شــانزدهمین جلســه کمیتــه بیــن دولتــی 
حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو، 
پرونده هنر خوشنویســی ایران، با نــام »برنامه 
ملــی پاســداری از هنــر ســنتی خوشنویســی 

در ایران« به ثبت رسید.
در چهارمین روز شــانزدهمین نشست کمیته 
جهانی حفاظت از میــراث فرهنگی ناملموس 
کــه در محــل یونســکو در پاریــس و بــه صــورت 
آناین برگزار شد، پرونده برنامه ملی پاسداری 
از هنر سنتی خوشنویسی در ایران مورد بررسی 
قرار گرفــت و بــه عنــوان هفدهمین اثــر میراث 
ناملموس ایــران در فهرســت جهانی یونســکو 

ثبت شد.
 تا کنون آئین باستانی و کهن نوروز و ردیف های 
موسیقی ســنتی ایران در ســال ۲۰۰۹ )۱۳۸۸(، 
آئین پهلوانی و زورخانه ای، هنر نمایشی آئینی 
تعزیــه، مهــارت فرش بافــی کاشــان، مهــارت 
فرش بافــی فــارس و موســیقی بخشــی های 
خراسان شمالی در سال ۲۰۱۰ )۱۳۸۹(، دانش 
سنتی لنج سازی و دریانوردی در خلیج فارس 
و نقالی، قصه گویی اجرایی ایرانی در سال ۲۰۱۱ 
)۱۳۹۰ (، آئیــن قالی شــویان مشــهد اردهال در 
ســال ۲۰۱۲ )۱۳۹۱(، فرهنگ پخت نان لواش و 
آئین نوروز )با تکمیل پرونــده( برای دومین بار 
در ســال ۲۰۱۶ )۱۳۹۵(، هنر ساختن و نواختن 

کمانچه، چوگان، بازی ســوار بر اســب همراه با 
روایت گری و موسیقی در ســال ۲۰۱۷-)۱۳۹۶( 
و ساختن و نواختن دو تار ایرانی در سال ۲۰۱۹- 
)۱۳۹۸( و هنر نگارگری )مینیاتور( و آئین زیارت 
کلیسای تادئوس مقدس ۲۰۲۰ )۱۳۹۹( شانزده 
کنــون در فهرســت میراث  اثری هســتند کــه تا
کنون  ناملموس یونسکو به ثبت رسیده اند و ا
بــا ثبــت برنامــه ملــی پاســداری از هنــر ســنتی 
خوشنویسی در ایران ۲۰۲۱ )۱۴۰۰(، ایران در این 
فهرســت جهانــی دارای هفــده اثــر ثبت شــده 

است.
پرونــده برنامــه ملــی پاســداری از هنــر ســنتی 
خوشنویسی ایران به مجموعه اقداماتی اشاره 
دارد که طی چند دهه گذشته برای پاسداری 
از این هنر ایرانی اسامی در ایران جریان داشته 
و تــداوم دارد. ثبت ایــن پرونــده ملــی ضمــن 
تأیید دستاوردهای فرهنگی نهادهای متولی 
خوشنویسی ایران اعم از نهادهای دولتی و به 
ویژه مردم نهــاد؛ خوشنویســی ایران را به ثبت 
در فهرســت میراث جهانی ناملموس رســانده 

است.

مدیرعامل خانه کتــاب و ادبیات ایران گفت: 
توسعه صنعت تولید و نشر کتاب الکترونیکی 
و دیجیتال در کشور از جمله برنامه هایی است 
کــه خانــه کتــاب و ادبیات ایــران بطــور جدی 

دنبال می کند. 
کتــاب و  علــی رمضانــی مدیرعامــل خانــه 
ادبیات ایران گفت: با توجه به اینکه در وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی، مرکز فرهنگ و هنر 
در فضای مجازی وجود دارد لذا در این ارتباط 
برنامه هایــی در دســت اجراســت تــا شــاهد 
گســترش مقوله صنعــت کتــاب الکترونیکی و 

دیجیتال باشیم.
کتــاب بعنــوان  وی دربــاره فروش اینترنتــی 
یکــی از روش هــای مفیــد بــرای رونــق فــروش 
شــدن  قاعده منــد  گفــت:  کتابخوانــی  و 
کتــاب از  کننــدگان مجــازی  فعالیــت عرضــه 
کــه خانــه کتــاب و  دیگــر برنامه هایــی اســت 
ادبیات ایــران دنبــال می کنــد تا ســبب حفظ 
حقوق نویسنده، ناشــر و دیگر عوامل صنعت 

کتاب شود.
کید  مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با تا
بر حفظ حقوق مادی و معنوی صنعت کتاب 
کشور گفت: هدف ما توسعه بازار کتاب و رونق 
کتابخوانی اســت و برای تقویت ایــن مهم گام 

بر می داریم.
رمضانی با اشاره به مفید بودن نمایشگاه های 
مجــازی گفت: فعالیت ناشــران کشــور در این 
نمایشــگاه ها بــه خوبی دیــده می شــود بویژه 

از  گیــری  بهــره  بــا  اصفهــان  نمایشــگاه  در 
کارشناســان مشــاور با عنوان همیار کتاب که 
بصــورت مجــازی بــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار 
می کنند با شــرایط بهتری کتاب انتخاب و در 

اختیار خریدار قرار می گیرد.
وی دربــاره موضــوع قیمــت کتــاب نیــز گفت: 
در ایــن ارتبــاط بایــد دســتگاه های مختلــف 
از جملــه وزارت اقتصــاد و دارایــی، ســازمان 
حقوق مصرف کنندگان و اتحادیه های مرتبط 
بــا کتــاب و نشــر وارد شــوند تــا بصــورت همــه 
جانبه بررســی شــود و وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامی تنها یکی از اضاع در رابطــه با قیمت 

کتاب است.
ســاالنه بالــغ بــر یکصد هــزار عنــوان کتــاب در 
کشور منتشر می شود و گردش مالی در صنعت 
کتاب و نشر کشور حدود ۶ هزار میلیارد تومان 

است.
هم اینک ۴۷۲ باب چاپخانه در همه رسته ها، 
۳۵۷ ناشر کتاب و بیش از ۳۱۰ کتابفروشی در 

استان اصفهان فعالیت می کنند.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی فیلمبرداری 
فیلم سینمایی »صورت فلکی« به کارگردانی 
حســین دارابــی، نخســتین عکــس از بهــروز 

شعیبی رونمایی شد.
بــا پایــان بخــش  عمــده فیلمبــرداری فیلــم 
ســینمایی »صورت فلکی«، تازه ترین ساخته 
حســین دارابی به نویســندگی احسان ثقفی، 
مهدیه عین اللهــی و تهیه کنندگی محمدرضا 
شــفاه، گروه فیلمبــرداری به ســراغ برداشــت 
یکی از حســاس ترین ســکانس های این فیلم 

در یکی از فضاهای شهری تهران رفته اند.
همچنین این روزها سیاوش کردجان مشغول 
تدوین همزمان کار بوده و آرش قاسمی نیز کار 
طراحی و ترکیب صداها را پیش می برد تا نسخه 
نهایی این فیلم در مهلت باقیمانده تا برگزاری 

چهلمین جشنواره فیلم فجر آماده شود.
همزمان گروه رسانه ای پروژه نخستین عکس 
گر یکی از متفاوت ترین  از بهروز شعیبی که ایفا
کاری اش در »صــورت  کارنامــه  نقش هــای 

فلکی« است را منتشر کرد.

وحیــد  زارعــی،  مریــا  شــعیبی،  بــر  عــاوه 
رهبانی، ســیاوش طهمــورث، ســولماز غنی، 
امین میــری، علیرضــا نایینی و کوثــر حیدری 
)هنرپیشــه خردســال( ســایر بازیگــران اصلی 

»صورت فلکی« هستند.
ایــن فیلــم کــه یکــی از تازه تریــن آثار ســازمان 
ســینمایی حــوزه هنــری اســت، روایت گــر 
تشــویش های زنی ســت در آســتانه از دســت 

دادن تمام زندگی اش...
لیســت ســایر عوامــل اصلــی »صــورت فلکی« 
ح: کامــران حجــازی،  عبارتنــد از؛ مجــری طــر
مدیــر  حجــازی،  پیمــان  تولیــد:  مدیــر 
فیلمبــرداری: مجید گرجیــان، طراح صحنه: 
بهــزاد جعفــری، تدویــن: ســیاوش کردجان، 
شــاهوردی،  محمــد  صدابــرداری:  مدیــر 
طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، انتخاب 
بازیگر: کیومرث مرادی، طراح گریم: سیامک 
احمــدی، برنامه ریــز: محمدرضا کشــمیری، 
دســتیار اول کارگــردان: صالــح غربــی جــوان، 
طراح لباس: سوسن نوروزی، منشی صحنه: 
غزل رشــیدی، جلوه های ویژه میدانی: آرش 
آقابیک، دســتیار تولیــد: مهــرداد مهرپویان، 
مدیر تدارکات: محسن مقاره عابد، هماهنگی 
تولیــد: محمدجــواد شــفاه، عــکاس: حمیــد 
ضرابی، مشاور رسانه ای: هادی فیروزمندی، 
روابــط عمومــی: زهــرا دمزآبــادی، محصــول 

سازمان سینمایی سوره.

ثبت جهانی 
"برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در ایران"

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران: 

کشور توسعه می یابد  کتاب الکترونیکی در  تولید و نشر 

عکس بهروز شعیبی در »صورت فلکی« رونمایی شد

خبر

کتاب

فیلم

کارگــردان فیلــم ســینمایی "مجبوریــم" در 
گرام از  صفحــه شــخصی خــود در اینســتا
نمایش این فیلم در کشــور بلغارستان خبر 

داده است.
عکســی  انتشــار  بــا  درمیشــیان  رضــا 

گرام خود آورده است: در اینستا
"فیلــم ســینمایی مجبوریــم، ســاخته رضا 
درمیشــیان در تازه تریــن حضــور جهانــی 
خود در چهاردهمین فستیوال بین المللی 
فیلم منار صوفیه بلغارســتان به نمایش در 

خواهد آمد.
جشــنواره منار صوفیــه، یکــی از بزرگ ترین 
رویدادهای فرهنگی منطقه بالکان از تاریخ 
2٤ دی تا 1٠ بهمن ماه در کشــور بلغارستان 

برگزار خواهد شد.
"مجبوریم" تا کنون. برنده چهار جایزه بین 
گران  المللــی بهتریــن فیلــم از نــگاه تماشــا
فستیوال "چینه چیتا" هلند، برنده جایزه 
اصلــی بهترین فیلــم، جایــزه بهترین فیلم 
گران و جایــزه بهتریــن فیلــم هیأت  تماشــا
داوری نتپــک )شــبکه ارتقــای ســینمای 
آســیا و پاســیفیک(، فستیوال آســیاتیکای 

رم شده است.
فاطمه معتمدآریــا، نگار جواهریان، پارســا 
پیروزفر، بهمن فرمان آرا، پردیس احمدیه، 
مجتبی پیــرزاده، بابــک کریمــی، همایون 
ارشــادی، پریــوش نظریــه، رضــا بهبودی، 
مریــم بوبانــی، غــزل شــجاعی، محمدرضــا 
مالکــی و… در ایــن فیلــم به ایفــای نقــش 

پرداخته اند.
پخش بین المللی "مجبوریم"، مستقل های 
 ایرانی  )محمد اطبایی( و تهیه کننده آن رضا 

درمیشیان است."

گروه موسیقی »نغمه گردان« در فرهنگسرای 
رســانه از آلبوم موســیقی خود با عنوان »جز 

عشق ندارم هنری« رونمایی کرد.
 مراســم رونمایــی از آلبــوم گــروه موســیقی 
نغمه گردان به نام جز عشــق ندارم هنری با 
حضور میرعلیرضــا میرعلی نقــی، تاریخ نگار 
موســیقی شــهری، محمدجــواد عظیمــی، 
استاد تخصصی موســیقی در شعر، احسان 
عبایی و محســن حســینی از اعضای اصلی 
گروه نغمه گردان همچنین جمعی از اهالی 

موسیقی برگزار شد.
پس از پخش یکــی از قطعات آلبــوم که ترانه 
ج نگهبــان ســروده بــود؛  اش را مرحــوم تــور
میرعلیرضــا علی نقــی، تاریخ نگار موســیقی 
شهری روی صحنه آمد. وی با ابراز خرسندی 
از اینکــه پــس از مدت هــا در جمــع اهالــی 
موســیقی فاخــر و جــدی قــرار گرفته اســت، 
گفت: در شــرایطی که تولید آلبوم به صورت 
فیزیکی و در فضای واقعی بسیار کار دشواری 
شــده خوشــحال هســتم افــرادی موفــق به 
انتشار اثری شده اند که حرف بسیاری برای 
گفتن دارد و از ابتذال آنچه ایــن روزها در بازار 

موسیقی رایج است، فاصله گرفته اند.
به اینکــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  علی نقــی 
گذار  جمع آوری آثار مرحوم نگهبان به من وا
شــد، افزود: تورج نگهبان بیــش از هزار ترانه 
و شــعر از ســال های قبــل انقــاب تــا آخرین 
کنده بود. روزهای زندگی داشت که بسیار پرا

       آهنگسازی مقوله ای دشوار است
همچنین محمدجواد عظیمی، متخصص 
حــوزه موســیقی در شــعر روی صحنــه آمــد 
گذشــته دانــش آموختــگان  گفــت: در  و 
دانشــگاهی، خروجــی چنــدان تأثیرگذاری 
نداشــتند چــرا کــه بیشــتر بــر پایــه تئــوری، 
مفاهیمــی را دریافــت می کردنــد و فرصــت 
تجربه و نقد موسیقی به آنها داده نمی شد. 
بــه همیــن خاطــر خروجــی آموزشــگاه های 
موسیقی پربارتر از دانشگاهیان بود اما امروز 
غ التحصیانی هســتیم که از نظر  شاهد فار
فنــی می تواننــد موســیقی را نقــد کننــد، به 
چالش بکشند و با تحلیل های شان در زمینه 
موســیقی و ملودی بــه ارتقــای کیفیت این 

حوزه کمک کنند.
عظیمی همچنیــن بیان کــرد: آهنگســازی 
مقوله ای بسیار دشوار است و باید اشاره کنم 
قطعات مختلف این آلبوم از کیفیت بســیار 
باال و متنوعی بهــره مند اســت. در تازه ترین 
اثر گروه نغمه گردان، آهنگساز در قطعه های 
مختلف موسیقی، وزن و کام را مورد توجه 
قرار داده و به این ترتیب بر جذابیت کار خود 
افزوده اســت. در عصری که گوش ما مجبور 
به شنیدن موسیقی و ترانه های دم دستی 
اســت انتشــار چنین آلبومــی را باید غنیمت 

دانست.

"مجبوریم" 
به بلغارستان می رود 

لبوم موسیقی  آ
»جز عشق ندارم هنری«

 رونمایی شد

سینما

موسیقی
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دو مشکل بزرگ سپاهان 

در رقابت با استقالل و پرسپولیس
گرچــه تغییر نتیجــه دیــدار برابر   ا
گل گهر سپاهانی ها را با سه امتیاز 
بیشــتر و اضافــه شــدن ۲ گل در 
تفاضل به صدر فرستاد، اما این تیم هنوز با معضل 

بزرگی مواجه است.
به گــزارش ورزش ســه، یکــی از تعویض های محرم 
نویدکیا بــرای تغییر نتیجــه بازی مقابل اســتقال 
حضور جال الدین علی محمدی به جای محمد 
کریمی بود، تا با توجه به قدرت حمل توپ بیشتری 
که این هافبک دارد، خط میانی سپاهان خاقیت 
بیشــتری برای ایجــاد موقعیت هــای گلزنی ایجاد 
کنــد؛ تعویضی کــه البته جــواب نــداد و تیــم محرم 
نویدکیا سومین شکســت فصل را مقابل استقال 

در ورزشگاه آزادی تجربه کرد.
در پایان هفته دهم رقابت ها تیم محرم نویدکیا به 
لطف حکم کمیته انضباطی و تغییــر نتیجه دیدار 
برابر گل گهر، با کســب ۲۲ امتیاز در صدر قرار گرفته 
اســت، اما این تیم هنوز نتوانســته با طور کامل به 
افکار ســرمربی جــوان طایی پوشــان کــه دومین 
ســال مربیگری را تجربه می کند، هماهنگ شــود. 
با این حال ضعف مشهود پرسپولیس در هفته های 
ابتدایی فصل و ۱۰ امتیازی که استقال با ۵ مساوی 
متوالی کســب کرد، ســبب شــده تا خیلی مشکل 
بــزرگ ســپاهانی ها در انتقــال از حمله به دفــاع به 

چشم نیاید.
تیم محرم نویدکیا سه مرتبه در این فصل شکست 
کــه  هــر ســه شکســت هــم بــا گل هــای  خــورده 
غافلگیر کننده برای ســپاهان رقم خورده و در این 
مسابقات این طایی پوشان اصفهانی بوده اند، که 
مالکیت توپ و میدان را در اختیار داشته اند و برتری 

معنی داری در تعداد پاس ها و ایجاد موقعیت های 
گلزنی ثبت کردنــد. با این حال دو مشــکل بزرگ در 
تیم ســپاهان دیده می شــود کــه یکــی از آنها تعلل 
در انتقال ســریع و مناســب از حمله به دفاع است 
و دیگــری فرصت ســوزی مهاجمان ایــن تیــم. که 
البته این دو مشــکل به هــم مرتبط هم می شــود و 
وقتی موقعیت های گلزنی می ســوزد و تیم حریف 
در ضدحمات خود به گل می رســد، شرایط برای 

بازگشت به بازی بسیار سخت تر می شود.
مشــکل اول طایــی پوشــان اصفهانــی بــه دلیــل 
روش بــازی تهاجمــی و جســورانه این تیــم اســت 
کــه از افــکار ســرمربی تیــم سرچشــمه می گیــرد و با 
توجه به اینکه مدافعین آخر این تیــم باالتر از تمام  

تیم های دیگر حاضر در مســابقات بــازی می کنند 
و معمــوال فاصلــه زیــادی میــان آخریــن دفاع این 
تیــم و خــط دروازه ایجاد می شــود و در این شــرایط 
گر مهاجمیــن و هافبک های دفاعــی و همینطور  ا
مدافعین کناری تیم نتوانند به درستی پرس را در 
زمین تیم حریف اجرا کنند،  تیم مقابل می تواند در 
موقعیت ضدحمله قرار بگیرد و این همان مشکلی 
است که در دیدار برابر ذوب آهن و گل گهر بارها دیده 
شــد و در مصاف با اســتقال هم دروازه کریســتوفر 
کنــت روی یک حمله ســریع و غافلگیرکننده برای 

ششمین مرتبه طی ده هفته ابتدایی باز شد.
 مشکل دوم محرم نویدکیا در سپاهان هم از دست 
رفتن موقعیت های پرشــمار گلزنی در هر مسابقه 

است که عاوه بر بی دقتی بازیکنان، بخشی از این 
مشکل نیز به نوع چینش بازیکنان بازمی گردد که 
محرم نویدکیا هنوز نتوانســته در ترکیــب ۲-۳-۱-

۴ این فصل تیمش، جایی که شهریار مغانلو و سجاد 
شهباززاده می توانند بهترین عملکردشــان را ارائه 
کنند، پیدا کند و در ســه هفته اخیر دو مرتبه آقای 
گل فصل گذشته از روی نیمکت بازی را آغاز کرده و 
یک مرتبه هم شهریار. این مشکل در بخش میانی 
زمین هم در هفته های ابتدایی دیده  می شد که در 
بازی های اخیر با ثابت شدن مسعود ریگی و محمد 
کریمی به عنوان دو هافبک دفاعی تیم و استفاده از 
یاسین سلمانی تا حدودی کادر فنی سپاهان در آن 

به جمع بندی مورد نیاز رسیده است.

خبر

ثبــت نــام انتخابــات هیــات دوچرخــه ســواری 
اســتان اصفهــان از روز گذشته)شــنبه ۲۷ آذر(

آغاز شد.
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
اصفهان، از افراد واجد شــرایط دعوت می شــود 
بــرای ثبــت نــام و اعــام فهرســت پیشــنهادی 
اعضــای هیات رئیســه و ارائــه مدارک مــورد نیاز 
تا روز شنبه چهارم دی ماه، از ســاعت ۸ تا ۱۳ به 
دبیرخانه مجمع واقــع در دفتر هیات دوچرخه 
ســواری بــه آدرس اصفهــان، میــدان آزادی، 

ورزشگاه انقاب مراجعه کنند.
عاقه مندان برای ثبت نام به نشــانی اینترنتی: 

www.isfahan.msy.gov.ir مراجعه کنند.

وزنه بــردار فــوق ســنگین ایران در مســابقات 
بزرگساالن جهان توانست رکورد جوانان جهان 
ح گرجســتان رکورد  را بشــکند و وزنه بردار مطر

فوق العاده ۴۹۲ کیلوگرم را به ثبت رساند.
جهــان  قهرمانــی  وزنه بــرداری  مســابقات 
ازبکستان با برگزاری رقابت دسته فوق سنگین 
به پایان رسید و نمایندگان ایران ششم و هفتم 

شدند.
در مهم تریــن اتفــاق علیرضــا یوســفی کــه رده 
سنی  جوانان قرارد دارد، توانســت با مهار وزنه 
۴۳۸ رکــورد دوضــرب جوانــان جهــان را کــه در 
اختیار علی داودی بود، یک کیلوگرم بشکند. 
یوسفی با رکورد ۱۸۳ یک ضرب، ۲۳۸  دوضرب  

و مجموع ۴۲۱ کیلوگرم هفتم جهان شد.
آیــت شــریفی بــا رکــورد ۱۹۷ یــک ضــرب، ۲۲۷ 
دوضرب  و مجموع۴۲۴ کیلوگرم در رده ششم 

جهان قرار گرفت.
الشــا تاالخادزه، وزنه بردار مطرح گرجستان با 
رکورد ۲۲۵ یک ضرب، ۲۶۷ دوضرب  و مجموع 
۴۹۲ کیلوگرم توانست رکورد یک ضرب جهان را 
۲ کیلوگرم، دوضرب را ۲ کیلوگرم و مجموع را ۴ 

کیلوگرم ارتقا دهد.

در پایان مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم 
کستان  ملی کشــتی فرنگی ناشــنوایان که در تا
قزوین برگزار شد، کشتی گیران برتر ناشنوا معرفی 

شدند.
مســابقات قهرمانی کشــور و انتخابــی تیم ملی 
کســتان قزوین و  کشتی فرنگی  ناشــنوایان در تا
در رده سنی بزرگساالن برگزار شد که در پایان این 
رقابت ها، تیم تهــران با ۶۰ امتیاز قهرمان شــد و 
تیم های لرســتان با ۵۰ امتیــاز و مازنــداران با ۴۰ 

امتیاز در جایگاه دوم و سوم ایستادند.
       نتایج این رقابت ها به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگــرم؛ ســید صــادق ابوالوفایی از 
لرستان اول شد، علی وطن پرست از خوزستان 
و عــارف غامــی از اصفهــان و مهــدی تقی پــور از 
خراسان رضوی جایگاه های دوم تا چهارم را به 

خود اختصاص دادند.
در وزن ۶۰ کیلوگرم؛ مجتبی مالک آبادی از مرکزی 
اول شــد و علیرضــا رســولی از تهــران، مصطفــی 
یحیایی از خراسان رضوی و محمد جواد یوسفی 

از مازندران دوم تا چهارم شدند.
در وزن ۶۷ کیلوگرم؛ علی کریمی کهی از آذربایجان 
شرقی در جایگاه نخست ایستاد و رضا یاری پور از 
خوزستان، علیرضا عبدی از تهران و علی فراهانی 

از مرکزی دوم تا چهارم شدند.
در وزن ۷۷ کیلوگرم؛ رضا اســماعیلی از تهران در 
جایگاه نخست ایستاد، اصغر کریمی از آذربایجان 
شــرقی، مهــدی رســتمی از لرســتان و میــاد 

یوسف زاده از مازندران دوم تا چهارم شدند. 

کیلوگــرم؛ امیــر محمــد قلی نیــا از  در وزن ۸۲ 
مازنــدران اول شــد، محمــد حســین حاجئی از 
تهــران، مجتبی اوالد قبــاد از خراســان رضوی و 

مجید توکلی از اصفهان دوم تا چهارم شدند.
در وزن ۸۷ کیلوگــرم؛ شــیرزاد مهکی از لرســتان 
در جایــگاه نخست ایســتاد، مســلم دهقانــی از 
فارس، سید شــهاب نادری از البرز و حمید تقی 
پور از تهران در جایگاه دوم تا چهارم قرار گرفتند.

کبــر صابــری از مرکزی اول  در وزن ۹۷ کیلوگــرم؛ ا
شد، محمد نظرزاده از اصفهان،ابوذر ربیع زاده 
از چهار محال و بختیاری و مجتبــی جوانمرد از 

لرستان دوم تا چهارم شدند.
در وزن ۱۳۰ کیلوگرم؛ محمد محبوبی جوقان از 
تهران اول شد، علیرضا غیاثوند از قزوین، سید 
امید رضــا نعمت پــور از لرســتان و ســید محمد 
رسول جعفری از مازندران دوم تا چهارم شدند.

 این رقابت ها با هدف شناســایی کشــتی گیران 
برتــر بــرای شــرکت در المپیــک ناشــنوایان کــه 
اردیبهشــت ماه در برزیل برگزار می شود، پیش 

بینی شده است.

تیم ملی وزنه بــرداری مردان ایــران، نایب قهرمان 
مسابقات جهانی ازبکستان شد.

به گزارش ایســنا، مســابقات وزنه برداری قهرمانی 
جهان ازبکستان به پایان رسید و جایگاه امتیازی و 

مدالی ایران مشخص شد.
 تیم مردان ایران که با ترکیب ۱۰ نفره در این مسابقات 
شــرکت کــرده بــود در رده بنــدی امتیــازی دوم و در 

رده بندی مدالی پنجم شد.
هم چنین تیــم زنان ایــران با ســه وزنه بــردار در این 
مســابقات شــرکت کرد کــه در رده بنــدی امتیازی 

بیست و سوم شد و چون مدالی کسب نکرد جایی 
در رده بندی مدالی نداشت.

مهرشــاد افقــری در دومیــن روز مســابقات 
کوتــاه قهرمانــی جهــان در  شــنای مســافت 
ابوظبــی، رکــورد ملــی مــاده ۱۰۰ متــر پروانــه را 

شکست.
در دومیــن روز مســابقات شــنای قهرمانــی 
گر ایران  جهان مسافت کوتاه ابوظبی، دو شنا
در ماده هــای ۲۰۰ متــر آزاد و ۱۰۰ پروانــه به آب 
زدنــد. متیــن بالســینی در مــاده ۲۰۰ متــر آزاد 
بــا حریفان خــود به رقابــت پرداخــت و با ثبت 
زمــان ۱:۵۴:۴۷ در جایــگاه ۵۷ قــرار گرفــت و 

گر  به کار خود پایان داد. در این ماده ۶۹ شــنا
حضور داشتند.

او در مــاده ۲۰۰ متــر پروانــه رکــورد ملــی را ارتقا 
داده بود.

گر ایران در ماده ۱۰۰  مهرشاد افقری، دیگر شنا
متر پروانه با ثبــت زمان ۵۱٫۸۷ رکورد شــکنی 
کرد. افقری موفق شد رکورد پیشین این ماده 
که با زمان ۵۲٫۸۳ به نام مهدی انصاری بود را 
ارتقا دهد. او در پایان در رتبه ۳۶ جای گرفت. 

گر حضور داشتند. در این ماده ۸۳ شنا
تیم ملی شــنای ایران با ترکیب سینا غامپور، 
متیــن بالســینی و مهرشــاد افقــری و هدایــت 
گامــر دیانچیان به عنــوان مربی بــرای رقابت 
با برترین های شــنای جهان عازم مســابقات 
کوتــاه قهرمانــی جهــان در  شــنای مســافت 

ابوظبی شده  است. 
این رقابت ها از تاریخ ۲۵ تــا ۳۰ آذر ۱۴۰۰ برگزار 

می شود.

آغاز ثبت نام انتخابات هیات دوچرخه سواری استان اصفهان

خبر

تاج گذاری یوسفی در رکورد دوضرب جوانان جهان

در پایان مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی ناشنوایان؛

کاران برتر ناشنوا معرفی شدند فرنگی 

وزنه برداری ایران نایب قهرمان جهان شد

افقری رکورد ملی ۱۰۰ متر پروانه را شکست

خبر

بازیکن ایرانی شــارلوا در ۱۹ هفته ابتدایی لیگ 
بلژیک، آمار جالبی را ثبت کرده است.

علی قلی زاده در بازی شارلوا و خنک و در وقتهای 
اضافه نیمه اول، از فاصله حــدود ۳۰ متری و با 
یک شوت استثنائی دروازه خنک را باز کرد اما این 
گل فایده ای برای شارلوا نداشت چرا که این تیم 

با نتیجه ۲-۴ به حریفش باخت.
قلی زاده با سوپرگلش در این بازی، ششمین گل 
کنون، ۳  فصلش را به ثمر رساند ضمن آنکه او تا
پاس گل هم به همبازیانــش داده تا به صورت 
مستقیم روی ۹ گل از ۳۴ گلی که شارلوا در این 
۱۹ هفته به ثمر رسانده، تاثیرگذار باشد. از طرف 
دیگر چنین آماری بــرای بازیکنی که در پســت 
وینگر بازی می کند، آمار قابل توجهی محسوب 

می شود.
طبق آمار sofascore، قلی زاده در این بازی، ۴۲ 
بار تــوپ را لمس کــرد و از ۲۹ پاســی کــه داد، ۲۳ 
پاس او به مقصد رسید تا او یکی از دو بازیکن برتر 

تیمش جلوی خنک باشد.
به این نکتــه هم اشــاره کنیــم که یــک صفحه 
توئیتری از کاربرانش پرسیده که آیا گل قلی زاده 
را می توان بهترین گل فصل لیگ بلژیک دانست 
که ۷۰ درصد پاســخ دهنــدگان، به این ســوال، 

جواب مثبت داده اند.

کشــورمان از روز  تیــم ملی فوتبــال ســاحلی 
گذشته)شنبه( در ۳ دیدار دوستانه به مصاف 
بــاروس مــی رود. تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی 
کشــورمان به همــراه تیم ملــی بــاروس اردوی 
مشترک خود را از روز چهارشنبه ۲۴ آذر در بوشهر 
آغاز کردند.  طبق تقویم فیفا دی قرار است  این 
دو تیم ۳ دیدار دوستانه با یکدیگر در مجموعه دو 
هزار نفری ساحلی دهکده گردشگری این شهر 
برگزار کنند. نکته حائز اهمیت این ۳ دیدار این 
است که این مســابقات زیرنظر فیفا و با داوران 
بین المللی کشورمان برگزار می شود و در رنکینگ 

جهانی هم تاثیرگذار است.
برنامه بازی ها به شرح زیر است:

ایران-باروس  )شنبه ۲۷ آذر(
ایران -باروس  )دوشنبه ۲۹ آذر(

ایران - باروس  ) سه شنبه ۳۰ آذر(

کمیتــه مســابقات و داوران فدراســیون دو و 
میدانی زمان برگــزاری رقابت های دو و میدانی 
داخل سالن قهرمانی باشگاه های کشور را اعام 
کــرد. بــر همیــن اســاس این دوره از رقابت های 
باشگاهی که حکم انتخابی تیم ملی برای حضور 
در مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی 
آســیا را نیز دارد، ۱۳و ۱۴ دی در دو بخش بانوان 
)صبح( و آقایان )عصر( به میزبانی ورزشگاه آفتاب 

انقاب تهران برگزار خواهد شد.
گفتنی اســت؛ رقابت هــای دو و میدانی داخل 
سالن قهرمانی آسیا ۲۳ تا ۲۵ بهمن به میزبانی 

شهر نورسلطان قزاقستان برگزار می شود.

کمیته بین المللی پارالمپیک )IPC(، برترین های 
بازی های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو را که چند ماه 

قبل برگزار شد، اعام کرد.
 در بین نامزد های معرفی شــده برای تصاحب 
جایزه، نام تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران 
به عنــوان قهرمــان پارالمپیــک نیز در کنــار تیم 
گبی با ویلچر  والیبال نشسته زنان آمریکا و تیم را
بریتانیا دیده می شد که در نهایت، جایزه بهترین 

گبی با ویلچر بریتانیا تعلق یافت. تیم به تیم را

فــوالد مبارکــه ســپاهان اصفهــان مقابل تیم 
اسکون تهران شکست خورد.

در مهمتریــن دیــدار هفته هشــتم لیــگ برتر 
کسون تهران با نتیجه  بسکتبال بانوان، تیم ا
۷۴ بر ۲۹ مقابــل فوالد مبارکه ســپاهان پیروز 

شد.
در دیگر بازی این هفته پاالیش نفت آبادان با 
نتیجه ۹۷ بر ۴۱ ستاد گاز تهران را شکست داد.

گل  قلی زاده زیباترین 
فصل بلژیک را زد؟

تیم ملی فوتبال ساحلی
 ۳ بازی دوستانه 

برگزار می کند

رقابت های دو و میدانی
 داخل سالن قهرمانی

کشور؛  باشگاه های 
 ۱۳و ۱۴ دی

جای خالی ایران 
در میان برترین های

 پارالمپیک ۲۰۲۰

شکست فوالد مبارکه سپاهان
 مقابل اسکون تهران

محمد جواد نجات خواه بیدگلی 
یــاور رضــوی از شهرســتان آران 
بیدگل به نام نامی امام مهربانی ها 
و با شعار »خانواده رضوی، کمک به ازدواج آسان« با 

موفقیت به قله دماوند، بام ایران صعود کرد.
عبــاس آذربــاد، مســئول کانــون مرکــزی دبیرخانــه 
کانون های خدمت رضوی شهرستان آران و بیدگل 
گفت: محمد جواد نجات خواه بیدگلی کوهنورد یاور 
رضوی از این شهرستان در بیست و پنجمین صعود 
خود به قلــه دماوند به عنــوان بلندترین قله رشــته 
کوه البــرز و فات ایران به بلندای پنج هــزار و ۶۷۱ متر 
توانست صعود و فرود خود را از مسیر جنوبی به مدت 

۱۰ ساعت و ۳۰ دقیقه انجام دهد.
وی صعود پاییزه یاور رضوی آران و بیدگلی با همراهی 
علــی محترمی بــا توجــه بــه زمــان کوتــاه در فصــل 

ســرما، بارش برف منطقه و کاهش حضور تیم های 
کوهنوردی ارزشــمند دانســت و گفت : آن ها صعود 
خود به قله دماوند را از برکت توسل و تبرک به نام امام 
رضا )ع( با موفقیت انجام دادند و توانستند عاوه بر 
ترویج ورزش کوهنوردی یک اقدام فرهنگی اجتماعی 
را نیز با شعار »خانواده رضوی، کمک به ازدواج آسان« 

فرهنگ سازی کنند.
به گفته وی کوهنورد آران و بیدگلی که افتخار و توفیق 
عنوان یاور رضوی را در کانون مرکزی خدمت رضوی 
آران و بیــدگل دارد هــر صعود داخلــی و خارجی خود 
را همراه با نهادینه ســازی یک اقدام فرهنگی انجام 

می دهد.
مسئول کانون مرکزی دبیرخانه کانون های خدمت 
رضوی شهرســتان آران و بیدگل گفت: محمدجواد 
نجات خواه بیدگلی کوهنوردی که تا کنون پنج صعود 

موفق تیمی خود به قله های خارجی را نیز با تقدیم 
حرکت ورزشی خود به خانواده معظم شهیدان انجام 
داده اســت با فعالیــت در صنعــت فرش مشــارکت و 
مساعدت های قابل توجهی را به عنوان یاور رضوی 
به کانــون داشــته و نقــش بســزایی در گره گشــایی و 

محرومیت زدایی از نیازمندان دارد.

محمد جــواد نجــات خــواه بیدگلــی متولــد روز دوم 
کنون پنج صعود  مرداد سال ۱۳۵۹ در آران و بیدگل تا
به قله های لنین در کشور قرقیزستان به ارتفاع هفت 
هــزار و ۱۳۴ متر تقدیم به خانواده شــهیدان شــهید 
عربیان، شهید بنی طبا و شهید زاهدی، قله کازبک 
در کشور گرجستان به ارتفاع پنج هزار و ۴۷ متر تقدیم 
به شــهیدان رافعی، اســماعیلیان، حســینی زاده و 
نوروزپور، قله البروس در کشــور روسیه به ارتفاع پنج 
هزار و ۶۴۲ متر تقدیم به سرداران شهید اربابی، قله 
ارارات در ترکیه به ارتفاع پنج هزار و ۱۳۷ متر تقدیم به 
سرداران شهید محمود، ماشااهلل و مصطفی زاهدی، 
گاتس در کشور ارمنستان را به ارتفاع چهار هزار  قله آرا
و ۹۰ متر تقدیم شد به شهیدان علیی رضا، مهدی، 
محمد و احمد جندقیان در کارنامه کوهنوردی خود 

ثبت کرده است.

کوهنورد آران و بیدگلی به قله دماوند صعود 

خبر

در روز پنجم مسابقات لیگ برتر والیبال جوانان کشــور ۱۲ تیم از 
۱۴ تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند که تیم والیبال جوانان پاس 
گرگان توانست در یک دیدار نزدیک با نتیجه سه بر دو تیم والیبال 

جوانان فوالد سیرجان را شکست دهد.
در روز پنجم از ســری مسابقات لیگ برتر والیبال جوانان کشــور دو تیم راه یاب ملل 
مریوان و هراز آمل در روز پنجم استراحت داشتند. ۱۲ تیم از ۱۴ تیم با یکدیگر به رقابت 
پرداختند که تیم والیبال جوانان پاس گرگان توانست در یک دیدار نزدیک با نتیجه 

سه بر دو تیم والیبال جوانان فوالد سیرجان را شکست دهد.

همچنین تیم والیبال جوانان آذرباطری ارومیه  مقتدرانه با نتیجه سه بر صفر تیم 
والیبال جوانان مس رفسنجان را شکست داد و پیکان دومین شکست خود را در این 

دوره از مسابقات با نتیجه سه بر یک در مقابل شهداب یزد تجربه کرد.
 تیم والیبال جوانان شهرداری ارومیه نیز با نتیجه سه بر صفر از تیم والیبال جوانان 
سایپا شکست خورد و تیم والیبال جوانان سپاهان اصفهان نیز در مقابل تیم والیبال 
گذار  جوانان شهرداری ورامین حرفی برای گفتن  نداشت و با نتیجه سه بر صفر بازی را وا
کرد و در پایان تیم والیبال جوانان هورسان رامسر نیز توانست با نتیجه سه بر یک از سد 

تیم والیبال جوانان شهرداری گنبد بگذرد.

مربی امیدهای کشــورمان در بازی نمادین ســتارگان جهان در 
قطر حضور پیدا کرد.

به گزارش فارس، سایت فدراسیون جهانی فوتبال)فیفا( خبر داد 
به دلیل رسمیت یافتن تورنمنت جام کشورهای عربی بعد از بیش از ۶۰ سال یک بازی 

تدارکاتی و نمادین برگزار کرد.
در این دیدار نمادین که از ســوی فیفا برگزار شد دو تیم منتخب ستارگان عرب ها با 

منتخب ستارگان جهان رقابت کردند.
البته نام گذاری تیم هــا به صورت نمادین بــوده و لزوما بازیکنان تیم هــا عرب زبان 
نیستند. در همین رابطه مهدی مهدوی کیا ستاره سابق تیم ملی کشورمان و مربی 

امیدهای ایران در ترکیب تیم منتخب اعراب قرار گرفت.
جیانی اینفانتینو رئیس فیفا هم در تیم منتخب اعراب همبازی مهدوی کیا بود. این 

بازی نمادین در ورزشگاه الثمامه یکی از میزبان های جام جهانی ۲۰۲۲ برگزار شد.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: در صورتی که گره 
انتخاب ملی پوشان مســابقات جهانی و بازی های 
آسیایی در تورنمنت های خارجی باز نشود، مبارزه رو 
در رو تکلیف را روشن خواهد کرد. بهروز حضرتی پوردر گفت وگو با ایسنا، 
درباره برگــزاری رقابت های کشــتی فرنگی قهرمانــی کشــور در زاهدان، 
اظهار کرد: استان سیستان و بلوچستان با بضاعتی که دراختیار داشت، 
نهایت تاش خود را برای برگزاری خوب این رقابت ها به کار گرفت. قطعا 
برگزاری این رقابت ها در زاهدان می تواند به لحاظ انگیزشی تاثیر زیادی در 

جامعه کشتی استان و ظهور استعدادهای کشتی داشته باشد.
مربی تیم ملی کشــتی فرنگی، افزود: این اســتان ســالیان زیادی است 
مخصوصا در رده های پایه از پتانسیل باالیی برخوردار است و موفق شده 

کشتی گیران خوبی را به تیم های ملی معرفی کند.
وی درباره ارزیابی خود از سطح کیفی این مسابقات، گفت: تعداد زیادی 
کشــتی گیر در این مســابقات حصور داشــتند چون بچه هــای تیم ملی 
جوانان، امید و بزرگساالن در اینجا حصور نداشتند و طبیعی است سطح 
کیفی مسابقات پایین تر از سال های قبل باشد. اما بچه هایی هم که غایب 

بودند احتماال برای کسب سهمیه جام تختی به میدان می آیند. 
حضرتی پور خاطرنشان کرد: در هر وزن از این مسابقات ۳ نفر 
برتر به صورت مستقیم سهمیه جام تختی را به دست آوردند 
و ۳ نفر هم از مسابقات کسب سهمیه جام تختی مجوز این 
مسابقات را به دست می آورند. در نهایت بهترین نفر جام تختی 
به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام می شود و سایر مراحل چرخه 

انتخابی نیز اجرا می شود. احتماال ۳ نفر از جام تختی به 
اردوی تیم ملی دعوت می شوند، قرار است نفر برتر 

جام تختی به قهرمانی آسیا اعزام شود اما کادر 
فنی در صورت لزوم بــرای اعزام برترین نفرات 

تصمیم گیری خواهد کرد.
وی افــزود: بــرای ارزیابی نفرات آســیایی و 
نفراتی که در اردوی تیم ملی حضور دارند، 

آن هــا تــا تیرمــاه بــه جام هــای مختلف 
خارجــی اعــزام می شــوند. با توجــه به 
نزدیکی مسابقات جهانی و بازی های 

آســیایی باید ۲ تیم ملی را تشــکیل دهیم که بر همین اساس نیز 
۶ نفر برای بازی های آســیایی و ۱۰ نفر برای مسابقات جهانی 
انتخــاب می شــوند. در جــام تختــی در ۴ وزن ۵۵، ۶۰، ۷۲ و 
۸۷ کیلوگــرم تمــام دارایی ما بــه میــدان می رونــد، بنابراین 
یک مرحله ارزیابــی نفرات ما در جام تختــی و یک مرحله نیز 
گر هم در  ارزیابی نفر اعزامی به مسابقات آسیایی خواهد بود. ا
تورنمنت ها به نتیجه نرسیم و گره کار باز نشود انتخابی 
رو در دور می گذاریــم، در غیر این صــورت ارزیابی 
اصلی برای ما تورنمنت های خارجی اســت. 
حضرتی پــور درباره علــت تفاوت های چرخه 
کشتی فرنگی با کشــتی آزاد، گفت: پتانسیل 
کشتی آزاد با فرنگی بسیار متفاوت است. هدف 
ما این است که برترین نفرات از دل مسابقات 
مختلف به مسابقات خارجی اعزام و در نهایت 
بــا بررســی های الزم، برترین ها بــه عضویت تیم 

ملی دربیایند.

کاشان پیروزی مقتدرانه آذرباطری در لیگ برتر والیبال در 

کیا در بازی نمادین ستارگان در ورزشگاه جام جهانی حضور مهدوی 

بنا در چه صورتی حکم به انتخابی رو در رو می دهد؟

خبر

خبر

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۳7۱۱ مورخه 
۱۴۰۰/۰7/۲8 آقای حسین سلطانی نیا فرزند سهراب ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
۱۲۰مترمربع قسمتی از پالک شماره ۶ اصلی واقع در بخش ۱۲ حوزه ثبت ملک اصفهان – 
متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰9/۱۳، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۲8 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۳۳7۵9/ م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
آرای شماره ۱7۰۱ و ۱7۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۲8 آقای رسول کامرانیان نجف آبادی فرزند 
حیدرعلی سه دانگ مشاع و خانم هما گلی نجف آبادی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت ۱۱8/۶۰ مترمربع قسمتی از پالک ۰  فرعی از ۱۰۱۴ اصلی قطعه 7 نجف آباد و 
بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی سند رسمی شماره ۱9۵۰7، ۱۳99/۰۲/۱۶ 
دفترخانه ۳9۵ مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰9/۱۳، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۰9/۲8 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۳۳7۴۵/ م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۲۱7۰۲۰۰۶۰۱۵۳۴۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۰9/۰7، ۱( باتوجه به تقاضانامه ارایه 
شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۱7۶۱۰ و ۱۰۱89 مورخ ۳8/۰9/۲۱ و ۴۰/۰۴/۱۲ 
دفتر ۶۱ و 7۳ 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 بل منازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم محمد 
رحمتی اندانی به شناسنامه شماره ۲8 کدملی ۱۱۴۱۵۲8۴۴۴ صادره فرزند رحیم نسبت به ۳ 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب باغ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت ۱9۴/۴۰ مترمربع 
پالک شماره ۳۰8 فرعی از ۱۱۲ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید 
و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. ۲( باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه 
شامل سند ۱7۶۱۰ و ۱۰۱89 مورخ ۳8/۰9/۲۱ و ۴۰/۰۴/۱۲ دفتر ۶۱ و 7۳ 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 زهرا رحمتی اندانی به شناسنامه 

شماره ۱۶۳ کدملی ۱۱۴۱۶۴۶۳۳۱ صادره فرزند رحیم نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب باغ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت ۱9۵ مترمربع پالک شماره ۳۰۶ و ۳۰8 
فرعی از ۱۱۲ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با 
حدود ذیل صادر می نماید. ۳( باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 
۱7۶۱۰ و ۱۰۱89 مورخ ۳8/۰9/۲۱ و ۴۰/۰۴/۱۲ دفتر ۶۱ و 7۳ 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 محمد رحمتی اندانی به شناسنامه شماره ۲8 
کدملی ۱۱۴۱۵۲8۴۴۴ صادره فرزند رحیم نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب باغ به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت ۱9۵ مترمربع پالک شماره ۳۰۶ و ۳۰8 فرعی از ۱۱۲ 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. ۴( باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۱7۶۱۰ و ۱۰۱89 
مورخ ۳8/۰9/۲۱ و ۴۰/۰۴/۱۲ دفتر ۶۱ و 7۳ 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 زهرا رحمتی اندانی به شناسنامه شماره ۱۶۳ کدملی ۱۱۴۱۶۴۶۳۳۱ 
صادره فرزند رحیم نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب باغ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی 
به مساحت ۱9۴/۴۰ مترمربع پالک شماره ۳۰8 فرعی از ۱۱۲ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. ۵( باتوجه به تقاضانامه ارایه 
شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۱7۶۱۰ و ۱۰۱89 مورخ ۳8/۰9/۲۱ و ۴۰/۰7/۱۲ دفتر 
7۳ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و 
تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم علیرضا رحمتی 
به شناسنامه شماره ۱۰7 کدملی ۱۱۴۱۶۳۳9۲۲ صادره فرزند نوروزعلی نسبت به ۳ دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب باغ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت ۲۰۰ مترمربع پالک 
شماره ۳۰۶ و ۳۰8 فرعی از اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و 
رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. ۶( باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه 
شامل سند ۱7۶۱۰ و ۱۰۱89 مورخ ۳8/۰9/۲۱ و ۴۰/۰۴/۱۲ دفتر 7۳ 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 مهری کاظمی به شناسنامه شماره ۱۴۵88 
کدملی ۱۱۴۰۵۱9۲7۱ صادره فرزند صادق نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب باغ به 
استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت ۲۰۰ مترمربع پالک شماره ۳۰۶ و ۳۰8 فرعی از ۱۱۲ 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. 7( باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۱7۶۱۰ و ۱۰۱89 
مورخ ۳8/۰9/۲۱ و ۴۰/۰۴/۱۲ دفتر 7۳ 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 علیرضا رحمتی به شناسنامه شماره ۱۰7 کدملی ۱۱۴۱۶۳۳9۲۲ صادره 
فرزند نوروزعلی نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب باغ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به 
مساحت ۲۰۵ مترمربع پالک شماره ۳۰8 فرعی از ۱۱۲ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 8( باتوجه به تقاضانامه ارایه شده 
و مستندات ضمیمه شامل سند ۱7۶۱۰ و ۱۰۱89 مورخ ۳8/۰9/۲۱ و ۴۰/۰۴/۱۲ دفتر 7۳ 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 مهری کاظمی به شناسنامه شماره 
۱۴۵88 کدملی ۱۱۴۰۵۱9۲7۱ صادره فرزند صادق نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
باغ به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت ۲۰۵ مترمربع پالک شماره ۳۰8 فرعی از ۱۱۲ 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰9/۱۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۲8 - 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۳۱۵۱۰ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵7۶9، تاریخ: ۱۴۰۰/۰9/۰7، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۵78 مربوط به تقاضای آقای/خانم محمدرضا آقاکوچکی مبنی بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه 
و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و 
مستندات ضمیمه شامل مع الواسطه از ۳۲۲۵9 مورخ ۵۳/۰۲/۱۰ دفتر 7۳ و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی 
نسبت به ملک مورد تقاضا 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 محمدرضا آقاکوچکی به شناسنامه 
شماره ۱۲9۶۵ کدملی ۱۱۴۰۵۰۵8۳۱ صادره فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب زمین 
کشاورزی به مساحت 8۰۰ مترمربع پالک شماره ۱۳ فرعی از 8۰ اصلی واقع در اصفهان بخش 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول 
8/8۵ متر درب و دیوار به جاده، شرقا به طول ۶۴/۶۰ متر به دیوار پالک 8۰/۱۲، جنوبا به طول 
۲۰ متر درب و دیواریست به پالک 79/۱۲ و ۱۲/۵ متر به دیواریست به پالک 79/۱۲۵، غربا 
به طول ۱۲ متر و ۲۱/۲۰ متر به دیوار پالک 79/۱7۳ حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه 
اجرائی 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: 
۱۴۰۰/۰9/۱۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۲8 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۳۳۲۲۰ / م الف

آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
دادگاه تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 
بود. ۱( رای شماره ۱۳99۶۰۳۰۲۰۲7۰۱8۰۴۱ مورخ ۱۳99/۱۱/۰۱ عباس رضایی 
فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 8۲7 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲8۴789۴89 
در دو دانگ یکباب ساختمان احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۴ فرعی از اصلی 
۱۳۱97 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۶۰/۳۳ مترمربع. خریداری طی سند 
رسمی. ۲( رای شماره ۱۳99۶۰۳۰۲۰۲7۰۱8۰۵۶ مورخ ۱۳99/۱۱/۰۱ ناصر زمانی 

فرزند نصراله بشماره شناسنامه ۱ صادره از کوهپایه بشماره ملی ۵۶۵9۵۲7۵8۲ در دو دانگ 
یکباب ساختمان احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۴ فرعی از اصلی ۱۳۱97 واقع در 
بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۶۰/۳۳ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. ۳( رای شماره 
۱۳99۶۰۳۰۲۰۲7۰۱8۰۴۳ مورخ ۱۳99/۱۱/۰۱ حسین جعفری زاده فرزند علی بشماره 
شناسنامه ۱۵ صادره از جرقویه بشماره ملی ۵۶۴989۶۵۴۲ در دو دانگ یکباب ساختمان 
احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۴ فرعی از اصلی ۱۳۱97 واقع در بخش ۵ ثبت 
اصفهان به مساحت ۶۰/۳۳ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰9/۱۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۲8 – مهدی صادقی رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالک شرق اصفهان – ۱۲۳۴۳۵9 / 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  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰9۴۰7 مورخ ۱۴۰۰/۰7/۰۶ هیات سه خانم فرشته برزانیان 
ماربین به شناسنامه شماره ۴۵7۶ کدملی ۰۰۵۴۲۶۵88۶ صادره از تهران فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۲۶/۰۶ مترمربع پالک شماره ۱۳7۵۱ اصلی واقع در 
اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از سند ۳۶9۵۴، 8۲/۰9/۰9 دفترخانه 
89 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰9/۲8، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰/۱۰/۱۳ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – ۱۲۴۴۳9۶ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵99۰، تاریخ: ۱۴۰۰/۰9/۲۲، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/۰9/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱۳99۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲78۰ مربوط به تقاضای آقای/خانم مجید ثنائی مبنی بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و 
تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه 
شامل مع الواسطه از مالکیت احمد و حسین و راضیه و مرضیه نیک پور 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 مجید ثنائی به شناسنامه شماره ۳۱۵۰ کدملی 
۱۱۴۲۲۵9۶7۶ صادره خمینی شهر فرزند محمدحسین نسبت به ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت ۲۰8/۰۶ مترمربع پالک شماره 88 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول 7/9۵ متر دیواریست 
به بن بست، شرقا به طول ۲۵/۱۵ متر دیوار به دیوار باقیمانده 88، جنوبا به طول 9/9۵ متر دیوار و 
درب به گذر، غربا به طول ۲۲/۱8 متر دیوار به دیوار باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد. 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: 
۱۴۰۰/۰9/۲8، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ - رئییس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۴۳89۶ / م الف

آگهی

دستگاهی که کروناویروس را 
در بازدم شناسایی می کند 

یــک  آمریکایــی،  پژوهشــگران 
دستگاه سنجش تنفس را طراحی 
کرده اند که می تواند کروناویروس را 

در بازدم بیمار شناسایی کند. 
پژوهشگران آمریکایی در مورد طراحی و آزمایش یک 
دســتگاه ســنجش تنفس موســوم به "بابلر" گــزارش 
داده اند که برای شناسایی "کروناویروس سندرم حاد 
تنفســی SARS-CoV("۲-۲( بــه تشــخیص آران ای 
ویــروس متکــی اســت. نام ایــن دســتگاه، برگرفتــه از 
صدای حباب هایی اســت کــه هنگام بازدم بیمــار در 

آن ایجاد می شوند.
بابلر نه تنها آران ای متعلق بــه ذرات ویــروس موجود 
در هوا را به DNA تبدیل می کند تا به واسطه آزمایش 
کنش زنجیره ای پلیمــراز")PCR( مورد بررســی قرار  "وا
بگیرنــد، بلکــه می توانــد DNA را رمزگــذاری کنــد و به 
نمونه ها امکان دهد تا مســتقیما به بیماری که از آن 
آمده اند، متصل شوند و برای توالی یابی مورد استفاده 
قــرار بگیرنــد. می تــوان از بابلــر بــرای بررســی همزمان 
نمونه ها استفاده کرد و اطاعاتی مانند بار ویروسی و 
هویت سویه مورد نظر را به دست آورد. این دستگاه، نیاز 
به تثبیت نمونه را برطرف می کند و شاید امکان انجام 

دادن آزمایش در خانه را فراهم آورد.
دکتر "ویلیام فربرادر"، استاد زیست شناسی مولکولی، 
زیست شناسی سلولی و بیوشیمی "دانشــگاه براون" 
و پژوهشــگر ارشــد این پروژه گفــت: درگیری دســتگاه 
گاهی برای کووید-۱۹  تنفسی تحتانی، اغلب یک پیش آ
شدید اســت. بنابراین، اســتداللی برای نمونه گیری 

مستقیم تر با تمرکز بر نفس بازدم وجود دارد.
 PCR تشــخیص ویــروس توســط بابلــر، بــه آزمایــش
شــبیه اســت اما روش بهتــری بــرای اجتنــاب از خطر 
ســرایت به شــمار می رود زیــرا ذرات ویروســی موجود 
در هــوا را تشــخیص می دهد. آزمایش هــای مبتنی بر 
سواب می توانند نتایج مثبت را تا ماه ها پس از عفونت 
نشــان دهنــد زیــرا قطعــات آران ای ویــروس را کــه در 
سلول های آلوده پیشــین باقی مانده اند، شناسایی 
می کنند. به گفتــه پژوهشــگران، بابلر می توانــد برای 
کز حمل  نمونه برداری محیطی در بیمارستان ها، مرا
و نقل و محیط های بســته مانند ادارات، کشــتی ها و 

هواپیماها به کار برود.

در ایــن پژوهــش، ۷۰ بیمــار کــه در بخــش اورژانــس 
"بیمارستان رود آیلند" تحت درمان قرار داشتند، بین 
ماه مه ۲۰۲۰ تا ژانویه ۲۰۲۱ بررسی شدند. پژوهشگران، 
نمونه هــای به دســت آمــده از ســه نقطه در دســتگاه 
تنفســی را آزمایش کردند. نمونه های به دست آمده 
از دهــان کــه از ۱۵ ثانیه نفس بــازدم جمع آوری شــده 
 PCR بودند، با نمونه های حاصل از آزمایش معمولی
مقایسه شدند. بابلر، یک لوله شیشه ای با یک پیپت 
شیشه ای است که بیماران می توانند از طریق آن بازدم 
را انجام دهند. این پژوهش نشان داد که کروناویروس 
سندرم حاد تنفسی ۲ را می توان به سادگی در تنفس 
تشــخیص داد و این نتیجه، بیشتر پیش بینی کننده 
درگیــری دســتگاه تنفســی تحتانــی اســت. آران ای 
ویروسی در تنفس نسبت به نمونه های دهانی بیشتر 
است. نمونه های دهانی، ســلول های درگیر با تکثیر 
کروناویروس ســندرم حــاد تنفســی ۲ را در بــر دارند که 

نمونه های تنفسی، آنها را شامل نمی شوند. این نشان 
می دهد که سیگنال ویروسی شناسایی شده در بابلر، 

از ذرات فعال ویروسی ساطع می شود.
فربرادر ادامه داد: بابلر نسبت به سواب آزمایشی، نشانگر 
بهتری برای عفونت اســت. یکــی دیگــر از مزایای این 
دســتگاه، رمزگذاری اســت که آزمایش کــردن آران ای 
ویروس با توان بــاال را فقط با کســری از هزینه آزمایش 
معمولی امکان پذیر می کند. رمزگذاری، از شناسایی 
ســویه مــورد نظــر نیــز پشــتیبانی می کنــد کــه ممکن 
اســت با ارائــه اطاعات بیشــتر، نقش ســودمندی در 

انتقال پذیری و تصمیم های درمانی داشته باشد.
پژوهشگران نشان دادند که بابلر چگونه ممکن است 
برای شناســایی ویروس در نمونه های موجود در هوا 
ســازگار شــود. برای مدل ســازی حرکت قطرات بازدم 
موجود در نفس انســان، ســه نمونه اســید نوکلئیک 
منحصربه فرد به سه دستگاه رطوبت ساز اضافه شد 

گون اتاقی با جریان هوای باال و اتاقی  که در نواحی گونا
با جریــان هــوای پاییــن و در فواصــل متفاوتــی از بابلر 
گرچه بررســی دقیق این کاربرد، فراتر از  قرار داشــتند. ا
محدوده پژوهش بود اما نتایج آن، قابلیت استفاده از 
اسید نوکلئیک هواپخش را برای بررسی جریان هوا در 
فضاهای داخلی و شناسایی کروناویروس سندرم حاد 

تنفسی ۲ در هوا نشان می دهد.
فربرادر اضافه کرد: این فناوری می تواند در ارائه خدمات 
به محیط هایی مانند هتل ها و کشتی های تفریحی 

سودمند باشد.
آزمایش های کووید-۱۹ معموال نمونه های متعلق به 
دســتگاه تنفســی فوقانی را به کار می برند که از بزاق یا 
سواب های بینی به دست آمده اند. نمونه های مثبت، 
حاوی ویروس فعال هستند اما بار ویروسی موجود در 
دستگاه تنفسی فوقانی، با نشانه های دستگاه تنفسی 

تحتانی ارتباطی ندارد.

پژوهش

گروهــی از محققــان دانشــگاه آرهــوس دانمــارک 
بــا ســاخت مولکولــی جدیــد از ورود ویــروس 
بــه ســلول های انســانی و انتشــار عفونت بــه بدن 

جلوگیری می کنند. 
مولکــول تــازه توســعه یافتــه متعلــق بــه گروهــی 
از ترکیبــات بــه نــام آپتامرهــای آر ان ای و بر اســاس 
همان نوع بلوک های ســاختمانی اســت که برای 
کسن های آر ان ای استفاده می شود. این امر باعث  وا
می شــود که تولید آن ها بســیار ارزان تر و آســان تر از 
آنتی بادی هایی باشد که در حال حاضر برای درمان 
کووید-۱۹ و تشخیص عفونت ویروسی با استفاده از 
آزمایش های آنتی ژن سریع استفاده می شوند. آپتامر 
به نوکلئیک اسیدهای تک رشته یا الیگوپپتیدهایی 
که قادر به اتصال به یک هــدف به طور اختصاصی 
بــا تمایل بــاال هســتند، اطــاق می شــود. اهداف 
آپتامرها بسیار وسیع است و از مولکول های کوچک 
کرومولکول ها و حتی ســلول ها )ســلول های  تــا ما
پروکاریوت و یوکاریوت( را شامل می شوند. در این 

مدخل الیگونوکلئوتید آپتامرها مورد بحث است.
آپتامر قطعه ای از دی ان ای یا آر ان ای اســت که در 
ساختاری سه بعدی که می تواند یک مولکول هدف 
را تشخیص دهد،جمع می شــود. آپتامر آر ان ای با 
اتصال خود به ســطح ویروس، از عملکرد پروتئین 

میخ مانند به عنوان کلیــدی که به ویــروس اجازه 
ورود به سلول را می دهد، جلوگیری می کند.

کســن  از ایــن رو، آپتامــر آر ان ای نــوع جدیــدی از وا
نیست، بلکه ترکیبی است که می تواند به طور بالقوه 
از انتشار ویروس در بدن پس از قرار گرفتن در معرض 

ویروس جلوگیری کند.
اتصال کارآمد به کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ 
همچنین به این معنی است که آپتامر می تواند برای 

آزمایش عفونت کووید-۱۹ استفاده شود.
پروفسور "یورگن کیمز"  نویسنده ارشد این مطالعه 
از دانشگاه آرهوس گفت: ما آزمایش آپتامر جدید را 
در آزمایش های سریع آغاز کرده ایم و انتظار داریم که 
بتوانیم غلظت های بسیار پایین ویروس را توسط 

آن شناسایی کنیم.

متخصص تغذیه بیان داشت که زمان مناسب 
برای شما به شما کمک می کند که بدون تاش 

وزن خود را کم کنید. 
به نقل از اسپوتنیک مایکل موسلی روش کاهش 
وزن تا ۶ کیلو ظرف ۱۲ هفته بدون رژیم و تمرین 

را شرح داد.
موسلی معتقد است که انتخاب زمان مناسب 
بــرای صــرف شــام بــه الغــر شــدن بــدون تاش 
کمک می کند. وی توصیه کرد که ۳ ساعت قبل 
از خواب غذا نخورید و از خوردن تنقات در عصر 
صرف نظر کنید تا شاهد بهبود وضعیت سامتی 

و فرم بدن خود باشید.
این پزشــک بــه تحقیقات انجام شــده توســط 
دانشــگاه تاتینگمــس و دانشــگاه تهران اشــاره 

کرد که در آن ها ۸۲ زن سالم با اضافه وزن شرکت 
کردنــد، نقطه مشــترک آن ها این بــود که تقریبا 

در ساعات عصر دست از خوردن می کشیدند.
شــرکت کنندگان به دو گروه تقســیم شــدند و از 
آن ها خواسته شد که طی ۱۲ هفته از دستورات 
کارشناســان پیروی کنند: بــه تعــدادی از آن ها 
پیشنهاد داده شد که در زمان عادت کرده خود 
شام بخورند و برخی دیگر سه تا ۴ ساعت قبل از 
خواب وعده غذایی آخر خود را داشــته باشند. 
در نتیجه تحقیقات اعضــای گــروه دوم به طور 

متوسط ۷ کیلو الغر شدند. 
کیــد کــرد:  انــدازه دور کمــر آن هــا نیــز  موســلی تا
تغییر کرد و همچنین سطح کلســترون و چربی 

خونشان کاهش یافت. 

کووید-۱۹ را مسدود می کند  که  ساخت مولکولی 

کنید  کم  کیلو  بدون رژیم و ورزش ۶ 

پژوهش

اضافه وزن

گندم ســیاه به دلیل داشتن آهن نیز متمایز 
اســت. خــوردن گنــدم ســیاه در کــم خونی 

اهمیت بسیار دارد. 
یکاترینــا میخائیلنکــو متخصص تغذیــه در 
روسیه اعام نمود که خواصی از گندم سیاه 
وجود دارد که این غله را به محصولی با ارزش 
برای میلیون ها نفر تبدیل کرده است. گندم 
ســیاه در ترکیبــات خــود محصولــی منحصر 
به فــرد و ارزشــمند اســت و نــه تنها بــه دلیل 
محتوای باالی پروتئین گیاهی )تا ۱۳ گرم در 
هر ۱۰۰ گرم( در بین همه غــات ارزش باالیی 
دارد، گندم ســیاه به دلیل داشــتن آهن نیز 
متمایز اســت. خــوردن گنــدم ســیاه در کم 

خونی اهمیت بسیار دارد.
در بلغور گندم سیاه منیزیم، فسفر، کلسیم، 
روی نیز وجود دارد و همچنین گندم ســیاه 
 ،A، D، C، E :حاوی مقدار زیادی ویتامیــن
ویتامین هــای گــروه B اســت. گنــدم ســیاه 
یک محصول بدون گلوتن است، این عامل 
به ویژه بــرای افــراد مبتــا به بیمــاری مانند 
ک بســیار مهــم اســت. قطعــا بایــد در  ســلیا
رژیم غذایی شما گندم سیاه قرار دهید، اما 
اســتفاده از آن به دلیل محتــوای کالری باال 

باید منطقی باشد.
بنابراین، کســانی که با اضافه وزن دســت و 
پنجه نرم می کنند باید در مصرف گندم سیاه 
به میزان متعادلی اقدام کنند. گندم ســیاه 
بیشــتر در روســیه و در کشــور های اتحادیــه 

جماهیر شوروی سابق کشت می شود.
بســیاری از متخصصان تغذیــه و همچنین 
دانشــمندان دانشــگاه کمبریــج بــه دلیــل 
داشتن شاخص گلیسمی باال در نان سفید، 
مصرف نان سفید را توصیه نمی کنند. مانند 
تمــام کربوهیدرات های ســریع، نــان نیز به 
راحتی توسط بدن جذب می شود، اما سیری 
طوالنی مــدت نیســت. در حــال حاضر یک 
ســاعت پس از خوردن نان سفید، احساس 
گرســنگی می کنید؛ بنابرایــن، مصرف بیش 
از حــد نان ســفید منجــر بــه چاقــی و ابتا به 

دیابت می شود.

دانستنی ها

خواص گندم سیاه 

برای کم خونی 
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دو شــرکت Dell و اینتــل در حــال پردازش ایــده ای 
هســتند تا تعمیرات و بازیافت قطعات لپ تاپ ها 
آســان تر انجام شــود.  وقتی یک شــرکت یک ابزار را 
توسعه می دهد، واضح است که موضوع مهم این 
اســت که ابزار باید بتوانــد کار کنــد و کاری را که قرار 
است انجام دهد را به خوبی انجام دهد. با این حال، 
گاهی اوقــات برای صرفــه جویی در زمــان و هزینه، 
برخــی از شــرکت ها واقعا به نحــوه طراحــی داخلی 
یک ابزار فکر نمی کنند، تا زمانی که کار می کند، این 
برای آن ها کافی اســت. با این حال این موضوع به 
نوبه خود می توانــد یک کابــوس در مــورد تعمیر یا 
بازیافت قطعات باشد، اما این چیزی است که دل 
می خواهــد بــا Concept Luna بــه آن بپردازد. ایــن 
یــک همــکاری با اینتــل اســت کــه در آن Dell یک 
لپ تاپ مفهومی طراحی کرده است که به اعتقاد 
آن ها نه تنها تعمیر آن آسان تر است، بلکه بازیافت 
آسان تری نیز خواهد داشت. این ایده شامل نحوه 
طراحی مجدد مادربرد لپ تاپ توسط Dell می شود 
کــه ۷۵ درصد کوچک تــر اســت و ۲۰ درصــد اجزای 
کمتری نسبت به قبل استفاده می کند. همچنین به 
پوشش باالیی نزدیک تر می شود تا به خنک کننده 

بهتر دسترسی داشته باشد و آن را از باتری ها دور نگه 
می دارد تا بهتر عمل کند.

دل همچنین تعداد پیچ هــا را کاهش می دهند تا 
دسترسی به قطعات داخلی آن آسان تر شود. این 
شرکت پیشنهاد می کند که PCB می تواند با استفاده 
از مواد زیستی ساخته شــود، و بهتر است از چسب 
پلیمری محلول در آب برای حذف آسان تر اجزا بدون 
آسیب رساندن به آن ها استفاده شود. همانطور که 
گفته شد، از آنجایی که این موضوع در حال حاضر 
یک ایــده اســت، نمی تــوان گفت کــه آیــا دل قصد 
دارد آن را به واقعیت تبدیل کند یا خیر، اما این ایده 
جالبی است که شاید در آینده شاهد آن باشیم که 

تولیدکنندگان بیشتری از آن استفاده کنند.

در چنین روزی در سال ۱۹۶۲ اولین ماموریت فضایی 
اداره کل ملــی هوانــوردی و فضای ایــاالت متحــده 
آمریکا به فضا پرتاب شد.  ۱۶ دسامبر ۱۹۶۲، ناسا اولین 
ماموریت کاوش شهاب سنگ ها به نام کاوشگر ۱۶ 
کسپلور ۱۶  را به فضا پرتاب کرد. هدف فضاپیمای ا
مطالعه ریزشهاب ها در نزدیکی سیاره زمین بود. این 
ماموریــت تعیین کننــده میــزان آســیب احتمالی 
برخورد فضاپیما ها و سنگ های فضایی کوچک و 
ذرات گرد و غبار اطــراف زمین بود. این فضاپیمای 

استوانه ای شکل حدود ۶ فوت طول و ۲ فوت قطر 
داشــت. اداره کل ملــی هوانــوردی و فضای ایــاالت 
متحــده آمریــکا تــا کنــون ســفینه های فضایــی و 
فضانوردان مختلفی را برای انجــام ماموریت های 
گوناگون به مکان های متعددی در منظومه شمسی 
ارسال کرده است. ناســا در تاش اســت تا با اجرای 
چنین ماموریت هایی اسرار کیهان و سیارات دیگر را 
شناسایی کند. با بهره مندی از داده های به دست 
آمــده توســط ناســا احتمــاال روزی حیات در ســایر 
سیارات منظومه شمسی امکان پذیر خواهد بود. 
همچنین سفینه فضایی اکسپلورر ۱۶ ابزار هایی برای 
تشخیص زمان برخورد شهاب سنگ ها به فضاپیما 
داشت. این فضاپیما با استفاده از این ابزار ها آسیب 
ناشــی از اصابت اجــرام آســمانی را ارزیابــی می کرد. 
داده های ایــن ماموریــت فضایی هیجــان انگیز در 
تعیین اندازه، تعداد، توزیع و حرکت ذرات غبار در جو 

کره زمین به دانشمندان کمک کرد.

 Inno Day نمونه اولیه دوربین جمع شونده اوپو در
 Inno Day ۲۰۲۱ بــه نمایــش گذاشــته شــد.  روز اول
Oppo بــه پایــان رســید و اوپو نمونــه اولیــه دوربین 
عقب جمــع شــونده خــود را بــه نمایش گذاشــت. 
پیشرفت بزرگ در اینجا این اســت که اوپو توانست 
 Sony حسگر بزرگ ۱.۵۶/۱ اینچی ۵۰ مگاپیکسلی
IMX۷۶۶ را در یک گوشی با ضخامت ۸.۲۶ میلی 
متری جای دهد. البته یکی از نکات منفی این است 
که این فناوری فانتزی تنها زمانی در دسترس است 
که دوربین جمع شــود، بنابراین در موقعیت ثابت 
خود بی فایده است. اما در مورد استفاده از سنسور 
متحرک، این امکان را برای فاصله بیشتر بین سنسور 
و لنز واقعی فراهم می کند. ماژول ۵۰ میلی متری، زوم 
اپتیکال ۲ برابری را ارائه می دهد که در مقایسه با یک 
ماژول تله فوتو معمولی، جزئیات بیشتری را نمایان 
می کند. یکی دیگر از مزایای اضافه شده، در بخش 
عکس های پرتره است که ظاهر طبیعی تری را ارائه 

می دهد. شرکت Oppo همچنین نسبت سیگنال 
به نویز برتری را در عکس های زوم شده خود تبلیغ 
می کند که مخصوصا در عکس های شــبانه مفید 
است. کل ابزار و قطعات این دوربین متحرک در برابر 
پاشش و گرد و غبار مقاوم هستند و در صورت افتادن، 
در ۰.۶ ثانیه به طور خودکار جمع می شوند. اوپو قصد 
دارد این فناوری را به دستگاه های آینده خود اضافه 
کند، هرچند مشخص نیست که این اتفاق چه زمانی 

رخ خواهد داد.

کنون به شــما امکان می دهــد مخاطبینی را  اپل ا
انتخاب کنید که در صورت مرگ به حســاب شــما 
دسترسی داشته باشند.  شرکت اپل  سیستم عامل 
iOS ۱۵.۲ خود را در دسترس کاربران قرار داده که به 
 Digital Legacy آن ها قابلیت های  زیادی از جمله
را ارائه می دهد. این قابلیت به شما امکان می دهد 
افراد خاصی را  انتخاب کنید تا آن ها پس از مرگتان 
بتوانند به حساب اپلتان دسترسی داشته باشند. 
براســاس گزارش ها، پیش از به روزرسانی سیستم 
عامل ۱۵، دسترسی به حساب اپل افراد فوت شده 
بسیار دشوار بوده و بدون رمز عبور تلفن یا اطاعات 

iCloud، اعضای خانواده، گاهی مجبور بودند برای 
دسترســی به داده های دیجیتالــی متوفی، حکم 
دادگاه دریافــت کننــد. گفته شــده، افــراد انتخاب 
شده می توانند پس از مرگ کاربر اصلی به داده های 
ذخیــره شــده در iCloud ماننــد عکس ها و اســناد 
دسترســی داشــته باشــند، البته تا زمانــی که یک 
کلید دسترســی ویژه و کپی از گواهی فوت داشــته 
باشــند. کاربران میراث دیجیتــال از افــرادی که به 
احتمال زیاد یک کپــی از گواهی فــوت دارند ضربه 
می زنند. ما در ادامه این مطلب شما کاربران گرامی را 
با تنظیم قابلیت جدید اپل آشنا می کنیم. براساس 
گزارش ها، کاربــران آیفون بــرای راه اندازی و تنظیم 
سیستم جدید ابتدا باید به قسمت Settings سپس 
 Software ضربه بزنید و در آخر General بر روی گزینه
Update را انتخاب کرده و گوشی خود را به روز کنند. 
  ۱۵.۲ iOS پس از به روزرسانی و نصب سیستم عامل
مخاطبان مجددا باید به تنظیمات آیفون خود رفته 
و روی نام خود در باالی صفحه ضربه بزنند؛ سپس 
"رمز عبور و امنیت" را انتخاب کنند. در این مرحله 
کاربران باید گزینه مخاطب قدیمی را کلیک کرده و 
کثر پنج عضو خانواده یا دوستان خود را  در آخر  حدا

انتخاب کنند.

 Dell ایده جدید شرکت
گار با محیط زیست  برای ساخت لپ تاپ های ساز

میزبانی منظومه شمسی 
از اولین فضاپیمای ناسا در سال ۱۹۶۲ 

اوپو یک دوربین متحرک جمع شونده خواهد ساخت 

گی جدید اپل؛ انتخاب افرادی  ویژ
کاربری پس از مرگ  برای دسترسی به حساب 

فناوری

هوا و فضا

فناوری

عبور تاریخی کاوشگر پارکر از مقابل خورشید
سازمان فضایی آمریکا اعام کرد: 
کاوشــگر خورشــیدی »پارکــر« از 
اتمسفر بیرونی خورشید عبور کرد. 
ناســا این عبــور را یــک لحظــه تاریخی عنــوان کــرد و 
گفت: این اولین بار اســت که یک کاوشگر از اتمسفر 
بیرونی خورشید عبور کرده است. این شاهکار توسط 
کاوشگر خورشیدی پارکر به دست آمد که برای مدت 
کوتاهی در منطقه ای در اطراف ستاره ما که  محققان 

آن را »تاج« می نامند، فرو رفت.
البته این موفقیت در ماه آوریل )اردیبهشت ماه( رخ 
کنون آن را تایید  داد، اما تجزیه و تحلیل داده ها تنها ا
کرده است. پارکر مجبور بود در برابر گرما و تشعشعات 
شدید مقاومت کند، اما بینش جدیدی در مورد نحوه 

عملکرد خورشید به دست آورد.
کــس مدیر بخش علوم هلیوفیزیک ناســا  نیکوال فا
گفت: همانطور که فرود روی ماه به محققان این اجازه 
را داد تا چگونگی شکل گیری آن را درک کنند، لمس 
خورشید گامی بزرگ برای بشریت است تا به ما کمک 
کند اطاعات مهمی درباره نزدیک ترین ستاره خود 
و تأثیر آن بر منظومه شمسی کشف کنیم. کاوشگر 
خورشیدی پارکر یکی از جسورانه ترین مأموریت هایی 
است که تا کنون توسط ناسا انجام شده است. پارکر 
سه سال پیش پرتاب شد و هدف آن ایجاد گذرهای 

مکرر و هر چه نزدیک تر از خورشید است.
این فضاپیما با ســرعت بیش از ۵۰۰ هــزار کیلومتر در 
ســاعت )۲۳۰ هزار مایل در ســاعت( حرکت می کند. 

اســتراتژی این اســت که ایــن کاوشــگر ســریع وارد و 
سریع خارج شود و با مجموعه ای از ابزارهایی که در 
پشت یک سپر حرارتی ضخیم مستقر شده اند، اندازه 

گیری هایی از محیط خورشیدی انجام دهد.
در روز در ۲۸ آوریل سال جاری میادی )۸ اردیبهشت 
 ،Alfvén.عبور کرد Alfvén ۱۴۰۰(، پارکر از مرز بحرانی
لبه بیرونی تاج است. نقطه ای اســت که در آن مواد 

خورشــیدی که معموال توســط گرانــش و نیروهای 
مغناطیســی بــه خورشــید متصــل می شــوند، آزاد 
می شوند تا در فضا به بیرون سرازیر شوند. پارکر با این 
مرز در حدود ۱۳ میلیون کیلومتر )۸ میلیون مایل( 
باالتر از ســطح مرئی یا فتوســفر خورشــید )نور سپهر 
photosphere( مواجه شد.  به گفته استوارت بیل از 
دانشــگاه کالیفرنیا برکلی، داده های کاوشگر نشان 

می دهد که پارکر در واقع سه بار در طول پنج ساعت از 
باال و زیر این مرز عبور کرده است.

تیــم علمی پارکــر بــا ورود کاوشــگر بــه عمــق تــاج در 
پروازهای آینده خورشید، داده های بسیار بیشتری 
را جمــع آوری می کنــد. پارکــر در نهایت باید در ســال 
۲۰۲۵ به  هفت میلیون کیلومتر )۴ میلیون مایل( از 

فتوسفر برسد.

هوا و فضا

داستان کوتاه

یکــی از مشــهورترین قوانین دهــه ۱۹۰۰ این 
بود که وقتی خودرویــی دنده عقب حرکت 
می کند یــک نفر بــا پرچــم قرمز بایــد مقابل 

اتومبیلش راه برود. 
       رانندگی با چشم بسته ممنوع

عقــل ســلیم رانندگــی بــا چشــم بســته را 
دیوانگــی محــض می دانــد، امــا ظاهــرا در 
آالباما این را یک چالــش رانندگی می دانند 
به همین دلیل، دولــت آالباما قانونی وضع 
کرده که رانندگی با چشم بسته را غیر قانونی 

می داند. 
گر شما را حین این تخلف بگیرند، مجازات  ا
زندان در انتظارتان خواهد بود. قبل از اینکه 
چنین قانونــی را احمقانه بدانیــد و از آن رد 
شــوید، بایــد بدانید واقعــا افرادی هســتند 

که این قانون را زیر پا می گذارند.
       هنگام رانندگی نوشیدن هر چیزی 

حتی آب ممنوع
طبق قوانین ترافیکی قبرس، نباید هنگام 
رانندگــی هیچ چیزی بنوشــید. تنها مایعی 
که حــق داریــد در ماشــین داشــته باشــید، 

سوخت خودرو است. 
گر الزم است  طبق این قانون بحث برانگیز ا
چیزی بنوشید باید ابتدا ماشینتان را پارک 

کنید. 
گــر پلیــس شــما را حیــن ارتکاب ایــن جرم  ا
بگیــرد، اهمیتــی نمی دهــد کــه از تشــنگی 
آفتاب قبرس در حال مــرگ بوده اید و فقط 

چند جرعه آب نوشیده اید.
       رانندگی با ماشین کثیف ممنوع

روس ها تحمل خودروهای کثیف را ندارند. 
شکســتن این قانون منجر به ۴۰۰۰ دالر )۱۶ 

میلیون تومان( جریمه می شود. 
اما ایــن قانــون فقــط در روســیه اعمــال 

نمی شود.
نباید آب دهان خود را از وسیله نقلیه بیرون 

بیندازید مگر اینکه راننده کامیون باشید
وقــت  واقعــا  جورجیــا  گــذاران  قانــون 
گذاشــته اند و یکــی از عجیب تریــن قوانین 

رانندگی دنیا را وضع کرده اند. 
طبق ایــن قانــون هیچ مســافر یــا راننده ای 
حــق نــدارد آب دهــان خــود را از خــودرو یــا 
اتوبوس در حال حرکت به بیرون پرتاب کند 

مگر اینکه کامیون باشد. 
چرا فقــط راننــدگان کامیــون؟ تنهــا قانون 

گذاران این را می دانند.
ک خالی ممنوع        رانندگی با با

اتوبان هــای آلمــان بــدون شــک بهتریــن 
بزرگراه های جهان هستند. 

امــا جالب اســت کــه عجیــب تریــن قوانین 
رانندگی جهان را هم دارند. 

بــه گفتــه قانــون گــذاران آلمــان رانندگی با 
ک خالــی در اتوبان هــای آلمــان ممنوع  بــا
اســت. مجازات ایــن تخلــف جریمه هــای 

سنگین است.

نجــار، یــک روز کاری دیگــر را هم بــه پایان 
برد. آخر هفته بود و تصمیم گرفت دوستی 
را برای صرف شام به خانه اش دعوت کند. 
کــه نجــار و دوســتش بــه خانــه  موقعــی 
رسیدند. قبل از ورود، نجار چند دقیقه در 
سکوت، جلو درختی در باغچه ایستاد. بعد 
با دو دستش، شاخه های درخت را گرفت. 

چهره اش بی درنگ تغییر کرد.
خندان وارد خانه شد، همسر و فرزندانش 
بــه اســتقبالش آمدنــد، بــرای فرزندانــش 
قصه گفت، و بعد پس از صرف شامی ساده 
و مختصر بــا دوســتش به ایوان رفتنــد تا با 
هم گپی بزنند از خاطرات گذشته بگویند 

و چای بنوشند.
از آنجــا می توانســتند درخــت را ببیننــد. 
دوســتش دیگر نتوانســت جلو کنجکاوی 

اش را بگیرد و دلیل رفتار نجار را پرسید. 
نجار گفت: 

ایــن درخــت مشــکات مــن اســت. آری 
موقع کار، مشــکات فراوانی پیش می آید، 
اما ایــن مشــکات مــال مــن اســت و ربطی 
به همســر و فرزندانم ندارد. وقتــی به خانه 
می رســم، مشــکاتم را بــه شــاخه های آن 
درخت می آویزم و بعد با لبخند وارد خانه ام 
می شــوم. روز بعد، وقتی می خواهم سر کار 
بروم، دوباره آنها را از روی شاخه بر می دارم. 
جالب این اســت که وقتــی صبح به ســراغ 
درخت می روم تا مشکاتم را بردارم، خیلی 
ازمشکات، دیگر آنجا نیســتند و بقیه هم 

خیلی سبک تر شده اند. 

عجیب ترین 
قوانین رانندگی که شما را

 متعجب خواهد کرد!

درخت مشکالت

اســت  دســر  نوعــی  خشــیل 
کــه در ســفره شــب یلــدا قــرار 
از  یکــی  دســر  می گیرد. ایــن 
کی های زمســتانی مردم آذربایجان است و  خورا
به خاطر کالــری باالیی کــه دارد مقاومت بدن را 

هم در مقابل هوای سرد باال می برد.
خشــیل دســر محلــی اســتان آذربایجــان اســت 
که با بلغــور گندم پخته می شــود. خشــیل آذری 
یــک صبحانــه ترکــی اســت کــه زمان هــای قدیم 
کی شــب یلدا در آذربایجــان آن را  به عنوان خورا
می خوردند. ایــن دســر ظاهری شــبیه بــه حلیم 
کــه بســیار ســریع تر آمــاده  دارد با ایــن تفــاوت 
می شــود و گوشــت هم نــدارد. امــا از خواص این 

دسر نباید غافل شد
       مواد الزم برای خشیل اردبیل

• بلغور گندم ۲۰۰ گرم

• آرد سبوس دار گندم ۱۰۰ گرم
• آب ۲۵۰ گرم

• شیر ۲۵۰ گرم
• عسل، شکر، دارچین و یا شیره به میزان الزم

• کره به میزان الزم
       طرز تهیه خشیل اردبیل

       مرحله اول
کردن ایــن غــذا،  اولیــن مرحلــه بــرای درســت 
خیســاندن بلغور اســت. بلغورها را قبل از پختن 

چند ساعت در آب بگذارید تا خیس بخورند.
       مرحله دوم

بلغورها را با مقداری آب در قابلمه ای قرار دهید. 
شعله زیر آن را کم کنید و اجازه دهید بپزد و آبش 
کشــیده شــود. پختن بلغورها حدود یک ساعت 

زمان می برد.
       مرحله سوم

بعد از پختن بلغورها، آن ها را آبکش کنید. بعضی 
در این مرحله آرد را با آب سرد و شیر مخلوط کرده 
و سپس به بلغورها اضافه می کنند و روی حرارت 
قرار می دهند و هم می زنند تا غلیظ شــود و بوی 
خامــی آرد گرفته شــود. اما ما به شــما پیشــنهاد 
می کنیم آرد را کمی تفت دهید تــا بوی خامی آن 
گرفته شود و سپس شیر و آب را به آن اضافه و هم 

بزنید و بعد بلغورها را اضافه کنید.
غلظــت خشــیل شــما بایــد کمی بیشــتر از حلیم 
باشد. زمانی که به غلظت مناسب رسید خشیل 
شــما آمــاده اســت. خشــیل را در ظرف هــای 
گــود بریزیــد. وســط آن بــه دلخــواه شــیره انگــور 
)دوشاب(، شــکر یا عســل بریزید، اطراف آن هم 
کره ذوب شــده بریزید، کمی دارچین بپاشید، با 

گردو ریزشده تزیین و نوش جان کنید!
       طرز تهیه خشیل بدون بلغور

برخی این غذا را بدون بلغور و فقط با آرد درســت 
می کننــد. برای ایــن کار آرد را تفت دهیــد تا بوی 
خامی آن گرفته شــود. ســپس شــیر و آب را به آن 
اضافه کنید کمی زردچوبه اضافه کنید تا رنگ آن 
زرد شود. در آخر خشیل را در ظرف گودی ریخته 
و با شیره انگور )دوشاب(، عسل یا شکر به همراه 

کره و دارچین میل کنید.

یــک مقــام عالــی رتبــه آلمــان 
خواســتار صــدور دســتور حذف 
تلگرام از فروشگاه های اپلیکیشن 
اپل و گوگل در صورت ادامه بی اعتنایی این برنامه 
پیام رســان به درخواســت ها برای کمــک به رصد 

محتوای افراطی شد.
آلمان تلگرام را بستر مؤثر در ترویج نظریه پردازهای 
کسن می داند که اخباری را درباره  توطئه مخالف وا
کســن کووید _۱۹ منتشــر و اعتراضاتی را  خطرات وا
هماهنگ می کنند که به خشونت کشیده می شود.

تلگــرام اعــام کرده اســت تســلیم سانســور دولتی 

نمی شود و به شکل فزاینده ای محبوب کنشگرها و 
معترضین شده است به خصوص که پلتفرم هایی 

ماننــد فیس بــوک در برابر فشــارهای دولتــی برای 
مقابلــه بــا نشــر دروغ هــا، تهدیدهــا یــا نظریه های 
توطئــه، فعالیت ایــن افــراد و گروه هــا را محــدود 

کرده اند.
گذشــته تجمعــی بــا  گروهــی از معترضــان مــاه 
مشــعل های فــروزان در بیــرون خانــه وزیــر کشــور 
کسونی سفی آلمان برگزار کردند که  منطقه ای سا

تهدید آشکار خشونت علیه وی تعبیر شد.
بوریــس پیســتوریوس، وزیــر کشــور منطقــه ای 
کســونی گفــت: آنچــه در گروه هــا و کانال هــای  سا
تلگرامی اتفاق می افتد، برخاف مقررات اعام شده 

اپل و گوگل در فروشگاه هایشان است. ما باید با این 
شرکت ها صحبت کرده و آنها را متقاعد کنیم توزیع 

اپلیکیشن تلگرام را فورا متوقف کنند.
آلمان یکی از ســخت گیرانه ترین مقررات پایبندی 
برای شبکه های رسانه اجتماعی در جهان را دارد 
و آن هــا را وادار می کنــد بــه گزارش هــای محتــوای 
کنش نشان دهند. اما تلگرام که در  افراطی سریعا وا
کنون در دبی مستقر  سن پترزبورگ تأسیس شده و ا
کنون به درخواســت ها برای همکاری با  اســت، تا
وزارت دادگستری آلمان برای کمک به رصد عامان 

کنش نشان نداده است. محتوای افراطی، وا

خشیل اردبیل، صبحانه مقوی مخصوص روزهای سرد

لمان گوگل پلی و اپ استور در آ درخواست حذف تلگرام از 

ابهر رود رودخانه ای 
خروشــان در شــهر 
ابهر اســت که یک 
شــاخه دائمی و یــک شــاخه فصلی یا 
فرعــی دارد. شــاخه دائمی ایــن رود از 
کوه های غربی ابهر سرچشمه می گیرد 
و سرچشمه شاخه فرعی آن در نزدیکی 
شهر سلطانیه قرار دارد که بعد از نزدیک 
شدن به شهرستان ابهر به شاخه اصلی 

می پیوندد.

ابهر رود 

گردشگری

دستپخت

اپلیکیشن

سرشماری گونه های جانوری 
حیات وحش موته

سرشماری گونه های شاخص جانوری در منطقه 
حفاظت شده حیات وحش موته انجام شد.این 
پناهــگاه بــا وســعت ۲۲۰ هــزار هکتــار، دارای ۴۷۸ 
گونه گیاهی، ۲۵ گونه حیوانات درنده و ۸۸ گونه از 
پرندگان، قوچ و میش، کل و بز و باالترین جمعیت 

آهوی غرب آسیا در بخش میمه قرار دارد.
پناهــگاه حیــات وحــش موتــه بــه دلیــل داشــتن 
جمعیــت مهاجــر قــوچ و میــش هــر ســال یــک بار 

سرشماری می شود.
سرشــماری جمعیت حیات وحش که غالبا برای 
گونه های شــاخص هر منطقه اســت، هرســاله در 
مناطق چهارگانه محیط زیست هر استان در سراسر 

کشور به صورت همزمان انجام می شود.
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