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رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور گفت: نگرانی ها و دغدغه های جدی در 
بودجه ۱۴۰۱ کل کشور وجود دارد. علی اصغر بیات افزود: از نمایندگان مجلس در کمیسیون های تخصصی 
انتظار داریم نگرانی های بازنشستگان و مســتمری بگیران تأمین اجتماعی را در بررسی بودجه ۱۴۰۱ مد 
نظر قرار دهند. اینکه تکالیف دولت در اجرای بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم و پرداخت بخشی از دیون 
انباشته دولت به ســازمان تأمین اجتماعی بر زمین مانده و از طرفی هیچ توجهی به این موضوع در بودجه 
سال ۱۴۰۱ نیز نشده است، اصال خوب نیست. وی ادامه داد: بدون اجرای بی کم و کاست قوانین، روز به 
روز حلقه فشارهای معیشتی بر بازنشستگان و مستمری بگیران تنگ تر می شود. بیات با عنوان این مطلب 
که بازنشستگان نیازمند امنیت و آسایش خاطر هستند، افزود: سازمان تأمین اجتماعی در سال های اخیر 
به لحاظ حفظ تعادل در منابع و مصارف در وضعیت مناسبی قرار ندارد. اجرای ۲ مرحله متناسب سازی به 
پشتوانه پرداخت بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی انجام شد که کار بزرگی بود، اما تداوم آن نیازمند 

توجه جدی دولت و مجلس در کلیات بودجه است وگرنه قطعا این سازمان در ارائه تعهدات و...

درخواست بازنشستگان و مستمری بگیران از مجلس:

اجازه ندهید معیشت ما سخت تر شود

ح های زیربنایی استان اصفهان: مجری طر

قطار سریع السیر اصفهان با 
هواپیما رقابت می کند

کوچ فوالدی ها از اصفهان 
توجیه پذیر است؟

در اصفهان :

کید بازنشستگان و  تا
مستمری بگیران فوالد 

بر مطالبات خود

در دهه فجر:

بهره برداری از سامانه دوم 
آب رسانی اصفهان

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان:

زیرگذر پل اندیشه 
در حال احداث است
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۳
آشتی قاسم با ذوب آهن؛

گر ویژه دیدار ذوب آهن حدادی فر تماشا

مزیتی در راه توسعه صادرات استان : 

راه اندازی بندر خشک 
در اصفهان

۶
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ثار نقاشی برپایی نمایشگاه آ
 و الیه چینی در اصفهان 
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# اصفهان  تنها  نیست

رئیس اسبق سازمان صمت استان اصفهان 
ح کرد؛  در برنامه تلویزیونی “تفاوط” مطر

فوالد مبارکه عالوه بر صرفه جویی 
در مصرف آب، به ارتقای بهداشت 

محیط منطقه کمک کرد

۳

۳

۳

۵

حسین حفیظی - شهردار کوشک

خ 1۴۰۰/9/2۳  کوشــک به اســتناد مصوبه شــماره 188۵ مور شــهرداری 
شورای محترم اسالمی شهر درنظردارد ازطریق مناقصه عمومی نسبت 
گــرم بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال اقــدام  بــه خریــد آســفالت 
نمایــد. لــذا از شــرکتهای واجــد شــرایط دعــوت می گــردد بــرای دریافــت 
گهــی  اســناد مناقصــه بــه امــور قراردادهــا مراجعــه و از تاریــخ انتشــار آ
نوبــت دوم بــه مــدت 1۰ روز پیشــنهادات خــود را بــه دبیرخانــه حراســت 

12۴۶172 / م الفارایــه نماینــد.

گهی مناقصه عمومی نوبت اول آ

کیانوش کیانی - سرپرست شهرداری شاهین شهر

شــهرداری شــاهین شــهر بــه اســتناد مجــوز شــماره 1227/ش مــورخ 1۴۰۰/۰۶/1۴ شــورای 
محتــرم اسالمی شــهر درنظــردارد بهــره بــرداری از واحدهــای شــماره 2 و ۳ طبقــه همکــف 
فرهنگســرای دانش و خالقیت واقع در شــاهین شــهر خیابان شــهید بهشــتی )مخابرات( بین 
کاربــری تجــاری را بــا اجــاره بهــا ماهیانــه بصــورت دو ســاله ازطریــق مزایــده  فرعــی 7 و 8 غربــی بــا 

گــذار نمایــد. عمومی بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط وا
کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ اوراق مزایــده می بایســتی در ســاعات اداری  متقاضیــان جهــت 
کثــر تــا پایان وقــت اداری  بــه واحــد حســابداری شــهرداری مراجعــه و پیشــنهادهای خــود را حدا
روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/1۰/2۰ بــه دبیرخانــه حراســت شــهرداری تحویــل نماینــد. شــهرداری 

کلیــه پیشــنهادها مختــار اســت.  12۴۵۰۳8 / م الفدر رد یــا قبــول یــک یــا 

نوبت چاپ اول
گهی مزایده عمومی )نوبت اول( آ

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان درنظــردارد ازطریــق مناقصــه 
عمومی خریــد را مطابــق جــدول زیــر از فروشــندگان ذیصالح انجــام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تا ساعت 1۳:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/1۰/18

تاریخ گشایش اسناد مناقصه:
 از ساعت 8:۰۰ روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/1۰/19

محل دریافت اسناد: 
www.abfaesfahan.ir سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:

 8، ۳۶۶8۰۰۳۰، ۰۳1 )داخلی ۳88(
نام روزنامه: سیمای شهر

تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰9/۳۰

نوبت اول
گهی مناقصه عمومی آ

شماره 
نوع موضوع مناقصهمناقصه

بودجه
مبلغ تضمین 

)ریال(

۴۰۰-۴-199/2
خرید 2 دستگاه پمپ 

لجن برگشتی تصفیه خانه 
فاضالب شمال اصفهان

۳۴7/۰۰۰/۰۰۰جاری
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تا پایان ماه ۲۶۵میلیارد تومان خسارت به کشاورزان 
حق آبه دار استان پرداخت می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در حاشیه 
کارگــروه ســازگاری بــا کــم آبــی اصفهــان بــا اشــاره 
به اینکه ایــن مبلــغ از صنــدوق جبــران خســارت 
تامین شــده گفت: در ایــن مرحله ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان ۲۶۵ میلیارد تومان از سهمی که 
صنایــع اســتان های اصفهــان و یــزد بــه صندوق 
جبران خسارت خشکسالی بدهی دارند به حساب 
کشاورزان حقابه دار که نامشان در فهرست سازمان 
جهادکشاورزی است، واریز می کند مهران زینلیان با 

بیان اینکه این مبلغ بصورت علی الحساب و برمبنای 
توان فعلی از صندوق سازگاری با کم آبی پرداخت 
می شــود افزود: با این حال با مســاعدت اســتاندار 
گانه ای نیز صورت پذیرد. مقرر شد تامین اعتبار جدا

وی گفت: ایــن مبلغ بــه منظــور جبران بخشــی از 
خسارت کشــاورزان استان ناشــی از جاری نبودن 
آب در زاینده رود و توقف کشت و کار آن ها تخصیص 

یافته و تا پایان آذر پرداخت می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اصفهان 
با اشــاره به  طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی 
اســتان گفت: بر همین اســاس مســلوب المنفعه 
کردن چاه های غیرمجــاز حوضــه آبریز زاینــده رود 

تسریع خواهد شد.
کنــون ۴۱۷  زینلیان افزود: از ابتدای ســال جاری تا

حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شده است.
دفترچــه پروانه هــای کشــاورزی و اصــالح برخی از 
آن ها و نصــب کنتــور آب هوشــمند روی چاه های 
مجاز از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه بحث 

و تبادل نظر شد.

موضوع تهاتر نفت در قبال ساخت مسکن توسط 
ســازندگان طرح نهضت ملی مســکن کم کــم دارد 
جــدی می شــود و در ایــن خصــوص وزارت راه و 
شهرسازی منتظر ایجاد ساز و کاری توسط مجلس 
و وزارت نفت اســت.  مجلس و وزارت نفت در حال 
تهیه چارچوبی به منظور تهاتر نفت با پیمانکاران 
پروژه های عمرانی وزارت راه و شهرســازی از جمله 
طــرح نهضــت ملــی مســکن هســتند. این خبــر را 
محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ اعالم کرده 
گر این مساله محقق شود گشایش خ  و گفته است ا
وبی در زمینه تامین مالی پروژه ها ایجاد خواهد کرد.

زمزمه های استفاده از شــرکتهای خارجی در پروژه 
جهش تولید و تامین مسکن )نهضت ملی مسکن( 
از ماههای قبل شنیده شد. اما مسئوالن وزارت راه 
و شهرسازی اعالم کردند که قرار نیست خارجی ها 
نیروی انســانی وارد کنند بلکــه از توان فنــی آنها در 
جهت ارتقای تکنولوژی ســاخت استفاده خواهد 
شد. روز گذشــته نیز احمد دنیامالی ـ عضو شورای 
کره با شــرکتهای چینــی، ترک  عالی مســکن ـ از مذا
و اروپایی بــه منظور ورود به بخــش کوچک حدود 

۱۰ درصد طرح نهضت ملی مســکن در زمینه ورود 
فناوریهــای نوین خبــر داد. امــا با توجــه به کمبود 
منابع و تحریمهای بانکی کشورمان یکی از سواالت 
اساســی، چگونگی تامین مالی و انجــام مبادالت 
بانکی با شرکتهای خارجی است که از همان ابتدا 
بحــث تهاتر نفــت مطــرح شــد. آخرین خبــری که 
محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرســازیـ  
در این خصوص به خانه ملت اعالم کرده آن است 
که وزارت راه و شهرسازی منتظر ایجاد ســاز و کاری 
توسط وزارت نفت و مجلس شورای اسالمی برای 
انجام تهاتر نفت با ســاخت پروژه هــای عمرانی و یا 

بابت پرداخت بدهی پیمانکاران است.
به گفته محمودزاده: پیمانکارانی که در پروژه های 
عمرانی کار می کنند، عموما مصارف خرد دارند لذا 
باید به صــورت دقیق مکانیــزم تهاتر نفــت و نحوه 
گــر چارچوبــی کــه  پرداخــت آن مشــخص شــود. ا
مجلس و وزارت نفت برای تهاتر نفت با پیمانکاران 
پروژه هــای عمرانــی در دســتور کار دارد اجرایــی 
شود، گشایش خوبی در زمینه تامین منابع مالی 

پروژه های ایجاد خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
اظهار کرد: ورود شرکت های خارجی برای ساخت 
واحدهای طرح نهضت ملی مسکن به بهانه تهاتر 
نفت نیســت، بلکــه هــدف اصلی ایــن اقــدام ورود 
تکنولوژی ســاخت صنعتی ســاختمان اســت اما 
گر امکان تهاتر نفت با انبوه سازان به عنوان یکی از  ا
راه های تامین منابع مالی ســاخت مسکن فراهم 

شوند، اتفاق خوبی خواهد بود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی اســتان اصفهان، 
خریــد و فــروش هرگونــه ارز در خــارج از بانک های 
عامل و صرافی های مجــاز را ممنوع اعالم کــرد و از 
برخورد قاطع این پلیس با دالالن و اخاللگران بازار 

ارز خبر داد.  
به گزارش پایــگاه خبری پلیــس، کامــران ریاحی، 
رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی فرماندهــی 
انتظامی استان اصفهان اظهار داشــت: بر اساس 
ماده ۱۳ مقررات ناظر بر عملیــات ارزی صرافی ها، 
انجام هرگونه معامالت فردایی توســط اشــخاص 

حقیقی و حقوقی منع قانونی دارد.
وی افزود: معامالت فردایی مبادالتی هستند که 
در آن ذی نفعان بازار ارز در پایان یک روز معامالتی 

در رابطه با وضعیت ارز در روز آینده با هم وارد معامله 
می شوند و بر اساس پیش بینی هایی که از نرخ ارز 

در روز آینده دارند، تعهداتی را بر عهده می گیرند.
ریاحی گفــت: در واقع ایــن افراد تــالش می کنند با 
پیش بینی صحیح نرخ ارز در آینده به سود نامشروع 
دســت پیدا کنند و طبعا هزینه زیان های ناشی از 

پیش بینی ناصحیح خود را می پردازند.
سرهنگ ریاحی با بیان اینکه در معامالت فردایی 
غالبــا ارزی مبادلــه نمی شــود اضافــه کــرد: در این 
معامــالت تنهــا مــا بــه التفــاوت میــان نرخ هــا بــه 
صــورت ریالی تســویه می شــود، بــه همین جهت 
کثر معامالت در بازار فردایی ارز به مقاصد دلخواه  ا

دالالن است.

جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق 
بازنشســتگی فوالد در اصفهــان خواهان پیگیری 
مطالبــات خــود شــدند. جمعــی از بازنشســتگان 
صنعت فــوالد در اصفهــان با انتقــاد از نحــوه اجرا و 
کید کردند  اصالح همسان ســازی مســتمری ها تا
مطالبات آن هــا در ایــن ارتبــاط و همچنین برخی 
مشــکالت درمان پیگیری شــود. آنــان معتقدند: 
افزایش ناچیز دریافتی ها که ناشی از اعمال نادرست 
قانــون همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان از 
سوی صندوق فوالد است، منطبق با میزان تورم و 
هزینه های زندگی شان نیست و این صندوق قصد 
ندارد با تامین منابع مالی این همسان سازی را که 
۲۷ درصدنسبت به سایر صندوق های بازنشستگی 

کمتر پرداخت شده، اصالح کند.
بازنشســتگان فــوالد می گویــد: مکاتبــات آنــان بــا 
مســئوالن دولتی، نماینــدگان مجلــس و مدیران 
سابق و فعلی صندوق فوالد در ماه های گذشته تا 
کنون نتیجه ای نداشته، اما انتظار بهبود شرایط را از 
مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی فوالد دارند.

آن ها مهم ترین خواســته های خود را برخــورداری 
از مســتمری عادالنــه، درمــان رایــگان و اصــالح 
احکام همسان ســازی حقــوق و انتقــال از ردیف ۹ 
بودجه به ردیف ۷ عنوان کردند و گفتند: پرداخت 
بــه موقــع هزینه هــای درمانی بازنشســته فــوالد از 
بودجه های سنواتی، قرارداد درمان برابر آئین نامه 
استخدامی و دســتورالعمل های فوالد، بیمه عمر 
و حوادث برابر دیگر واحد های فوالدی و بکارگیری 
فرزنــد بازنشســتگان در ذوب آهــن و شــرکت های 
زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد از 

دیگر مطالبات بازنشستگان صندوق فوالد است.

در کارگروه سازگاری با کم آبی استان مطرح شد:

پرداخت ۲۶۵ میلیارد تومان خسارت به کشاورزان اصفهانی

خبر

کیــد بر اینکــه  وزیــر راه و شهرســازی بــا تا
تبصره های مناسبی در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
پیش بینی شــده است از باز شــدن سامانه 

ک و اسکان خبر داد. امال
راه و  پایــگاه خبــری وزارت  گــزارش  بــه 
شهرســازی، رســتم قاســمی در خصــوص 
ک و اســکان اظهــار  وضعیــت ســامانه امــال
ک  کرد: دنبال مجوز هســتیم تا سامانه امال

و اسکان را باز کنیم. 
ک و اســکان ثبت نام  مــردم در ســامانه امال
کنند. زیرا این ســامانه زیرساختی مناسب 

برای برنامه ریزان است.
وی در خصوص سامانه نهضت ملی مسکن 
اعالم کرد: پیش بینی می کنیم بیش از چهار 
میلیون نفر در سامانه نهضت ملی مسکن 

ثبت نام کنند. 
کنــون بیــش از ۲ میلیــون نفر در ســامانه  تا
ثبت نام کردند که با لحــاظ ثبت نامی های 
ح ملی مســکن این رقم به ســه میلیون  طر

نفر می رسد.
وزیر راه و شهرسازی از آغاز واحدهای طرح 
نهضت ملــی مســکن در برخی از اســتان ها 

خبر داد.

رئیــس کانــون عالــی کارگــران بازنشســته 
گفــت:  کشــور  و مســتمری بگیــر سراســر 
نگرانی ها و دغدغه های جــدی در بودجه 

۱۴۰۱ کل کشور وجود دارد.
علــی اصغــر بیــات افــزود: از نماینــدگان 
تخصصــی  کمیســیون های  در  مجلــس 
انتظــار داریــم نگرانی هــای بازنشســتگان 
و مســتمری بگیــران تأمیــن اجتماعــی را 
۱۴۰۱ مــد نظــر قــرار  در بررســی بودجــه 
دهند. اینکه تکالیف دولــت در اجرای بند 
ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم و پرداخت 
بخشی از دیون انباشته دولت به سازمان 
تأمین اجتماعی بر زمین مانــده و از طرفی 
هیــچ توجهــی به ایــن موضــوع در بودجــه 
ســال ۱۴۰۱ نیــز نشــده اســت، اصــال خــوب 
نیســت. وی ادامــه داد: بــدون اجــرای 
بی کم و کاســت قوانیــن، روز بــه روز حلقه 
فشــارهای معیشــتی بــر بازنشســتگان و 

مستمری بگیران تنگ تر می شود.
بیات با عنوان این مطلب که بازنشستگان 
نیازمند امنیت و آســایش خاطر هســتند، 
در  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  افــزود: 
ســال های اخیر به لحاظ حفــظ تعادل در 
منابــع و مصارف در وضعیت مناســبی قرار 
نــدارد. اجــرای ۲ مرحله متناســب ســازی 
بــه پشــتوانه پرداخــت بدهی هــای دولت 
بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی انجام شــد 
کــه کار بزرگــی بــود، امــا تــداوم آن نیازمنــد 
توجــه جــدی دولــت و مجلــس در کلیات 
بودجه اســت وگرنــه قطعا این ســازمان در 
ارائه تعهدات و خدمــات متنوع به جامعه 
چندین میلیونــی خود به ویژه مســتمری 
بگیــران، بــه چالش هــا و مشــکالت جدی 
کــرد کما اینکــه در حــال  برخــورد خواهــد 
حاضر نیز با مشکالت زیادی دست و پنجه 

نرم می کند.
کــرد: بایــد بــه هشــدارهای  کیــد  وی تا
کارشناســان و دلســوزان امــر توجــه کنیم. 
دولت هــا تکالیــف و وظایــف مشــخص و 
صریحی را در برابر بازنشستگان و مستمری 
بگیران دارند و بودجه کل کشور به عنوان 
یــک ســند باالدســتی بایــد دربرگیرنــده 
مالحظات و دغدغه های مهم آحاد جامعه 
باشــد و در این میان اقشــار چنــد میلیونی 
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی کــه اغلب 
در زمره حداقل بگیران هســتند، ســهم به 

سزایی دارند.
رئیــس کانــون عالــی کارگــران بازنشســته 
و مســتمری بگیــر سراســر کشــور گفــت: ما 
انتظار داریــم نماینــدگان مجلــس در کنار 
وظایــف قانون گــذاری، نظــارت مؤثــری را 
در نحوه اجــرای قوانین و تکالیــف بر زمین 
مانــده داشــته باشــند و از طرفــی اجــازه 
ندهنــد اثــرات و تبعــات رویکــرد انقباضــی 
بودجــه ۱۴۰۱ متوجــه زندگــی و معیشــت 
بازنشســتگان شــود و بیــش از ایــن گذران 

زندگی آنها سخت و سخت تر شود.
بیــات افــزود: مــا بــا همــه تــوان خــود و بــا 
رایزنی هــای مختلــف بــا کمیســیون های 
تخصصــی مجلس مســیر درســت را دنبال 
می کنیــم و امیدواریــم بــه نتایــج خوبــی 

برسیم.

خبر کوچ فوالدی ها از اصفهان توجیه پذیر است؟
در حالی که با اظهارات اخیر استاندار 
سیستان و بلوچستان زمزمه های 
اصفهــان  از  ذوب آهــن  انتقــال 
قوت گرفته اســت، بــه نظــر می رســد این کار عــالوه بر 
منافعی که ایجاد می کند، مضراتی را هم به دنبال دارد و 

توجیه پذیری آن باید بیشتر بررسی شود.
بــر اســاس آخریــن اظهــارات اســتاندار سیســتان و 
بلوچستان مبنی بر اینکه حضور و سرمایه گذاری ذوب 
آهن اصفهان در این استان راه را برای بنگاه های بزرگ 
اقتصادی باز می کند تا با سرمایه گذاری از ظرفیت های 
معدنی منطقه استفاده شود، زمزمه های انتقال این 

صنعت از اصفهان را جدی تر کرده است.
کبریان، نایب رئیس کمیسیون  عالوه بر این، مهرداد ا
معدن اتاق ایــران و رئیس انجمن ســنگ آهن ایران از 
حضور و سرمایه گذاری ذوب آهن در افغانستان سخن 
گفته بود و ســعید بزرگی، مدیرعامل صبا فوالد خلیج 
فــارس هــم در جلســه کمیســیون معــادن اتاق ایران 
اشاره هایی به کوچ معدن کاران به کشورهای خارجی 

کرده است.
       گسترش صنعت فوالد در سیستان و 

بلوچستان راه های صادرات را گسترش می دهد
در همیــن رابطه و پیــش از این، نادر ســلیمانی، عضو 
هیأت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان فوالد ایــران در 
گفت وگو با یکی از رسانه ها با اشاره به ظرفیت های این 
گر صنایع را در سیستان و بلوچستان  استان گفته بود: »ا
و بقیه مناطق محروم توسعه دهیم، هم از مزیت های 
دســت نخورده این مناطق اســتفاده می کنیــم و هم 

راه های صادرات را گسترش می دهیم.«
به گفتــه وی ظرفیــت فــوالد کشــور در ســال ۱۴۰۱ قرار 
است به ۵۵ میلیون تن برسد. در این صورت ۴۰ درصد 
از محصــوالت مازاد نیاز کشــور اســت و می تــوان آنها را 
صادر کــرد، به طور متوســط برای هر یــک میلیون تن 
سرمایه گذاری هر کارخانه فوالد، حداقل حدود ۸۰۰ یا 

۹۰۰ میلیون دالر سرمایه نیاز است.
ایــن عضــو هیئــت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان 
فوالد ایــران به ایــن مــورد نیز اشــاره کــرده بــود »دولت 
توانایی سرمایه گذاری در چنین ابعادی را ندارد؛ به طور 
کلی برای احداث هر کارخانه فوالد نیاز به سرمایه گذاری 
ســنگین داریم کــه دولــت فعال چنــان امکانی نــدارد. 
به همیــن دلیل بایــد بخش خصوصــی را تشــویق به 

سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان کنیم.«
       بخش خصوصی به آسانی راضی به 

سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان نمی شود
وی بــا تأیید این موضــوع که بــه نظر می رســد بخش 
خصوصی به آسانی راضی به سرمایه گذاری در چنین 
استانی نمی شود، معتقد است: معافیت های مالیاتی 
و دسترســی به بازارهای فــروش از جملــه مزیت های 
سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان بوده، دولت 
جدید هم باید به این مساله توجه کند البته هنوز هم 
مصوبه ای به انجمن فوالد ابالغ نشده، اما در اولویت 

قرار دادن این طرح ایده خوبی است.

سلیمانی گمانه زنی گرده است که استاندار سیستان و 
کراتی با وزارت صمت داشته و ضرورت  بلوچستان مذا
سرمایه گذاری در این منطقه نکته قابل توجهی است 
گر استاندار بتواند وزارت صمت را قانع کند، احتماال  و ا
۳۰ تا ۵۵ میلیون تن باقی مانــده فوالد در این منطقه 

مستقر می شود.
       صنایع فوالدی باید در نزدیک آب های آزاد و 

رودخانه ها تأسیس شود
در همیــن رابطه ســیدرضا شهرســتانی، عضو هیئت 
مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران می گوید: آن 
دسته از صنایع فوالدی که پایین دستی است اصوال 
بایــد در نزدیــک آب هــای آزاد و رودخانه هــا تأســیس 
شــود، همچنیــن صنایــع باالدســتی این صنعت که 
شــامل مواد اولیه و تولید ســنگ آهن اســت تا مرحله 
تولیدی آهن اسفنجی باید در کنار معادن ایجاد شود 
زیرا حجم مواد اولیه این صنعت باال است در واقع از هر 
سه کیلو سنگ آهن یک کیلوگرم فوالد به دست می آید، 
گر فرایند احیا در نزدیکی معادن انجام شود،  بنابراین ا

هزینه های این صنعت کاهش می یابد.
وی اضافــه می کنــد: فوالدســازی و نــورد، معمــوال در 
نزدیکی آب های آزاد قرار می گیرد زیرا از این طریق برای 
صادرات برنامه ریزی بهتری خواهند داشت و همچنین 
از این طریق می توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را بهتر 

تأمین کنند.
به گفته این عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایــران در ابتدا قرار بود مجموعه فــوالد مبارکه در 
بندرعباس تأســیس شــود، اما به دلیل جنگ ایران و 
عراق و احتمال بمب باران شــدن این کارخانه، در آن 
زمان تصمیم گرفته شــد این پــروژه در اصفهان ایجاد 
کنون برای جا بــه جایی این صنعت دیر شــده  شــود ا

است.

       عمر مفید ماشین آالت صنایع فوالد اصفهان 
به پایان رسیده است

شهرستانی ادامه می دهد: شرکت های اروپایی زمانی 
که اقدام به تغییر کاربری زمین خود می کنند کل صنعت 
را برای فروش می گذارند زیرا ارزش جا به جایی ندارد، 
عالوه بر این عمر مفید ماشین آالت فوالد مبارکه حدود 
کنون در فوالد مبارکه این مدت زمان  ۳۰ سال است که ا

طی شده است.
وی تصریح می کند: بنابراین بهتر است این شرکت ها 
به دنبال انتقال آب بوده و با تصفیه پســاب شهرهای 
اطراف آب مــورد نیاز خــود را تأمیــن کنند، همچنین 
می توان آب خلیــج فــارس را در این کارخانه هــا به کار 

گرفت.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
ادامه می دهد: البته باید توجه داشــت مصرف آب در 
صنعت ایران فقط دو درصد و سهم بخش کشاورزی 
در مصرف منابع آبی ۹۰ درصد بوده و این ارقام در اروپا 
به ترتیب ۵۹ و ۳۰ درصد است در حالی که در اروپا میزان 

آب های شیرین بسیار بیشتر از ایران است.
انتقال صنایع فوالدی زمان بر بوده و هزینه زیادی دارد

گــر تصمیمی مبنــی بر  شهرســتانی اضافــه می کنــد: ا
انتقال این صنعت گرفته شــود زمان زیادی بر انتقال 
از دست رفته و هزینه هنگفت انتقال آن هم می تواند 
برای به روز کردن تکنولوژی های مصرف آب در بخش 
کشــاورزی مصرف شــود، در این زمینه ها ایــران حتی 
نسبت به کشورهای در حال توسعه ای همچون مصر 

هم عقب تر است.
وی تصریح می کند: نباید فقط شرکت های فوالد مبارکه 
و ذوب آهــن را در این تصمیم گیری هــا در نظر گرفت، 
کنون هــزاران شــرکت بــزرگ و کوچــک در اطراف این  ا
صنایع ایجاد شده که به آن ســرویس دهی می کند، از 

جمله این شرکت ها می توان به مجموعه های تعمیر و 
نگهداری، حمل و نقل، ساخت و ساز، تحقیق و توسعه 

و دانشگاه ها اشاره کرد.
       مشکل بیکاری نیز به مشکالت کم آبی 

اصفهان اضافه خواهد شد
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
می گوید: بنابراین به نظر می رسد جا به جایی صنایع 
فوالدی عواقب منفی بیشتری نسبت به فعالیت فعلی 
آن ها در اصفهــان به دنبــال دارد و به جز مشــکل آب، 
بیکاری هم بر مشــکالت اصفهان اضافه خواهد کرد. 
البته مهم ترین مشکل کشور ما استفاده از آب در بخش 

کشاورزی است که نحوه آن باید اصالح شود.
شهرستانی اضافه می کند: در چشم انداز ســال ۱۴۰۴ 
کنون تولید  بر تولید ۵۵ میلیون فوالد تعریف شــده و ا
در حــدود ۳۰ میلیون تن اســت البتــه پروژه هایی هم 
در دســت اقدام بوده که می تواند این میزان از تولید را 
محقق کند، با ظرفیت های فعلی هم می تواند تولید 

فوالد در کشور را به ۴۰ میلیون تن در سال رساند.
مجوز تأسیس صنایع فوالدی در مرکز کشور صادر نشود
وی تصریح می کند: به جای انتقال این صنعت به دیگر 
شهرها، می توان برای شــروع، مجوز تأسیس صنایع 
فوالدی در مرکز کشور صادر نشــده و صنایع جدید در 
استان هایی همچون سیستان و بلوچستان تأسیس 
شــود تا با اســتفاده از حمل و نقل ریلی حتی بتــوان از 
معادن افغانستان هم بهره برد. البته این موضوع مبنی 

بر برقراری ارتباط مناسب با کشور افغانستان است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
خاطرنشان می کند: بنابراین الزم است اولویت تأسیس 
کارخانه های جدید در این مناطق قرار گرفته و تأسیس 
شرکت های جدید در مرکز کشور ممنوع شده و فقط در 

نزدیکی آب های آزاد تأسیس شود.

مجــری طرح هــای زیربنایی اســتان اصفهــان با 
بیان اینکــه با احداث طرح توســعه خــط دو قطار 
شهری اصفهان و رسیدن به دانشگاه آزاد اسالمی، 
قطار سریع الســیر با قطار شهری اصفهان به هم می رســد، گفت: از 
مزایای این خط می توان به سازگاری با محیط زیست و سرعت بیشتر 

که با هواپیما رقابت می کند اشاره کرد.
علیرضا صلواتی در ســومین نشســت تخصصی حمــل و نقل اظهار 
کرد: با تکمیل پروژه قطار سریع السیر اصفهان تهران عالوه بر کاهش 

زمان، مسئله هویت نیز قوت می گیرد. وی اضافه کرد: با تنظیم نقشه 
خطوط ریلی اصفهان، در راستای برنامه ریزی صحیح گام برداشتیم 
و پیش بینی شد برای اتصال ایســتگاه قطار سریع السیر در نزدیکی 
ورزشــگاه نقش جهان به ایســتگاه راه آهن اصفهــان از طریق رینگ 

چهارم حلقه حفاظتی اقدام شود.
مجری طرح های زیربنایی استان با بیان اینکه با احداث طرح توسعه 
خط دو قطار شهری اصفهان و رسیدن به دانشگاه آزاد اسالمی، قطار 
سریع السیر با قطار شــهری اصفهان به هم می رســد، گفت: ما یک 
شبکه یکپارچه حمل و نقل داریم که از سه خط مترو، سه خط تراموا، 
۱۲ خط اتوبوس تندرو و حدود ۱۰۰ خط اتوبوسرانی تشکیل می شود 
و مســافر با مســافت کمتر از ۴۰۰ و پنج دقیقه به اولین ایســتگاه این 

سیستم یکپارچه رسیده و به تمام شهر دسترسی دارد.
وی با اشاره به مزایای قطار سریع السیر اصفهان-تهران خاطر نشان 
کرد: از مزایای این خط می توان به سازگاری با محیط زیست و سرعت 

بیشتر که با هواپیما رقابت می کند اشاره کرد.
صلواتی تصریح کرد: باید صدور مجوز کاربری ها طبق برنامه باشد؛ 
در یک مکانی که کشش ترافیکی ندارد بلند مرتبه سازی انجام نگیرد 

تا بعدا با ترافیک و آلودگی هوا مواجه شویم.
مجری طرح های زیربنایی استان افزود: بخش عمده ای توسعه راه 

و راه آهن کشــور در نیمه غربی کشــور رخ داده در صورتی که با وجود 
تحریم ها تنهــا راه اتصال مــا بــه آب هــای آزاد از دریای عمــان و بندر 

چابهار است.
کید  وی با اشاره به جزئیات پروژه قطار سریع السیر اصفهان تهران تا
کرد: این خط با سرعت ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت اولین خط سریع السیر 

کشور بوده و ۴۱۰ کیلومتر طول دارد.
صلواتی اضافه کــرد: یکی از دالیــل کاهش مهاجــرت از اصفهان به 
تهران و شمال کشــور احداث این خط سریع السیر است و اصفهان 

می تواند پایلوت کشور باشد.
مجری طرح های زیربنایی استان افزود: بسیاری از مسئوالن برای 
تکمیل این خط اهتمام الزم را نداشــته و بر این باورنــد که از بودجه 
عمومی کشــور هزینــه می شــود در صورتــی که ایــن خــط بــه صورت 
فاینانس اســت و زمانی کــه به طــور کامل ســاخته شــود راندمان و 

کارایی الزم را دارد.
صلواتی تصریح کرد: این پــروژه در حال اجراســت و در حال تکمیل 
گــر وزیر تغییــر نمی کــرد، ریل گذاری  بخــش اصفهان قم هســتیم و ا

شروع می شد.
وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری دولت این پروژه در دوره سیزدهم 

ریاست جمهوری به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار گیرد.

بــا بســته شــدن در هــای صــادرات فلفــل 
دلمه ای به روسیه گلخانه داران اصفهانی 

با مشکل مواجه شدند.
 مدیر جهاد کشاروزی شهرستان تیران و کرون با بیان اینکه این 
شهرســتان قطب تولیــد محصــوالت گلخانــه ای در اســتان 
اصفهان است گفت : از سطح ۲۳۰ هکتار گلخانه های نوین این 
شهرستان ساالنه ۳۲ هزار تن محصول با کیفیت تولید و بیش از 

۹۰ درصد آن صادر می شود.
محمدحســین احمدی با اشــاره بــه توقــف صــادرات فلفل 
دلمه ای به روسیه افزود: روزانه بیش از ۱۰۰ تن فلفل دلمه ای 
رنگی صادراتی این شهرســتان در بازار های داخلی سرگردان 

است.
کارشناس کشاورزی و گلخانه دار تیران و کرونی هم با بیان اینکه 
قیمت تمام شده فلفل بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان است و در حال 
حاضر با قیمت ۵ تــا ۶ هــزار تومان بــه فروش می رســد گفت: 

فلفل دلمه ای رنگی یکی از این محصوالت است که تحت شرایط مراقبتی خاص تولید می شــود و با توجه به 
حساسیت این گیاه استفاده از کود و سموم باید بر اساس استانداردباشد و درغیر این صورت دچار ضرر و زیان در 

میزان تولید خواهد شد.
خرم افزود: بر این اســاس تولیدات تیران و کــرون یا به صورت 
مبارزه بیولوژیک با آفات تولید می شــود و یــا زیر نظارت جهاد 
کشاورزی از سموم بدون دوره کارنس استفاده می شود که این 
موضوع با اجرای آزمایشات جهاد کشاورزی مشخص است 
که هیچگونه ماندگاری ســموم در فلفل تولید تیــران و کرون 

مشاهده نشده است.
وی گفت: تیران و کرون به عنوان یکی از بزرگترین قطب های 
تولید فلفل دلمه ای رنگی با کیفیت در کشور شناخته می شود 
که این روز ها گلخانه داران آن با مشکالت زیادی دست و پنجه 
نرم می کنند و در تامین هزینه های تولید، حق الزحمه کارگران، 

هزینه های سوخت و اقساط معوق بانکی در مانده اند.
سید امیر آذریان صادر کننده این محصول در ارتباط اینترنتی 
با بخش خبری ۲۰ دیشب شبکه اصفهان گفت:در این زمینه 
هماهنگی نداشتن وزارتخانه های کشاورزی و خارجه بوده به 

دلیل اینکه پاسخی از سازمان حمایت از مصرف کننده روسیه در مورد مواد رجیستر شده دریافت نشده است.
وی افزود: پس از پیگیری هایی انجام شده، صادرات این محصول قرار است از سر گرفته شود.

مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان:

قطار سریع السیر اصفهان با هواپیما رقابت می کند

تیران و کرون،قطب تولید محصوالت گلخانه ای در اصفهان:

کجا رسید؟ ماجرای توقف صادرات فلفل دلمه ای به 

وزارت نفت و مجلس به دنبال ایجاد ساز و کار:

نفت در برابر مسکن!

خرید و فروش ارز در خارج از بانک های عامل 
و صرافی های مجاز ممنوع است 

در اصفهان :

کید بازنشستگان و مستمری بگیران فوالد  تا
بر مطالبات خود

وزیر راه و شهرسازی:

ک و اسکان  سامانه امال
به زودی باز می شود

درخواست بازنشستگان 
و مستمری بگیران از مجلس:

اجازه ندهید معیشت 
ما سخت تر شود 

خبر

خبر

خبر
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رئیس اسبق سازمان صمت استان اصفهان در برنامه تلویزیونی “تفاوط” مطرح کرد؛

فوالد مبارکه عالوه بر صرفه جویی در مصرف آب، 
به ارتقای بهداشت محیط منطقه کمک کرد 

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

رئیــس اســبق ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان اصفهان 
گفــت: شــرکت فــوالد مبارکــه بــا 
سرمایه گذاری برای استفاده از پساب ۹ شهرستان 
اطــراف خود عــالوه بر صرفه جویــی در مصــرف آب، 
بــه ارتقای بهداشــت محیط منطقه کمک کــرده و 
علی رغم افزایش ۳ برابری میزان تولید از زمان تأسیس 
خود، مصرف آب مورد نیــاز خود را به نصــف ۳ دهه 

گذشته کاهش داده است.
به گزارش ایراسین، محسن پورسینا، رئیس اسبق 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
در قســمت هفتــم از فصل ســوم برنامــه تلویزیونی 
“تفاوط” که با موضوع “آسیب شناسی مسئله توسعه 
در اصفهان” از شبکه استانی اصفهان پخش شد، با 
بیان این که آیا صنعت در روند توسعه اختالل ایجاد 
کرده است، اظهار کرد: آمار و اطالعات کمی در کشور 

محلی از اعراب ندارد و نمی توان به آمار استناد کرد.
وی بــا اشــاره بــه عملکــرد حرفــه ای شــرکت فــوالد 
مبارکــه بــه عنــوان بزرگتریــن واحــد صنعتی کشــور 
افــزود: ریل گــذاری و هدف گــذاری در شــرکت فوالد 
مبارکه بیش از ۲ دهه اســت که تدویــن و به صورت 
منسجم برنامه ریزی شده است و این درحالی است 
که چنیــن رویکــردی حتــی در ســطح کالن و دولت 

مشهود نیست.
رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان با بیان این که اسناد باالدستی جایگاه هر 
استانی به سمت توسعه را تبیین می کند، خاطرنشان 
کرد: برای ریل گذاری توســعه در مســیر صحیح نیاز 

به شفاف سازی و ارائه آمار صحیح به جامعه است.
کنون کمترین         فوالد مبارکه از 1۰ سال گذشته تا

میزان مصرف آب از زاینده رود را داشته است
وی اذعــان داشــت: طبــق آمــار اعالم شــده محیط 
زیست استان اصفهان، ۵۳ درصد از آلودگی کالنشهر 
اصفهان مربوط به دود ناشی از خودروهاست و طی 
۶ ماه نخست امسال سهم صنایع ۱۳ درصد است؛ 
در نیمه دوم سال نیز به دلیل پدیده اینورژن)وارونگی 
دما( شاخص کیفیت هوا ناسالم می شود که علت 

اصلی نیز آلودگی ناشی از خودروهاست.
پورسینا با اشاره به ســهم کشــاورزی در مصرف آب 
تصریح کرد: بیش از ۸۲ درصد آب مصرفی در استان 
اصفهــان مربــوط به بخــش کشــاورزی اســت و این 

درحالی است که مصرف آب شــرکت فوالد مبارکه ۲ 
درصد است؛ شرکت فوالد مبارکه از ۱۰ سال گذشته 
کنون کمترین میــزان مصــرف آب از زاینــده رود را  تا
داشته و به جای آن از پساب شهرستان های مجاور 

خود بهره مند شده است.
وی با اشاره به اشتغال زایی مستقیم ۴۰۰ هزار نفری 
شــرکت فوالد مبارکــه عنوان داشــت: شــرکت فوالد 
مبارکــه بــا ســرمایه گذاری بــرای اســتفاده از پســاب 
۹ شهرســتان اطراف خــود عالوه بــر صرفه جویی در 
مصــرف آب، بــه ارتقای بهداشــت محیــط منطقه 
کمک کرده و علی رغم افزایش ۳ برابری میزان تولید 
از زمان تأسیس خود، مصرف آب مورد نیاز خود را به 

نصف ۳ دهه گذشته کاهش داده است. 
عبــاس حاتمی دانشــیار و عضــو هیــأت علمی گروه 
سیاسی دانشگاه اصفهان نیز در ادامه این برنامه با 
بیان این که توســعه با دو مفهوم پایــدار و مطلوب و 
ناپایدار و نامطلوب تعریف می شود، با مرور تاریخی 
به روند شکل گیری توســعه اظهار کرد: تا دهه ۱۹۶۰ 
میالدی )دهه ۴۰ شمســی(، مفهوم توسعه با رشد 
اقتصادی تبیین می شد و این رشد تا حد زیادی در 

قالب رشد صنعتی نمایان می گردید که این نحوه نگاه 
به توسعه با چالش روبرو شد.

وی با بیان این که رشــد توســعه با شــکاف طبقاتی 
همراه شد، افزود: نگاه به توسعه با مفهوم اهمیت به 
توسعه کیفی در زیست انسان تغییر یافت؛ به عبارت 
دیگر مفهوم عدالت اجتماعی در کنار رشد اقتصادی 
مطرح شد و امید به زندگی یکی از شالوده های توسعه 

تعریف شد.
       تأمین 2۳ درصد از سوخت مورد نیاز کشور 

توسط پاالیشگاه اصفهان
عضو هیأت علمی گروه سیاسی دانشگاه اصفهان با 
اشاره به بررسی شکل توسعه در اصفهان خاطرنشان 
کرد: در سال ۲۰۲۰ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تن فوالد 
در دنیا تولید شده که سهم ایران ۳۰ میلیون تن بوده 
اســت؛ به واقع ما تولیدکننــده ۱.۵ درصد فوالددنیا 
هســتیم که کمتر از یــک درصــد )۰.۹ درصــد( آن در 
اصفهان تولید می شود به این معنا که ۶۰ درصد فوالد 

کشور در اصفهان تولید می شود.
وی بــا بیان ایــن که صنعــت توســعه یافته دیگــر در 
استان اصفهان نساجی اســت، ادامه داد: در کشور 

۸ هزار واحد فعال نساجی وجود دارد که بالغ ۲ هزار 
۳۰۰ واحد در اســتان اصفهان قــرار دارد؛ ۳۰ درصد از 
واحدهای نساجی کشور در استان اصفهان مستقر 
اســت. حاتمی بــا اشــاره بــه تولیــد ۷۰ درصــد فرش 
ماشــینی در اســتان اصفهان بیان کرد: پاالیشــگاه 
اصفهان ۲۳ درصد از سوخت مورد نیاز کشور را تأمین 
می کند؛ به عبارتی سوخت ۱۲ استان در این استان 
تولید می شود که تمام موارد مذکور نشان می دهد 
استان اصفهان با تعریف نخست توسعه که بر رویکرد 
صنعتی شدن داللت دارد، جایگاه خوبی داشته و 
همین باعث شده است که به صنعتی ترین استان 

کشور تبدیل شود.
وی در پایان با اشــاره به با پدیده فرونشســت زمین 
در اصفهان گفت: متاسفانه این پدیده در اصفهان 
کی از این اســت  جدی گرفتــه نشــده و برآوردهــا حا
که این شــهر تنها شــهری در ایران اســت کــه پدیده 
فرونشست از حوزه دشت به پهنه شهر رسیده است؛ 
پدیده فرونشــت تنها بالیی اســت که عالجی ندارد 
که ۵۰ هزار سال طول می کشد که بتوانید تأثیرات  چرا

مخرب فرونشست را جبران کنید.

ســامانه دوم آب رســانی اصفهان دهه فجر امسال 
به بهره بــرداری می رســد. معــاون هماهنگــی امور 
عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به بهره برداری 
مرحله اضطراری سامانه دوم آب رسانی این استان 
با هدف رفع بخشی از کمبود آب آشامیدنی در دهه 
فجر گفت: با بهره برداری از این ســامانه به پایداری 
نسبی مناسبی در تامین آب آشامیدنی اصفهان و 
شماری از شهر های استان خواهیم رسید. مهران 
زینلیــان افزود: بــا افتتاح ایــن مرحله از طــرح، افت 
فشار آب آشامیدنی اصفهان و تعدادی از شهر های 
اطراف تا حدودی رفع خواهد شــد. زینلیان افزود: 

سامانه دوم آب رسانی اصفهان، به تصفیه خانه فعلی 
اصفهان )بابا شــیخعلی( برای تامین آبآشامیدنی 
کمک خواهد کــرد و با تامیــن اعتباری کــه به تازگی 
انجام شده اســت این مرحله تکمیل خواهد شد. 
وی گفت: خشکسالی استان اصفهان و افت فشار 
آب آشامیدنی به خصوص در تابستان امسال خود 
را نشــان داد تا جایی که آب رســانی ســیار با تانکر در 
بسیاری از مناطق استان اجرا شد. هم اینک بخش 
عمده آب آشامیدنی اصفهان و شهر های اطراف آن 
از تصفیه خانه باباشیخعلی و چاه های آب استان 
تامین می شود که برای رفع کمبود آب سامانه دیگری 
در درست ساخت است. این سامانه از ۲۷ کیلومتر 
تونل تشــکیل شــده و یک تصفیه خانــه و خطوط 
انتقال دارد که آب را به مخازن نگهداری آب پیالف 
در مجاورت دانشگاه صنعتی اصفهان و مخزن َگَورت 
در شــرق اصفهان منتقل می کند و ظرفیت نهایی 
انتقال سامانه آب رسانی این استان پس از پایان تمام 

مراحل ۹.۵۷ مترمکعب بر ثانیه خواهد بود.

رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: سال 
گذشته و امسال، هشــت هزار میلیارد تومان اوراق 
مشارکتی حمل ونقل ریلی شهری در نظر گرفته شده 
که دولت بازپرداخــت ۵۰ درصد آن را تضمین کرده 
بود، اما شاهد هستیم که در بودجه تقدیمی دولت 

برای سال ۱۴۰۱، این رقم حذف شده است.
محمد نور صالحی در نطق پیش از دستور خود در 
بیست و دومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهــان بــا گرامیداشــت روز ملــی حمــل و نقــل، 
اظهار کرد: علــت نام گذاری ایــن روز بــه اوج جنگ 
تحمیلی بر می گــردد، زمانــی که امام خمینــی )ره( 
کامیون داران را به مشارکت در تخلیه هرچه بیشتر 
کشتی ها فراخواندند و با همت این قشر زحمتکش، 
تخلیه کشتی ها و حمل کاالهای اساسی، کشور را از 
وضعیت بحرانی کمبود کاالهای اساسی خارج کرد.

وی افزود: با توجه به نقــش، جایگاه و اهمیت این 
حوزه در اقتصاد و اشــتغال کشــور انتظار می رود به 
معیشــت رانندگان در همه حوزه ها از جمله درون 
شهری و برون شــهری توجه شــود. رئیس شورای 
اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: با توجه به جایگاه 
و نقــش مؤثر حمــل و نقــل عمومــی در رفاه مــردم، 
کاهش آلودگی هوا و صرفه جویی در مصرف انرژی، 
انتظار می رود دولت نسبت به نوسازی ناوگان حمل 
و نقل عمومــی درون شــهری و برون شــهری و ارائه 
تسهیالت بالعوض برای نوسازی و جایگزین کردن 
ناوگان فرســوده عمومی اقدام کند و بودجه الزم را 

برای سال آینده پیش بینی کند. وی با بیان اینکه 
سال گذشــته و امسال هشــت هزار میلیارد تومان 
اوراق مشــارکتی برای حمل و نقل ریلی شــهری در 
نظر گرفته شــده اســت کــه دولــت بازپرداخــت ۵۰ 
درصد آن را تضمین کرده بود، اما شاهد هستیم که 
در بودجه تقدیمی دولت برای ســال ۱۴۰۱ این رقم 
کید کرد: انتظار می رود دولت  حذف شده است، تا
کمک های بودجه ای را در زمینه حمل و نقل ریلی 
شهری افزایش دهد؛ با حذف این عدد، شهرداری ها 
توان ادامه پروژه های عظیم حمل و نقلی و نوسازی 
ناوگان را نخواهند داشت که این موضوع مستقیما 
باعــث تشــدید آلودگی هــوا می شــود. نــور صالحی 
خاطرنشان کرد: درخواست ما از نمایندگان همه 
شهرها این اســت که اجازه ندهند این عدد حذف 
شود، بلکه تالش کنند تا بودجه حمل و نقل افزایش 
یابد.رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان افزود: 
افزودن یک درصد به سهم شهرداری ها در بودجه 
سال آینده مطرح شده، اما این میزان نیز کمبودهای 

شهرداری ها را جبران نمی کند.

مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهــان از احداث زیر 
گذر پل اندیشه خبر داد و گفت: این پروژه که مسیر 
عبوری از بزرگراه ذوب آهن به شهید اقارب پرست را 
تسهیل می کند با هزینه ای بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان 
در حال اجرا است. نادر آخوندی اظهار کرد: یکی از 
معضالت بزرگراه ذوب آهن نبود کندرو به سمت بلوار 
کشاورزی است، البته در ضلع جنوبی بزرگراه ذوب 
آهن کندرویی وجود دارد که تنها به سمت بزرگراه 

شهید اقارب پرست ادامه پیدا می کند.
گواری  وی افزود: در ســال های گذشــته حوادث نا

در این محور شاهد بودیم، در این راستا طرح احداث 
کنون عملیات اجرایی آن با  کندرو به تصویب رسید و ا
احتساب جابه جایی تأسیسات موجود در این پروژه 
و جابه جایی درختان با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان آغاز 

شده است.
مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
طول این پــروژه حــدود ۴۵۰ متر و با عــرض هفت و 
نیم متر است؛ تصریح کرد: این پروژه حرکت کندرو 
از بزرگــراه ذوب آهــن بــه ســمت بلــوار کشــاورزی را 
تســهیل می کنــد، همچنین تمــام وســایل نقلیه 
می توانند از این مسیر عبور کنند و هیچ گونه تداخل 

ترافیکی ایجاد نخواهد شد.
وی به مشخصات فنی این پروژه اشاره کرد و ادامه 
داد: در این پروژه ۱۰ هزار و ۵۰۰ متر مربع قالب بندی، 
۴۲۵ متر آرماتوربندی، شش هزار و ۵۰۰ متر مکعب 
ک برداری و هزار و  بتن ریزی، ۲۵ هزار متر مکعب خا

۲۵۰ متر آسفالت انجام خواهد شد.

کاروان خدمت آبفای استان اصفهان، در دومین سفر 
خود در شهرستان تازه تاسیس هرند حضور یافت.  
اعضای ایــن کاروان شــامل مدیرعامــل، معاونــان 
و چند نفــر از مدیران شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان روز شنبه ۲۷ آذر ماه جاری در شهرهای هرند 
و اژیه و روستاهای هاشم آباد و قهی حضور یافته و با 
گروهی از مردم و مسئوالن مناطق یاد شده دیدار و 
گفت و گو کردند. این سفرها با هدف بررسی میدانی 
مشــکالت مــردم و مســئوالن شــهری و روســتایی 
در زمینه طرح های آبرســانی شــهری و روستایی و 
خدمات جمع آوری، تصفیه و دفع فاضالب صورت 
می گیــرد.  در ســفر کاروان خدمــت آبفــای اســتان 
اصفهان به شهرستان هرند، شبکه فاضالب خیابان 
معلم، شهرک مهدیه، دامگاه، ســایت کارگاه های 
مشاغل مزاحم شهری، مسکن مهر و تصفیه خانه 
فاضالب شهر اژیه و همچنین روستاهای هاشم آباد 
و قهی مورد بازدید قرار گرفت.  در پایان این بازدید ها، 

نشستی با حضور فرماندار هرند، شهرداران و اعضای 
شــورای اسالمی شــهرهای هرنــد و اژیه و دهیــاران 
تعدادی از روستاهای تحت پوشــش برگزار شد که 
حاصل آن ۱۵ مصوبه برای خدمت رســانی بهتر به 
شهروندان و روســتاییان این شهرســتان بود.  آغاز 
اصالح شبکه فاضالب خیابان معلم شهر اژیه تا ۴۵ 
روز آینده، تهیه طرح توســعه شبکه های فاضالب 
شهرک مهدیه اژیه، شهرک عالمه امینی و روستای 
امامزاده عبدالعزیز هرند، طراحی و اجرای ایستگاه 
پمپــاژ فاضالب روســتای قهــی، تهیه طــرح جامع 
اصالح شبکه آبرسانی ۳۲ روستای تحت پوشش و 
گانه آب برای مجتمع روستایی  احداث مخازن جدا
پاجیک آباد و روستاهای شریف آباد و فیض آباد آباد از 
جمله مصوبات این نشست بود.  همچنین مقرر شد 
چگونگی تامین آب شرب و بهداشت دامگاه های 
شهرستان هرند و تحویل و بازسازی دو باب آب انبار 

قدیمی در دستور کار قرار گیرد. 

در دهه فجر:

بهره برداری از سامانه دوم آب رسانی اصفهان

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

شهرداری ها با حذف بودجه دولتی توان نوسازی 
ناوگان حمل ونقل را ندارند

مدیر منطقه 1۳ شهرداری اصفهان:
زیرگذر پل اندیشه در حال احداث است

هرند؛ دومین مقصد کاروان خدمت آبفای استان اصفهان:

1۵ مصوبه برای خدمت رسانی بهتر 
به ۲ شهر و ۳۲ روستای شهرستان هرند

محــدوده  در  غیرمجــاز  چــاه  حلقــه  دو 
شهرستان گلپایگان مسدود شد. 

بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، مرکــز 
شهرســتان  آب  منابــع  مدیــر  اصفهــان؛ 
گلپایگان گفت: یک حلقه چــاه غیر مجاز در 
اراضی گلشــهر و یک حلقه چاه غیــر مجاز در 
اراضی رباط محمــود گلپایگان جمــع آوری 

و پر شدند.
حسن جوکاری افزود: انسداد چاه های غیر 
مجاز مستقیما منجر به ذخیره سازی آب در 

آبخوان ها می شود.
شهرستان گلپایگان در فاصله ۱۵۶کیلومتری 

شمال غربی اصفهان قرار دارد.

ورودی شمال غربی شهرستان فالورجان 
و شــهر زازران از ســمت شهرســتان های 
خمینــی شــهر و نجــف آباد بــا هزینــه ی ۶۰ 

میلیارد ریال افتتاح شد. 
عمــران  معــاون  نــژاد  جمالــی  مهــدی 
و توســعه شــهری و روســتای وزیــر کشــور 
بــا اشــاره به اینکــه ورودی ایــن شــهر یکــی 
از پــر تردد تریــن ورودی هــای شهرســتان 
فالورجان است گفت: عملیات آزاد سازی 
و بستر ســازی جاده ورودی شــهر زاران به 
طول دو هزار و ۸۰۰ متر، را شهرداری زازران 
و عملیات زیر سازی را فرمانداری خمینی 

شهر انجام داده است. 
حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی 
رئیس مجمع نمایندگان استان هم افزود: 
ح که شــامل روشنایی  مرحله دوم این طر
و میــدان ورودی شــهر اســت بــا مشــارکت 
شهرســتان خمینــی شــهر در ســال آینــده 

آغاز می شود.

رئیس شورای اسالمی شهر کاشان اشتغال 
از  یکــی  را  شــهر  تحصیل کــرده  جوانــان 
دغدغه های مهم مسئوالن شهر عنوان کرد 
و گفت: مسئوالن شهر باید به فکر جوانان 
شهر باشند تا گره ای از کار آنها باز کرده و به 

مشکالتشان رسیدگی شود.
علی هاشمی طاهری در بیست و پنجمین 
جلسه رسمی شــورای اسالمی شهر کاشان 
اظهار کــرد: خبرنــگاران بایــد خبــر را کامل 
و جامــع بنویســند، مشــکالت جامعــه را 
شناســایی کنند و به مســئوالن ذیربط هر 
اداره انتقــال داده تــا بــرای حــل مشــکالت 

چاره اندیشی شود.
کید بر اینکه هدف اصلی خبرنگاران  وی با تا
کــه اطالع رســانی اســت گفت: خبرنــگاران 
بایــد بــرای جامعــه امیــد بخــش باشــند 
نه اینکه به تشویش اذهان عمومی بپردازند 
و در ادامــه یــک تحلیل حرفه ای بــه دنبال 
داشــته باشــد نــه بــا تحلیــل فــردی پیــش 

بروند.
رئیــس شــورای اسالمی شــهر ادامــه داد: بــا 
توجه به اینکه اعضای شــورا منتخب مردم 
هستند، توقع ما نیز از اهل رسانه مطالبه به 

حق مردم است تا مشکالت آنها حل شود.
وی، اشــتغال بــه کار جوانــان تحصیل کرده 
شــهر را یکی از دغدغه های مهم مســئوالن 
شهر عنوان کرد و افزود: مسئوالن شهر باید 
به فکر جوانان شهر باشند تا گره ای از کار آنها 

باز کرده و به مشکالتشان رسیدگی شود.
روزانــه  مراجعــه  بــه  هاشــمی طاهری، 
جوانان تحصیل کرده برای اشــتغال و دیگر 
شهروندان به شــورای اسالمی شــهر اشاره 
کرد و گفت: ما متولی یا متصدی کارآفرینی 
شــهر نیســتیم و مســئوالن شــهر برای رفع 
مشــکالت جوانان باید به دنبال برنامه ای 
مــدون و جامع باشــند؛ همچنین مشــکل 
کار، ازدواج و مســکن را بایــد حــل کنیــم تــا 
جامعه به نشاط و شادابی بیشتری برسد.

خبر خبر

استان

خبر

سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی 
اســتانداری اصفهان گفت: راه اندازی بندر خشک 
در شرق منطقه)منطقه سگزی(، مزیت رقابتی برای 

استان و محلی برای توسعه صادرات و واردات خواهد بود. 
امیررضا نقش پس از برگزاری جلسه ای در استانداری با موضوع ایجاد بندر 
خشک در اصفهان افزود: راه اندازی این بندر همچنین کمک شایانی به 

اشتغالزایی بویژه در شرق اصفهان است. 
وی خاطرنشان کرد: احداث دهکده لجستیک یا به تعبیری بندر خشک 
در استان در دولت های مختلف پیگیری شده اما به سرانجام نرسیده 

است با این وجود می توان افتتاح آن را در چند ماه آینده نوید داد. 
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اضافه 
کرد: بر همین اساس جلسه ای ترتیب دادیم تا تمام عوامل و ذینفعان 
مرتبط با این پروژه برای تبــادل نظر گرد هم آیند که نتایــج خوبی نیز از 

آن بدست آمد. 

نقش اضافه کرد: با هماهنگی تمام دستگاه های اجرایی و شرکت سرمایه 
گذار، این دهکده لجستیک به سرانجام خواهد رسید و با توجه به خط 
ریلی موجود در منطقه می توان شاهد توسعه بیشتر صادرات استان بود. 

وی تصریح کرد: استان اصفهان مقام نخست در حمل و نقل ریلی کشور 
را دارد و ۵۷ درصد از بار جابه جا جا شده از کشور از این استان می گذرد. 

بندر خشک، پایانه ای ترکیبی در خشــکی است که به بندری ساحلی 
متصل بوده و تجهیزات الزم و کـافی بـرای مواجهه با تردد ناشی از چند 
شــیوه حمل و نقل اعم از جــاده ای، ریلــی و هوایــی در آن در نظر گرفته 
می شود و مشتریان می توانند کاالهای خود را با استفاده از شیوه های 

مختلف به این بندر ارسال کنند یا از آن تحویل بگیرند. 
خدماتی نظیر انبارسازی کاال، نگهداری کانتینرهای خالی، تعمیرات 
کانتینر، امور گمرکی و ترخیص و پشتیبانی کاال نیز در بنادر خشک ارائه 

می شود. 
میزان دسترسی به بندر خشک و کیفیت واسط های جاده ای و ریلی، 
میزان عملکرد هر پایانه را مشخص می سازد، به همین دلیل حمل و نقل 
قابل اطمینان و برنامه ریزی شده میان بندر ساحلی و بندر خشک از 

اهمیت خاصی برخوردار است. 

جمعی از اعضای هیئت دولت از غرفه ذوب آهن اصفهان 
در نمایشــگاه تقاضــای ســاخت و تولید ایرانــی بازدیــد 

کردند.
به گزارش ذوب آهن اصفهان، سومین دوره نمایشگاه ساخت و تولید ایرانی 
به مناسبت هفته پژوهش در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار 
شــد و ذوب آهن اصفهان به عنوان شــرکت پیشــرو در نوآوری، خالقیت و 
بومی ســازی با حضور فعال در این نمایشــگاه به ارائه نیازهــای فناورانه و 
بومی سازی خود پرداخت که مورد استقبال مقامات کشوری، شرکت های 

دانش بنیان دانشگاهیان و صاحبنظران قرار گرفت.
ذوب آهن اصفهان در سال پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از تولید و با مدنظر 

قراردادن مقوله پژوهش و فناوری به عنوان یکی از عوامل پشتیبانی تولید در راستای ساخت داخل گام های 
اساسی برداشته و در این نمایشگاه دســتاوردهای خود در زمینه بومی سازی، ساخت داخل و همچنین 
نیازهای فناورانه خود را ارائه نمود که تعدادی از اعضای هیئت دولت از جمله معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، وزیر جهاد کشاورزی 
و معاون حقوقی رئیس جمهور و همچنین صاحبنظران علمی پژوهشی و شرکت های دانش بنیان با حضور 
در غرفه ذوب آهن اصفهان از نزدیک با دستاوردهای ساخت داخل و نیازهای فناورانه و بومی سازی شرکت 

آشنا شدند و توضیحات الزم از سوی کارشناسان شرکت در این خصوص ارائه گردید.
       همت وخودباوری کارکنان ذوب آهن اصفهان زمینه ساز تولید ریل ملی شد

محمد اسالمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور در بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان در 
سومین نمایشگاه تقاضای ساخت تولید ایرانی )تستا( با بیان خاطراتی از دوران حضور خود در وزارت راه در 
زمانی که برنامه تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان با اتکا به توانمندی و پشتکار پرسنل ذوب آهن اصفهان 
در دستور کار این شرکت قرار گرفته بود، اعتقاد و باور به همت، تالش و خودباوری کارکنان ذوب آهن اصفهان 

را زمینه ساز تولید ریل ملی دانست.
وی با بیان نحوه همکاری این دو سازمان مهم در کشور یعنی راه آهن جمهوری اسالمی و ذوب آهن اصفهان، 
تولید ریل و همچنین ملحقات مربوطه را با ارزش اعالم نمود. اســالمی اظهار داشــت: بهره گیری از دانش 

هسته ای در زمینه های مختلف صنعتی از جمله صنعت فوالد گستردگی 
وسیعی دارد همچنان که ذوب آهن در حال حاضر یکی از استفاده کنندگان 
دانش هسته ای در بخش هایی همچون سیستم های کنترلی و نظارت 
است. بر این اســاس امکان گسترش و توســعه همکاری ها و ارتباطات در 

زمینه های مختلف بهره گیری از دانش هسته ای فراهم می باشد.
وی افزود: با توجه به زمینه های فعالیت هر دو مجموعه امکان همکاری در 

پروژه های توسعه همدیگر وجود دارد.
الزم به ذکر است در روز سوم برپایی نمایشگاه تقاضای ساخت تولید ایرانی 
)تستا( و همزمان با حضور تیم سازمان اترژی اتمی کشور در غرفه ذوب آهن 
کز علمی-پژوهشــی  اصفهان در خصــوص نحوه تعامــل و همکاری با مرا
و شــرکت های دانش بنیان در تأمین نیازهای فن آورانه شرکت و نحوه اعالم این نیازها، توضیحاتی توسط 

کارشناسان ذوب آهن ارائه گردید.
       تقدیر وزیر جهاد کشاورزی از اقدامات فن آورانه کشاورزی و محیط زیستی ذوب آهن اصفهان

سید جواد ســاداتی نژاد و تیم همراه در غرفه ذوب آهن اصفهان حضور یافتند و کارشناسان این شرکت در 
کز علمی-پژوهشــی و شــرکت های دانش بنیان در تأمین نیازهای  خصوص نحوه تعامل و همکاری با مرا
فن آورانه شرکت و نحوه اعالم این نیازها توضیحاتی ارائه دادند. در این بازدید در زمینه فعالیت های گسترده 
ذوب آهن اصفهان همچون تالش در بکارگیــری گونه های مقاوم گیاهی، اســتفاده از فن آوری های به روز 
حفظ و جذب آب در آبیاری گیاهان و … در عرصه کشاورزی که با داشتن بزرگترین فضای سبز اقدامات صورت 
گرفته صنعتی از پیشگامان در این زمینه می باشد، توضیحاتی ارائه شد که بر این اساس مورد تقدیر وزیر جهاد 
کشاورزی قرار گرفت. دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بازدید از غرفه 
ذوب آهن اصفهان در سومین نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی گفت، ذوب آهن اصفهان بعنوان مادر 
صنعت فوالد ایران در فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی پیشرو است و این وزارتخانه آمادگی دارد در زمینه 
سیاستگذاری در جهت رفع نیازهای فناورانه با ذوب آهن اصفهان همکاری نماید. در این بازدید کارشناسان 
کز دانشگاهی و شرکت های  شرکت نیز توضیحات الزم را در خصوص سابقه همکاری ذوب آهن اصفهان با مرا

دانش بنیان به منظور استفاده از ظرفیت های آنها برای رفع نیازها و ساخت داخل ارائه نمودند.

مزیتی در راه توسعه صادرات استان : 

راه اندازی بندر خشک در اصفهان 

در نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی؛

بازدید اعضای هیئت دولت از غرفه ذوب آهن اصفهان

خبر

خبر

مسدود کردن دو حلقه چاه
 غیرمجاز در محدوده

 شهرستان گلپایگان

افتتاح ورودی 
شمال غربی

 شهرستان فالورجان 

رئیس شورای شهر کاشان:

اشتغال جوانان
 تحصیل کرده، 

دغدغه مسئوالن باشد
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خشکسالی بالی جان آهوان موته 

حیات وحش منطقــه حفاظت 
شــده موتــه یکــی از مهم تریــن 
مناطق تحت حفاظت سازمان 
محیط زیست در استان اصفهان است که هر ساله 
در فصل پائیز گونه های علف خوار آن سرشــماری 

می شوند. 
مناطق تحــت مدیریــت حفاظت محیط زیســت 
استان اصفهان شامل مناطق پارک ملی و پناهگاه 
حیات وحــش کاله قاضــی، پــارک ملــی و پناهــگاه 
حیات وحــش قمیشــلو، پناهــگاه حیات وحــش 
عباس آباد، پناهگاه حیات وحش یخاب، منطقه 
حفاظــت شــده کرکــس، منطقــه حفاظــت شــده 
کهیاز، منطقه حفاظت شده قمصر و برزک، منطقه 
حفاظت شده داالنکوه، اثر طبیعی ملی سپاهان، 
تاالب بین المللی گاوخونی و پناهگاه حیات وحش 

موته است.
موته نام منطقه ای با وسعت ۲۰۵ هزار هکتار است 
که در شــمال غربی اســتان اصفهان، شمال میمه 
و جنوب غربی شهرســتان دلیجان قــرار دارد. این 
پناهــگاه مابیــن شهرســتان های شاهین شــهر و 
میمه، محــالت، جنوب شــهر نیم  ور و شهرســتان 
گلپایگان اســت و روســتایی بــه همین نــام در مرکز 

آن قرار دارد.
ســیمای کلی منطقــه موته شــامل کوهســتان ها 
و تپــه ماهور هــای متعــدد و دشــت های وســیع 
اســت. هریــک از گونه هــای گیاهــی و جانــوری در 
زیســتگاه های مخصــوص بــه خــود ادامــه حیات 
می دهنــد و شــرایط زیســتگاهی خاصــی را بــرای 
حیات وحش منطقه ایجاد می کنند؛ کل و بز ها را در 
کوهستان ها می توان یافت، قوچ و میش ها بر روی 
تپه ماهور ها زندگی می کنند و آهو ها که موته به نام 
آن ها شناخته می شود، در دشت های وسیع این 

منطقه زیست دارند.
مأمــوران و محیط بانــان ســازمان محیط زیســت 
اســتان اصفهان طــی دهه های گذشــته ســعی بر 
حفظ گونه های ارزشــمند موته داشــته و هرساله 
با انجام سرشــماری وضعیت منطقه را نســبت به 
سال گذشته و سال های قبل تر آن برآورد و ارزیابی 
کرده اند. امسال نیز همانند سال های قبل مأموران 
ســازمان محیط زیســت از ۲۳ آذرماه فعالیت خود 
را بــرای سرشــماری چهــار گونــه علــف خــوار موته 
شامل کل و بز، قوچ و میش، آهو و جبیر آغاز کردند 
و با تشــکیل گروه های حرفه ای بــه نقاط مختلف 

منطقه رفتند.
       اواخر آذرماه زمان شروع سرشماری در 

مناطق حفاظت شده
مرتضی جمشیدیان، فرمانده یگان حفاظت اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان که به 
همراه محیط بانان سازمان برای انجام سرشماری 
در منطقه موته حضور داشت، در خصوص تعداد 
مناطق حفاظت شــده در اســتان اصفهان گفت: 
در استان اصفهان ۱۰ منطقه حفاظت شده شامل 
پارک ملی و پناهگاه حیات وحش و ۱۰ منطقه شکار 

ممنوع وجود دارد؛ وسعت مناطق حفاظت شده 
اســتان حدود یک میلیون و ۵۶۰ هزار هکتار است 
و در حــدود یــک میلیون هکتــار نیز مناطق شــکار 

ممنوع در سطح استان وجود دارد.
وی به نحوه انجام سرشماری در مناطق حفاظت 
شــده اشــاره و گفت: ســازمان محیط زیســت یک 
مرتبه در سال سرشــماری انجام می دهد که البته 
بستگی به منطقه سرشماری دارد. سرشماری در 
پناهگاه حیات وحش موته معموال اواخر آذر و اوایل 
دی ماه انجام می شود، سه گونه قوچ و میش، آهو، 
گر  کل و بــز در منطقه موته سرشــماری می شــود و ا
مأموران تعدادی گرگ و گراز ببیند نیز در سرشماری 

لحاظ می کنند.
       خروج آهوان موته از منطقه به دلیل 

خشکسالی
فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط 
زیســت اســتان اصفهان گفت: متأســفانه امسال 
مسئله خشکسالی موجب شد این گونه های تحت 
حفاظت به خصوص آهو از منطقه خارج شوند و تا 
مناطق فریــدن، گلپایگان و خمین پیــش بروند و 

کندگی شدیدی داشتیم. پرا
جمشیدیان گفت: گونه هایی که از منطقه خارج 
کنــون در حال  شــدند، گونه هــای مولد بودنــد و ا
برآورد جمعیت آن ها هســتیم تا وضعیت منطقه 
را بتوانیم به درستی ارزیابی کنیم. این گونه های 
گر تلف نشــده باشند، ممکن اســت دوباره  مولد ا
بازگردنــد. وی بــا بیان اینکــه آب و غــذا و امنیــت 
شــرط اولیه یک منطقه قابل زیست است و حتما 
باید وجود داشته باشد، گفت: مشکل کمبود آب 
نداشته ایم اما مشــکل اصلی منطقه کمبود علف 
ســبز بوده اســت؛ در برخی مناطق حفاظت شده 
استان آبرسانی با تانکر انجام شد اما  منطقه موته 

نیازی به تانکر آب نداشــت و آب چشــمه ها تأمین 
کننده نیاز حیوانات بود.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط 
زیســت اســتان اصفهان گفت: این علفخــواران در 
فصل زایمان تا زمان حرکت بره هایشان باید از علوفه 
ســبز تغذیه کنند اما امســال به دلیل خشکســالی 
ع اطراف  و نبود علف ســبز، بســیاری از آنها به مــزار
کثــرا در  مناطــق هجــوم آوردنــد و در پــی علوفــه، ا

مزرعه ها تلف و یا شکار شدند.
جمشیدیان گفت: منبع تغذیه گونه های حیوانی 
منطقه موته علف سبز است و امسال با اعتبار در نظر 
گرفته شده، بعد از فصل زایمان اقدام به علوفه ریزی 
کردیم کــه راهکار خوبــی بود امــا بــه دلیل اینکه ما 
نمی توانیم علف تر توزیع کنیم و صرفا علف خشک 
توزیــع می شــود، حیوانــات به دنبــال علف ســبز از 
منطقه خارج شدند و امکان جلوگیری از مهاجرت 
آن ها را نداشــتیم امــا مانــدگاری تعــدادی از آنها با 
توزیع علف خشک بیشتر شــد همچنین کمتر به 

ع روستاها هجوم بردند. مزار
وی گفت: امسال بیشترین درصد علوفه مورد نیاز 
از اعتبارات در نظر گرفته شده برای سازمان تأمین 
شد، البته دو سه مورد نذر علوفه داشتیم اما عمده 
علوفه تهیه شده برای آهوها را خود سازمان تأمین 

و توزیع کرد.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان  گفت: ما در سازمان محیط 
زیست چندان موافق علوفه دهی نیستیم و بر این 
باور هســتیم کــه حیــوان بایــد در شــرایط طبیعی 
خودش را حفظ کند اما متأســفانه به دلیل وجود 
ع در اطراف منطقه، به ناچار باید علوفه دهی را  مزار
انجام دهیم تا حیوانات منطقه موته کمتر به سمت 

ع روستاییان بروند. مزار

ع هم  جمشیدیان گفت: رفتن آنها به ســمت مزار
آسیب زننده اســت، هم کشــاورزان از این موضوع 
ع  کی می شوند و هم اینکه حفاظت آنها در مزار شا
کار ســختی اســت و همیــن امــر باعــث شــکار آنهــا 
می شــود، در صورت نبود این موارد محیط زیست 

موافق علوفه دهی نیست.
وی با اشــاره به تعداد محیط بانان سطح استان و 
شــرایط کاری آنها گفت: در یگان حفاظت محیط 
زیست اســتان ۲۰۰ محیط بان مشغول به کار بوده 
و در منطقــه حفاظــت شــده موتــه هم حــدود ۲۵ 

محیط بان برای حفاظت فعال هستند.
       موردی از بیماری طاعون گزارش نشده

فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان با بیان اینکه محیط بانان 
بیمه مســئولیت و بیمه تکمیلی هســتند، گفت: 
پرداخــت حقــوق محیط بانــان بــر اســاس قانــون 
اســتخدام کشــوری اســت امــا با توجــه به شــرایط 
سخت کاری آن ها، حقوقشان کفاف زندگی شان 
را نمی دهد و اندک اســت، بر این اســاس ســازمان 
محیــط زیســت بــه دنبــال پرداخــت اضافــه کار و 

مأموریت بیشتر به مأموران است.
کید بر اینکه در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰  جمشیدیان با تا
برای هیچکــدام از مناطق حفاظت شــده اســتان 
مجوز شــکار صادر نشــده اســت، گفت: متخلفان 
شکار همیشه بوده اند و در حال حاضر نیز هستند و 
تعداد آن ها افزایش هم داشته است اما  هیچ مورد 
درگیری منجر به جرح یا فوت میان شــکارچیان و 
محیط بانان وجود نداشته است. وی در خصوص 
بیمــاری طاعــون نشــخوارکنندگان گفــت: هیــچ 
مــوردی از بیمــاری طاعــون نشــخوارکنندگان در 
منطقه موته و گونه های حفاظت شده آن گزارش 

نشده است.

خبر

قمصــر  طبیعــی  اســانس های  پژوهشــکده 
کاشــان بــه دانــش فنــی محصــوالت گیاهــی، 

آرایشی، بهداشتی و غذایی دست یافت. 
مریم اخباری رئیس پژوهشکده اسانس های 
گفــت: پژوهشــکده  کاشــان  طبیعــی قمصــر 
ح  پیــرو اطالع رســانی های قبلــی با انجــام طر
مشترکی با صنعت، به دانش فنی تولید برخی 
لوسیون ها، کرم های آرایشی و مراقبتی، طعم 
دهنده ها و... دست یافته است که همگی بر 

پایه ترکیبات طبیعی است. 
وی یکی از رسالت های اصلی این پژوهشکده 
را تولید و ارائه دانش فنی و ایده های کاربردی 
دانش بنیان در حوزه گیاهان دارویی و معطر 

دانست.
رئیــس پژوهشــکده اســانس های طبیعــی 
قمصر کاشــان گفت: تالش برای دستیابی به 
فرموالســیون های جدید در راســتای رسالت 
کمک به توســعه و رونــق تولید صــورت گرفته 

است. 
اخبــاری گفــت: بــا توجــه بــه انجــام تمامــی 
روی  بــر  الزم  کیفــی  کنتــرل   آزمون هــای 
نمونه های تولید شده، اطمینان وجود دارد 

که مانعی در خصــوص دریافــت تاییدیه های 
الزم از ســوی نهاد هــای نظارتــی در خصــوص 
کیفیت محصــوالت یاد شــده وجــود نخواهد 

داشت.
پژوهشــکده اســانس های طبیعــی دانشــگاه 
کاشــان در ســال ۱۳۸۳ بــا دریافــت مجــوز از 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه 

کاشان رسمی شروع به فعالیت کرد.
پژوهشــکده مســتقر در قمصر با هــدف انجام 
گیاهــان،  فعالیت هــای تخصصــی در حــوزه 
دارویی و معطر ایجاد شــده و در حال حاضر با 
دارا بودن واحد های مختلــف علمی و فنی به 
کار های تحقیقاتــی و توســعه ای در این حوزه 

فعالیت دارد.

امام جمعه اصفهان گفت: حمایت از نخبگان 
بی بضاعت یک کار ریشــه داری است که باید 

ادامه دار باشد. 
آیــت اهلل ســید یوســف طباطبایــی نــژاد امام 
جمعــه اصفهــان در دیــدار بــا اعضــای هیــات 
بــا  امنــای خیریــه شــجره طیبــه اصفهــان 
بیان اینکــه شناســایی و حمایــت از افــراد بــا 
اســتعداد همچون آبیاری درختچه ای است 
که با آبیاری آن به میوه خواهیم رسید، گفت: 
شــجره طیبــه حکایــت از درخت ریشــه داری 
دارد که با هر وزش بادی سقوط نخواهد کرد.

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعه 
اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه حمایــت از افــراد 
نیازمند باید در یک پروسه مداوم و دنباله دار 
صورت بگیرد تا نتیجه بخش باشد گفت: بهتر 
است به جای توزیع غذا به صد ها نفر که فقط 
یک نوبت غذا سهم آن ها می شود یک کیسه 
برنج بــه هــر نیازمنــد تخصیــص یابد هــر چند 
تعــداد نیازمندان کمتــری را بتوان ســیر کرد، 
اما اثر بخشــی بهتری دارد یا با تحت پوشــش 
قرار دادن افراد بی بضاعت بــه ماندگاری و اثر 

بخشی آن بیشتر دست خواهیم یافت.
وی بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر ورودی 

دانشگاه ها گزینش الزم برای جذب نخبگان 
را ندارد گفت: امید داریم مغز هایی که به دیگر 
کشور ها رفته اند ســفیران ایران در آن کشور ها 
باشند و تبلیغات سوء که از ایران می شود را از 

ک کنند. اذهان جهانیان پا
رییــس هیــات مدیــره خیریــه شــجره طیبــه 
نیــز در ایــن دیــدار از حمایــت دانــش آمــوزان 
و دانشــجویان نخبــه بــی بضاعــت بــا ضریــب 
کنون از  هوشــی ۱۳۰ به باال خبر داد و گفت: تا

یک هزار نخبه حمایت صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه خیریه شجره طیبه از ۱۸ سال 
پیش به منظور شناسایی و حمایت از نخبگان 
بی بضاعت شکل گرفته است، گفت: بخشی 
از دانــش آمــوزان و دانشــجویان نخبــه ای که 
به علت فقر زمینه ادامه تحصیل آن ها نیست 
و از یــک مقطعی بــه بعد تحــت تاثیر جــو فقر، 
ترک تحصیل کــرده و بــه کار روی می آورند، با 
شناسایی این افراد زمینه رشد آن ها را فراهم 

می سازیم.
حسین سیستانی با بیان اینکه با رشد هر یک 
نخبه زمینه توســعه پایــدار، فقرزدایی و ایجاد 
اشــتغال در کشــور فراهــم خواهــد شــد گفت: 
مردم،نیازمند کمک خیران هستند و کار خیر 
ح اســت،  در بین تمام جوامع و کشــور ها مطر

اما در ایران با غنای دینی ریشه تاریخی دارد.
وی از ۱۷ شــعبه خیریه شــجره طیبــه در دیگر 
اســتان ها و ۵۰ هیــات امنای ایــن خیریه خبر 
داد و گفت: اصفهــان از دیربــاز در ظهور و بروز 
خیران، پایگاه های ارزشــمندی داشته است 
کنــون اقدامــات بــا عظمتــی در امــر خیر  کــه تا
صورت گرفته و و صحنه های زیبایی را آفریند.

مدیر مرکز پایش و کنترل کیفی هوای شهرداری 
اصفهان گفت: ســاالنه ۵۰ هزار تــن ذرات معلق 
در هوای این کالنشهر منتشــر و موجب افزایش 
بیماری های قلبی، آلرژی، سرطان، آسم، آلزایمر، 
تنبلی و اختــالل مغز، خلــق و خــوی مضطرب و 

افسردگی می شود. 
ابوالفضل خســروی در نشســت تخصصــی "هوا 
برای تنفــس" با موضــوع کنتــرل آلودگــی هوای 
اصفهان کــه در دانشــگاه  اصفهــان و همچنین 
از طریق فضــای مجازی برگزار شــد افزود:  ســال 
ک بود و این در  گذشــته ۲۶ روز هوای اصفهان پا
حالیست که امسال تنها ۲ روز هوا در این کالنشهر 

ک بوده است. پا
خسروی شاخص کنونی آلودگی هوا  اصفهان را به 
دلیل بارندگی ۶۶ عنوان کرد و گفت: این شاخص 

زمانی مطلوب است که به زیر عدد ۵۰ برسد.
وی منبع اصلــی آالینده های هــوای اصفهان را 
وســایل نقلیه موتوری عنوان کرد و گفت: الزمه 
برنامــه کاهــش آلودگی هــوا در درجــه اول پایش 
آلودگی هواست که در حال انجام است  اما توسعه 

آن نیازمند خردجمعی است.
 وی بــا بیان اینکــه ۷۵ درصــد صنایــع اســتان 
اصفهان در هشت درصد مساحت این منطقه 
قرار دارد یادآور شد:  شهر اصفهان فقط ۱۵ منطقه 
شهری آن نیست و شهرهای زیادی در مجاورت 
کالنشــهر  آن هســتند ولــی در ایــن میان ایــن 

وضعیت این چنینی دارد.
مدیرمرکز پایش و کنترل کیفی هوای شهرداری 
اصفهــان، کاهــش آلودگی هــوا را یکــی از اهداف 

شهرداری اصفهان برشمرد و گفت: به این منظور 
اهداف کالن در برنامه راهبردی  ۱۴۰۵برنامه ریزی 

شده است.
کــرد: بــرای اجــرای برنامه هــای  وی تصریــح 
بلندمدت نیاز به بودجه های سنگین است و با 
توجه به وضعیت فعلی آلودگی هوا، برنامه های 
کوتاه مدت برای کاهش آالینده ها در هوای این 

کالنشهر پیش بینی شده است.
نشســت تخصصی "هوا برای تنفس" با موضوع 
بــه همــت  آلودگــی هــوای اصفهــان  کنتــرل 
کز علمی پژوهشی  کنسرسیوم محیط زیست مرا
کز  با هدف لزوم بکارگیری ظرفیت های بالقوه مرا
علمی استان در رفع چالش های زیست  محیطی 
بویژه در حوزه کنترل آلودگی هوا و برای برون رفت 

از این چالش استانی و ملی برگزار شد.
در ایــن نشســت، صاحب نظــران حوزه هــای 
مختلف علمی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، 
منابع طبیعی و محیط زیســت از جمله اساتید 
دانشــگاه های اصفهــان و صنعتــی بــه بررســی 
مسائل ناشی از نبود نگره زیست پذیری در استان  

اصفهان پرداختند.

گیاهی،  دستیابی به دانش فنی محصوالت 
کاشان  آرایشی و بهداشتی در 

امام جمعه اصفهان: 

کار ریشه دار است  حمایت از نخبگان بی بضاعت یک 

خبر

مدیر مرکز کنترل هوای شهرداری اصفهان :

ساالنه ۵۰ هزار تن ذرات معلق 
در اصفهان منتشر می شود

خبر

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
اصفهــان از آمــاده باش ایــن ســتاد بــرای 
کنترل و پیشــگیری از وقوع حوادث جوی 

احتمالی خبر داد. 
منصور شیشــه فــروش مدیــرکل مدیریت 
بحــران اســتانداری اصفهــان گفــت: یک 
سامانه جوی ناپایدار وارد استان اصفهان 
شده و این سامانه بیشتر در مناطق غرب و 
جنوب غرب به ویژه در مناطق کوهستانی 
همجــوار بــا اســتان های چهــار محــال 

بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد است.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
اصفهــان گفت: بــه ســمیرم و چــادگان در 
مناطق غرب استان اعالم هشدار دادیم، 
گزارش شده است این ســامانه گاهی توام 
با بارش باران، گاهی تــوام با وزش باد و در 
نواحی سردســیر و ارتفاعات تــوام با بارش 

برف است.
       هشدارها و پیش بینی های مختلف 
شیشــه فروش گفت: توصیه کردیم توقف 
و تــردد در حاشــیه رودخانــه و مســیل ها، 
کوهنــوردی و جابجایــی  فعالیت هــای 
نشــود  انجــام  مناطــق  آن  در  عشــایر 
همچنیــن جمــع آوری دام هــا از حاشــیه 
رودخانه و مســیل ها توصیه هایی بود که 

انجام شد.
کــه  دیگــری  توصیه هــای  گفــت:  وی 
داشتیم شــامل احتیاط در تردد جاده ای 
و به همــراه داشــتن تجهیــزات زمســتانی 
در هنگام عبــور از گردنه هــای برفگیر بود، 
بــه شــهرداری و دهیاری هــای آن مناطق 
گفتیم بازگشــایی آبرو های درون شهری و 

دهانه پل ها را انجام دهند.
شیشــه فروش گفت: بــرای اداره راه اعالم 
آمادگــی کردیــم کــه بــرای بــارش بــرف در 
گردنه ها و بازکردن مسیر آن ها آماده باشد 
همچنین گفته شد تمهیدات جابجایی و 
مراقبت از عشایری که هنوز در آن مناطق 

هستند را انجام دهند.
ادوات  از  بــرای محافظــت  گفــت:  وی 
کشــاورزی، عدم چــرای دام در ارتفاعات، 
عایق بندی و محافظت از کندوهای زنبور 
عســل در آن مناطق هشــدار داده شد، به 
منظور جلوگیری از خسارت به واحد های 
گلخانــه ای دامــی و واحدهــای دامــداری 
و طیور اعــالم کردیــم تنظیم دمــا و تامین 

سوخت مرغداری ها انجام شود.
شیشه فروش گفت: توصیه شد تسریع در 
برداشــت محصوالت باغــی در آن مناطق 
انــس  انجــام شــود، بــه 1۶۵ واحــد اورژ
بیمارستانی از پایگاه اورژانس هشدار داده 
شــد که آمادگــی الزم را در جاده ها داشــته 
باشــند، یک فروند بالگــرد اورژانس و یک 
فرونــد بالگرد هــالل احمر دارد کــه توصیه 

شد آمادگی الزم را داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه اســتان حدودا ۲۰ پد 
بالگــرد دارد و توصیه شــد آماده باشــند تا 
در صورت نیاز امداد و نجات انجام شــود، 
کــه داریــم  گفــت: بــه ۴۴ راهدارخانــه ای 
توصیه کردیم نمک و شــن داشــته باشند 
همچنیــن ماشــین آالت بازگشــایی راه ها 
اســتقرار داده شــود و عواملش نیــز درآنجا 

حضور داشته باشند.
شیشه فروش گفت:  ۴۲ پایگاه هالل احمر 
اعالم آماده باش دادیم کــه در آن مناطق 
برای تامین تجهیزات اولیه در این مسیرها 
اقــدام کننــد، همچنیــن نکات ایمنــی بــه 
شــهرداری ها، دهیاری ها، بنیاد مسکن، 

کید شد. اداره راه و جهادکشاورزی تا
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
اصفهــان گفــت: توصیه هــا از ایــن قبیــل 
ع  بــود کــه جهادکشــاورزی قنــوات و مــزار
کشاورزی را در برابر سیالب های احتمالی 
و آبگرفتگی ایمــن کنــد؛ اداره راه پل هــا را 
از گل و الی و رســوبات خالــی کند، ســیل 
بندهــای اطــراف راه هــا را تقویــت کنــد و 
پل ها متناســب با دبــی ســیالبی اصالح و 

بازسازی شوند.
عوامــل  بیان اینکــه  بــا  فــروش  شیشــه 
مدیریت بحران آمادگی برای ارائه خدمات 
در ســطح اســتان را دارنــد، گفــت: اعــالم 
کردیــم آب منطقــه ای و شــهرداری مســیر 
رودخانه ها را بازگشــایی و الیه روبی کنند 
که حریم بستر رودخانه ها بازگشایی شود 
همچنیــن هواشناســی مرتــب بــه صورت 

نقطه ای گزارشات را اعالم کند.

آماده باش مدیریت بحران
 اصفهان برای حوادث جوی 

کنون ۲۵ هزار نفر  فرماندار کاشان با بیان اینکه تا
کسینه شدند،  از دانش آموزان این شهرستان وا
گفــت: ۹۰ درصــد دانــش آمــوزان باالی ۱۲ ســال 

کسینه شده اند.  وا
کبر مرتضایی فرماندار شهرســتان کاشان  علی ا
در هشــتمین جلســه شــورای آموزش وپــرورش 
شهرستان که با حضور نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه کاشان برگزار شد، اظهار کرد: ۵ هزار و ۶۰۰ 
نیروی فرهنگی رســمی و غیررســمی در کاشــان 
کنون  داریم که ۹۵ درصد از فرهنگیان کاشان تا
کنون  کسینه شــدند و از ۲۷ هزار دانش آموز تا وا
کســینه شــدند کــه با این   ۲۵ هــزار دانش آموز وا
وجــود ۹۰ درصد دانــش آمــوزان باالی ۱۲ ســال 

کسینه شده اند. وا
کسیناســیون  وی بــا اشــاره به اینکــه انجــام وا
بــرای تمامی افــراد جامعــه الزامی اســت، بیــان 
داشت: مدیران مدارس مسؤول بررسی وضعیت 
کسیناسیون دانش آموزان و معلمان هستند  وا
و به منظــور ســالمتی فرزنــدان عزیزمــان بایــد از 
کســن دانــش آمــوزان و تســت PCR مطمئن  وا
شویم و چنانچه تست PCR مثبت بود فرد باید 

در محل ایزوله امتحان بدهد.

مرتضایی اضافه کرد: در محل برگزاری امتحان 
کسیناسیون دانش  عالوه بر بررســی وضعیت وا
آمــوزان و معلمان، وضعیــت تهویه مناســب در 
محل برگزاری آزمون هــا و همچنین ضدعفونی 
مرتب مــکان و رعایــت پروتکل های بهداشــتی 

کید است. مورد تأ
فرماندار شهرستان کاشان در خصوص مدارس 
بالاســتفاده در روســتاها گفت: طبــق مصوبات 
ک و مدارس  قبلی شــورای آموزش وپرورش امال
بالاستفاده در روستاهای شهرستان که استفاده 
مفیــدی از آن هــا نمی شــود بایــد بــرای اجــرای 
برنامه هــای فرهنگی، آموزشــی و بهداشــتی در 
اختیار دهیاری ها یا حتــی متقاضیان برای این 
زمینه قرار گیرد تا فواید آن به مردم روستا برسد.

وی با اشاره به جذب نیروهای خرید خدمات در 
آموزش وپرورش کاشان، افزود: آموزش وپرورش 
ضمن اینکه باید شایســتگی فردی، تحصیالت 
مرتبــط و توانمنــدی افــراد را در اولویــت جــذب 
به عنوان معلم در هر مقطعی قرار داده و ضرورت 
دارد لیســت کلیــه نیروهــا و نحــوه جــذب آن ها 
مشــخص و در اختیــار فرمانــداری برای بررســی 

قرار گیرد.

رئیس دانشــگاه علمی و کاربــردی اصفهــان گفت: 
دانشگاه های مهارتی برای توسعه علمی و پرداختن 
بــه پژوهش هــا بــر آمــوزش مهارت هــا در فضایــی 
کیــد دارد.  بهــزاد رضایــی رئیــس دانشــگاه  علمی تا
جامع علمی و کاربردی اصفهان در خصوص مفهوم 
پژوهش، گفت: در بحث پژوهش پرداختن به علوم 
پایه و دروس نظری برای توســعه علمی، گســترش 
مرز هــای دانش و رســیدن به دســتاورد های جدید 
است، بسیاری از دانش ها که به زندگی بشر و انجام 
فعالیت های کارآمد کمک کرده نتیجه فعالیت های 
پژوهشــی پایه با هــدف توســعه علمی و زمینه ســاز 
دســتاورد های تکنولــوژی بــوده اســت. وی گفــت: 
هدف انجام دسته ای از پژوهش ها در دانشگاه های 
مادر حرکت در مسیر توسعه علمی و به دست آوردن 
دانش های جدید و به روز است و بخش دیگر مربوط 
به تربیت پژوهشگر است که در حوزه علوم کاربردی 
باید بدان پرداخته شود؛ تربیت پژوهشگران منجر به 
تولید می شود که بسیار مهم است. رئیس دانشگاه 
جامع علمی و کاربردی اصفهان با بیان اینکه پژوهش 
چرخــه ای از رســیدن دانــش تا تبدیــل آن به مــوارد 
اثرگذار و تولید اســت، گفــت: در چرخــه پژوهش هر 
کس باید به خوبی به وظیفه خود عمل کند تا بتوان 

به نتیجه مؤثری در اثر پژوهش رسید. استارت آپ ها 
و شرکت های دانش پایه به تکمیل زنجیره پژوهش 
کمک می کنند تــا یک ایده بــه تولید یــک محصول 
تبدیــل شــود. وی گفــت: در حــوزه پژوهــش وجود 
سرمایه گذار برای تبدیل ایده به محصول بسیار مهم 
است و پژوهشــگران باید حمایت و به ســرمایه گذار 
معرفی شود، چرخه پژوهش با وجود سرمایه گذار و 

تولید محصول تکمیل می شود.
رضایی در خصوص نقش دانشگاه های مهارتی در 
حوزه پژوهش، گفــت: دانشــگاه های مهارتی برای 
توســعه علمی و پرداختن بــه پژوهش ها بــر آموزش 
کید دارد، تحقیقاتی که  مهارت ها در فضایی علمی تا
در حوزه های عملیاتی به نتیجه برسد، باعث رشد، 

بهره وری و پیشرفت خواهد شد.
وی گفــت: هــدف مجموعه هــای مهارتــی توســعه 
علمی افراد ماهر برای محیط کار است، البته افرادی 
کــه در محیــط کار هســتند نیــز بــه تدریج بر اســاس 
پیشــرفت ها به تکنولوژی نیاز دارد که دانش خود را 
توسعه دهد و بتواند با نیاز های جدید خود را تطبیق 
دهد؛ بنابراین پژوهش توسط افراد ماهر برای توسعه 
علم و دانش در حرفه های مختلف باعث رسیدن به 

نتایج بسیار خوبی خواهد شد.

خبرخبر
کاشانی  9۰ درصد دانش آموزان 

کسینه شدند  وا
اهمیت توجه به پژوهش 

کارآفرینی  در حوزه مهارتی برای توسعه 
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به بهانه ساخت سوارنظام کوچک؛ 

فیلم بردارانی که بر صندلی کارگردانی نشستند 
زودی  بــه  بهمنــش  هومــن 
کارگردانــی مجموعه "ســوارنظام 
کوچک" به تهیه کنندگی مهتاب 
کرامتــی را آغــاز خواهدکرد. ایــن نخســتین تجربــه 
کارگردانی این فیلمبردار سینمای ایران است که در 
قدم نخست به سراغ یک سریال تاریخی رفته  است. 
هومن بهمنش تنها فیلم برداری نیست که سودای 
کارگردانی در سر دارد. پیش از او نیز فیلم بردارانی از 
سینمای ایران، بر روی صندلی کارگردانی نشسته 
و فیلمسازی را تجربه کردند. بعضی از آن ها تنها به 
ساخت یکی دو فیلم بسنده کردند اما برخی در این 

وادی ماندگار شدند.
در ادامه به بررسی کارنامه تعدادی از فیلم برداران 
ســینمای ایران می پردازیــم کــه کارگردانــی را نیــز 

آزموده اند.
       محمود کالری

و  شناخته شــده ترین  از  یکــی  کالری  محمــود 
نامدارترین فیلمبرداران ســینمای ایران است که 
در عرصه های بین المللی نیز شناخته شده است. 
او دوره تخصصــی شــناخت و تکنیــک عکاســی را 
در نیویــورک گذرانــد و در آژانس بین المللی عکس 
خبــری ســیگما در پاریــس عکاســی کــرد. اولیــن 
نمایشگاه عکس خود را به عنوان "حکایت تنهایی 
آدم" در ســال ۱۳۵۵ در تهــران برگــزار کرد. در ســال 
۵۹ یکــی از ۱۵ عکاس برتر ســال توســط مجله تایم 
شد و عکس های او در مجالت فرانسوی، آلمانی و 
آمریکایی چاپ شد. از سال ۶۳ تا ۶۵ نیز به عنوان 
دبیر واحد عکاسی تلویزیون ملی ایران فعالیت کرد.
او فعالیــت حرفــه ای خــود بــه عنــوان فیلم بــردار 
در ســینمای ایران را از ســال ۶۳ و بــا فیلمبــرداری 
کنون  فیلــم "جاده های ســرد" آغــاز کــرد. کالری تا
فیلم برداری بیش از ۷۰ فیلم ســینمایی را بر عهده 
غ بلورین  داشــته و موفق به دریافــت چهار ســیمر

شده که از این نظر رکورددار است.
ایــن فیلم بــردار در ســال ۷۵ نخســتین تجربــه 
فیلم ســازی خــود را بــه ثبــت رســاند و فیلــم "ابــر و 
آفتاب" را با بازی امیر پایور و محمدرضا شــریفی نیا 
کارگردانی کرد. در سال ۷۹ نیز فیلم دوم خود را با نام 
"رقص با رؤیا" با بازی محمدرضا فروتن و امیر پایور، 
کارگردانی کرد. هیچ یک از این دو فیلم نتوانستند 
نظر مخاطبان و منتقــدان را به خود جلب کنند تا 
کالری همچنان به عنوان یک فیلم بردار تراز اول در 

سینمای ایران مشغول به فعالیت باشد.
       تورج منصوری

فیلم بــرداران  از  دیگــر  یکــی  منصــوری  ج  تــور
کــه کارگردانــی را آزمــود.  ســینمای ایران اســت 
منصــوری فعالیــت هنــری خــود را از ســال ۱۳۵۰ با 

عکاســی برای مجلــه هنــر و معماری شــروع کــرد و 
سپس در چند فیلم کوتاه تلویزیونی از ساخته های 
فرامرز معطر به عنوان دستیار فعالیت کرد و بعدها 
خود وی به ساخت چند فیلم کوتاه برای تلویزیون 
مشــهد پرداخت. این فیلم بــردار فعالیت خــود در 
ســینمای حرفه ای را از ســال ۶۳ و بــا فیلمبرداری 
کنون  فیلم "مردی که زیاد می دانست" آغاز کرد. او تا
فیلم برداری حدود ۵۰ فیلم سینمایی را در کارنامه 

خود به ثبت رسانده است.
منصــوری کارگردانــی را بــا فیلم ســینمایی "هوای 
تازه" در ســال ۷۵ آغاز کرد. بعد از آن سه فیلم دیگر 
"بازیچه"، "فرار مرگبار" و "سینما نیمکت" را ساخت 
و به ایــن ترتیــب فعالیــت وی در زمینــه کارگردانی 
متوقف شد. او همچنین تدوین و تهیه کنندگی را 

نیز در سینمای ایران تجربه کرده است.
       مازیار پرتو

زنده یاد "مازیار پرتــو" یکی از فیلم بــرداران صاحب 
ســبک و تأثیرگــذار در ســینمای ایران بــود. او بــه 
فیلم سازانی که تجربه نخست خود را جلوی دوربین 
می بردنــد در برنامه ریــزی، دکوپــاژ و صرفه جویــی 
زمانی و اقتصادی مشاوره می داد. پرتو فیلم برداری 
۵۳ فیلــم ســینمایی را در کارنامــه خــود بــه ثبــت 
رسانده است. سریال "امام علی )ع( " را می توان یکی 
از برجســته ترین آثار این فیلم بردار فقیــد در زمینه 

فیلم برداری دانست.
او همچنین ۱۵ فیلم سینمایی را تدوین کرده است 
که این آثار نشان دهنده تسلط ذاتی او در پرداخت 

ریتــم و پیوســتگی تصاویر هســتند. پرتــو در طول 
فعالیت حرفه ای خود در سینما، سه فیلم "مردان 
روزگار"، "پخمه" و "گرگ بیزار" را کارگردانی کرد. او در 

سال ۱۳۹۲ در کالیفرنیا چشم از جهان فرو بست.
       تورج اصالنی

جــوان  فیلم بــرداران  از  یکــی  اصالنــی  ج  تــور
سینمای ایران است که به طور حرفه ای کارگردانی 
را نیز دنبال می کند. اصالنی عکاسی را از ۱۰ سالگی 
در کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان 
شهرســتان ســنقر و فیلم برداری را نیز از ۱۴ سالگی 
با دوربین هشت میلی متری آغاز کرد. فعالیت او در 
سینمای حرفه ای از سال ۱۳۷۹ با فیلم برداری فیلم 
کنون  "خواب ســفید" رقم خورد. این فیلم بــردار تا
فیلم بــرداری بیــش از ۳۵ فیلــم بلند ســینمایی از 
محصوالت سینمای ایران، کردستان، عراق و ترکیه 

را برعهده داشته است.
اصالنی فیلمسازی را با ساخت بیش از ۱۰ فیلم کوتاه 
مســتند و داســتانی تجربه کرد. اما "جینگو" اولین 
فیلم بلند سینمایی او در مقام کارگردان بود. بعد از 
آن فیلم "حمال طال" را کارگردانی کرد که مورد توجه 
مخاطبان و منتقــدان قــرار گرفت. "بی ســرزمین" 
ســومین ســاخته ســینمایی اصالنی اســت که در 
جشنواره های معتبر بین المللی به نمایش درآمد 
و طی روزهــای گذشــته، جایــزه کارگــردان نوگرای 

جشنواره "جاده ابریشم" چین را از آن خود کرد.
       مهدی جعفری

گرانی  مهدی جعفری را می توان از معدود ســینما

دانست که هم در عرصه فیلم برداری و هم کارگردانی 
موفق و صاحب سبک بوده است. او فعالیت خود 
را از انجمن ســینمای جوان آغاز کــرد و بعــد از آن از 
دانشــکده ســینما تئاتر دانشــگاه تهــران در رشــته 
غ التحصیل شد.  کارشناسی کارگردانی سینما فار
جعفری فیلم برداری در ســینمای ایران را از ســال 
کنون  ۸۳ و بــا فیلم "ما همــه خوبیم" آغــاز کــرد و تا
فیلم برداری ۱۵ فیلم ســینمایی را بر عهده داشته 

است.
او اولین بار با فیلم ســینمایی "ایســتگاه اتمســفر" 
بــر روی صندلــی کارگردانی نشســت که ایــن فیلم 
توفیق چندانی به دست نیاورد. اما فیلم سینمایی 
"بیســت و ســه نفــر" دومیــن ســاخته ســینمایی 
جعفری، کارگردانی صاحب سبک و تازه نفس را به 
سینمای ایران معرفی کرد که سیمرغ زرین بهترین 
فیلم از نگاه ملی در سی وهفتمین جشنواره فیلم 
فجر و پروانه زرین بهترین فیلم نامه و بهترین فیلم 
از بخش ملی و جایــزه بهترین کارگردانــی از بخش 
بین الملل سی ودومین جشنواره فیلم های کودکان 

و نوجوانان اصفهان را از آن او کرد.
جعفری در سال ۹۹، فیلم سینمایی "یدو" را باز هم 
با موضوعی پیرامون دفاع مقدس در مقام کارگردان 
غ بلورین  جلــوی دوربین بــرد که بــار دیگــر ســیمر
بهترین کارگردانی از سی ونهمین جشنواره فیلم فجر 
و پروانه زرین بهتریــن کارگردانی بخش بین الملل 
ســی وچهارمین جشــنواره فیلم هــای کــودکان و 

نوجوانان اصفهان را برای وی به ارمغان آورد.

کتــاب  آییــن رونمایــی و نقــد 
»هوم« نوشته  »لیال میرباقری« 
در خانه خورشید اصفهان برگزار 

می شود.
»هــوم« داســتان زندگــی هفــت نفر اســت. هفت 
نفــری کــه در یــک شهرســتان کوچــک کنــار هم 
زندگی می کنند و در پستی و بلندی های داستان 
به خودشناسی می رســند. این آدم ها سرنوشت 
عجیبی دارند که با هم پیوند خــورده و آن ها را به 

یکدیگر مرتبط می کند.
»لیال میرباقری« نویسنده کتاب »هوم« است که 
به عنوان یکی از فعاالن انجمن داســتان نویســی 

خانه خورشید اصفهان شناخته می شود.
با وجود ایرانی بودن تمام عناصر کتــاب »هوم« از 
جمله نویســنده آن، این کتاب در لندن به چاپ 
رســیده اســت. فضای داســتان، فضای عجیبی 

است و بخشی از این تفاوت، از هنر تصویرگری آن 
متبادر می شود که با نگاره های »گلی اصفهانی« 

ساخته و پرداخته شده اند.
مرضیــه گالبگیــر، داســتان نویس و مدیــر خانــه 
خورشید اصفهان درباره برگزاری نشست رونمایی 
و نقد کتاب »هوم« گفت: در خانه خورشید، یک 
انجمــن ویژه داســتان نویســان فعالیــت دارد که 
به واســطه این انجمن با عده ای از افــرادی که به 
داستان نویسی عالقه دارند جلساتی را به صورت 
هفتگی برگزار می کنیم و در کنار آن با انجمن های 

دیگری مثل »بهانه روایت« همکاری داریم.
وی بابیان اینکــه هرزمــان کتــاب یکــی اعضــای 
انجمــن داســتان نویســان خانه خورشــید چاپ 
می شــود جلســه رونمایــی و نقــد و بررســی از آن 
کتــاب در مؤسســه خانه خورشــید برگــزار خواهد 
شــد، افــزود: حــدود یک مــاه پیــش قــرار بود این 

جلسه ها در روزهای جمعه برگزار شود اما به دلیل 
اتفاقاتی که در پی تحصن کشــاورزان ایجاد شد، 
برگزاری این جلسه ها را متوقف کردیم؛ البته ما هر 

ســال قبل از گســترش ویروس کرونا جشن شب 
یلدا را در خانه خورشید برگزار می کردیم اما امسال 
با برنامه ریزی های انجام شده، جلسه رونمایی و 
نقد کتاب هوم را در شب یلدا برگزار می کنیم یعنی 
دو برنامه جشــن شــب یلدا و رونمایــی و نقد این 
کتاب همزمان در خانه خورشید برگزار خواهد شد.

گالبگیــر گفــت: در ایــن جلســه بــه غیــر از اعضای 
انجمن داستان نویسی، منتقدانی از جمله سمیه 
سمساریلر و فاطمه زنده بودی نیز حضور خواهند 
داشــت. همچنین حمید بابایی که از منتقدان 
مطرح کشور اســت از تهران به این جلسه دعوت 

شده است.
این نشســت ســاعت ســه تا پنج روز سه شنبه ۳۰ 
آذرماه در محل خانه خورشــید اصفهان، واقع در 
خیابان آبشار اول، روبه روی تقاطع، نبش کوچه 

ک ۱۰۰ برگزار می شود. شهره، پال

کبر فرزادی با همکاری  نمایشگاهی از آثار نقاشی علی ا
نگارخانه صفوی اصفهان، در مسقط پایتخت عمان 

برگزار شده است.
دستان پرتوان هنرمند ایرانی همیشه زبانزد خاص و عام بوده است و 
بهترین آثار را خلق و به نمایش گذاشته است، هنرمند با عالقه و انرژی، 
آنچه در ذهن و افکارش می گذرد را به تصویر می کشد و با مخاطب ارتباط 
می گیرد. گاهی اوقات این ارتباط، تنگاتنگ و نزدیک می شود به طوری 

که بیننده، تمام تصورات هنرمند را با چشــم جان می بینــد و به درکی 
عمیق می رســد. بنابراین آثــار او گویای مفاهیم خاص هســتند که در 
گون و رنگ های تیره و روشن به نمایش گذاشته  قالب طرح های گونا

می شوند تا مخاطب را بیدار و هوشیار کنند.
نقاشی های علی فرزادی نیز که این روزها در گالری fikara واقع در 
مســقط پایتخت عمان برپا شــده اســت گویای روحیه و افکار این 
نقاش است. در این خصوص الناز رجبیان، مدیر فرهنگی و هنری 

نگارخانه صفوی گفت: بهمن ماه ســال ۱۳۹۸ نمایشــگاهی از آثار 
اســتاد علی فرزادی در نمایشــگاه نگارخانه صفوی اصفهان برگزار 
شد که آثار ارائه شده شــامل ســه مجموعه )فیگوراتیو، پرتره و آثار 

دکوراتیو( بود.
کبر فرزادی در خلق نقاشی های خود از تکنیک جوهر  وی ادامه داد: علی ا
روی کاغذ و مداد روی کاغذ استفاده کرده است و من بعد از نمایشگاه 
وی در نگارخانه صفوی، تصمیم گرفتم هنر ایران را به کشورهای دیگر 
معرفی کنم و با توجه به اینکه کشــور عمــان از هنــر و هنرمندان ایرانی 
حمایت می کند و نمایشگاه های خوب و برگزیده ای برگزار می کند، به 
همین دلیل هماهنگی های الزم برای برگزاری نمایشگاه آثار علی فرزادی 

در مسقط انجام شد.
کبــر فــرزادی، هنرمنــد نقاش نیز گفــت: در بخشــی از  همچنین علی ا
مجموعه، پرتره و برخی دیگر به صورت آزاد از طبیعت الهام گرفته شده 
است و تکنیک خلق بخشی از مجموعه به صورت نقاشی پشت شیشه 
و بخش دیگر با استفاده از جوهر یا مداد بر روی کاغذ و مقوا کشیده شده 

و در مجموع طرح بیشتر این آثار، ذهنی است.
این هنرمند با اشاره به انتخاب "هنر از دریچه ذهن علی فرزادی" از سوی 
نگارخانه صفوی برای عنوان نمایشگاه، افزود: به دلیل عالقه وافرم به 
هنر نقاشی به وادی هنر کشانده شدم و تاکنون نیز نمایشگاه های متعدد 
گروهی و انفرادی بسیاری در کارنامه هنری من ثبت شده است که عالوه 
بر ایران، کشورهای آمریکا، اتریش و سوئیس نیز میزبان نمایشگاه های 
من بوده اند. نمایشگاه نقاشی "هنر از ذهن علی فرزادی" همه روزه تا ۲۳ 
دسامبر برابر با دوم دی ماه در گالری fikara واقع در مسقط پایتخت کشور 

عمان برپا خواهد بود.

که در شب یلدا معرفی می شود کتابی  »هوم« 

هنر ذهن علی فرزادی در پایتخت عمان

فرهنگی

کتاب

نمایشگاه

حســن معجونــی، امیرمهــدی ژولــه و رامبــد 
جــوان، مســابقه »خنداننده شــو ۳« برنامــه 

»خندوانه« را داوری می کنند.
به نقــل از روابــط عمومی برنامــه، افتتاحیه 
مسابقه استندآپ کمدی »خنداننده شو« 
روز سه شــنبه، ۳۰ آذرماه، همزمان با شــب 
یلــدا در شــبکه نســیم روی آنتــن مــی رود 
و پــس از آن، در شــب های چهارشــنبه و 
پنجشــنبه، بخــش اول رقابــت کمدین هــا 
آغاز می شــود. در ســری تازه این مســابقات 
بیست شرکت کننده در پنج مرحله با یکدیگر 
رقابت می کنند و در نهایــت یک کمدین در 
جریان این مســابقه بــا رای داوران و مردم، 

کمدین برتر می شود.

میثم درویشان پور و علی صبوری، کمدین های 
»خنداننده شــو«   دوم  و  اول  ســری   برتــر 
بودند. خندوانه« از یکشنبه تا پنجشنبه ساعت 

۲۳ در شبکه نسیم روی آنتن می رود«.
حســن معجونــی، امیرمهــدی ژولــه و رامبــد 
جــوان، مســابقه »خنداننده شــو ۳«  برنامــه 

»خندوانه« را داوری می کنند.

بیســت وهفتمین جلــد مجموعــه پژوهشــی 
شخصیت های مانا با محوریت زندگی، احواالت 
و آثار مشفق کاشانی توسط انتشارات سوره مهر 

منتشر و راهی بازار نشر شد.
از مجموعــه پژوهشــی  جلــد بیســت وهفتم 
شــخصیت های مانا، نوشــته علی تقــوی که به 
زندگی و احواالت و آثار مشفق کاشانی شاعر انقالب 
اسالمی اختصاص دارد، به تازگی توسط انتشارات 

سوره مهر منتشر و راهی بازار نشر شده است.
کنــون زندگی نامــه بزرگانــی چــون ســیدجعفر  تا
شــهیدی، ســیدمحمد فــرزان، مجیــد شــریف 
واقفــی، ســلمان هراتــی، بهاءالدیــن محالتــی، 
سیداحمد خمینی، سید غالمرضا سعیدی، سید 
محمدعلی داعی االسالم و طاهره صفارزاده، قیصر 
امین پور و... در قالب این مجموعه منتشر شده 
است. مجموعه پژوهشی شــخصیت های مانا 
توسط دفتر ادبیات انقالب اسالمی حوزه هنری 
منتشر می شــود. گروه پژوهش شخصیت های 
مانا، اردیبهشت سال ۸۸ تشکیل شد و با استفاده 
از پرونده هایی که در بایگانی »فرهنــگ نام وران 
معاصر« حوزه هنری وجــود دارد، به زندگی نامه 
افرادی که گمنام و یا کمتر شناخته شده هستند 
اما فعالیت هــای سیاســی، علمی، اقتصــادی و 

هنری زیادی در انقالب داشته اند، می پردازد.
علی تقوی در جلد بیست وهفتم این مجموعه، 

به فعالیت های زنده یاد مشفق پرداخته  است. 
عباس کی منش مشهور به مشــفق کاشانی ۲۳ 
مــرداد ۱۳۰۴ در کاشــان به دنیــا آمــد. او تا مقطع 
کارشناســی ارشــد را در دانشــگاه تهــران گذراند و 
سپس پیشه معلمی را برگزید و برای ۳۷ سال در 
آموزش وپــرورش به خدمــت معلمی پرداخت و 
بعدتر به شاعری روی آورد. او از جمله شاعرانی بود 
که همواره اشعارش با مضمون هایی مذهبی چون 
دین، امامــان معصوم و اعتقادات شــیعه همراه 
بود. در جلسات شــعری رهبر انقالب هم حضور 

می یافت و شعرخوانی می کرد.
تقوی درباره مشــفق کاشــانی می گوید:  او از دهه 
۱۳۳۰، بــا مهاجــرت مشــفق بــه تهــران، تحولــی 
خــاص در کار شــعر و شــاعری او دیــده می شــود. 
در این تحول، چند عامل نقشی به ســزا داشت؛ 
ازجمله، تالش و همت مضاعف شــاعر و شــرکت 
در انجمن های ادبی و همنشــینی ها و مراودات 
بسیار با جمعی از شاعران معاصر، به ویژه شاعرانی 
که در جدال سنت و تجدد، مشرب و مرامی میانه 
داشتند و سبک و شیوۀ کار آنان با روحیه مشفق 

سازگاری بیشتری داشت.
با پیروزی انقالب اسالمی، مشفق بخش عمده ای 
از عواطف و مضامیــن شــعری اش را معطوف به 
انقــالب و جنگ تحمیلــی کــرد. شــعر او را در این 
دوره، می توان ســند منظــوم آرمان های انقالب 
و شــعارها و موضع گیری هــای خــاص آن دوران 
نامید. افزون بر این، چند عامل در میزان خالقیت 
و نوآوری شاعر در این دوره، تأثیرگذار بوده است، 
ازجمله اینکه او بنا به دعوت برخی از سازمان ها و 
نهادهای انقالبی، پاره ای از مناصب اداری را نیز 
پذیرا شد و از سوی دیگر، برای گردآوری و تدوین 
مجموعه شعرهای دیگر شاعران در موضوعات 

گون، وقت بسیار صرف کرده است. گونا

بازیگر فیلم سینمایی "گربه سیاه"، ویدئویی از بازی 
خود در این فیلم را منتشر کرده است.

بهاره کیــان افشــار بــا انتشــار ویدئویــی در صفحه 
گرام خود آورده است: شخصی خود در اینستا

"االن همیــن طوری هم پشــت ســر من و تــو حرف 
هست...

دیالوگ موشن: بهاره کیان افشار در گربه سیاه
بهــاره کیــان افشــار بازیگــر بــا ســابقه و پرطرفــدار 
سینمای ایران یکی از نقش های فیلم "گربه سیاه" 

را ایفا می کند.
وی از دهه هشتاد فعالیتش در سینما را به عنوان 

بازیگر آغاز کرد.
کیان افشار در طول این سال ها با کارگردانان معتبری 
همچون مرحوم ضیاالدین دری، مصطفی کیایی، 

فرامرز قریبیان، کیومرث پوراحمد، محمدحسین 
لطیفی، محمدهادی کریمی و مازیار میری همکاری 

کرده است.
وی در "گربه سیاه" در نقش خودش جلوی دوربین 

رفته است.
گربه سیاه به تهیه کنندگی بهرام رادان و کارگردانی 

کریم امینی را در سینماهای کشور تماشا کنید."

سومین نشست از فصل اول فعالیت های فیلم خانه 
حــوزه هنــری اســتان اصفهــان بــه پخــش و نقد و 
بررسی فیلم »چهل سالگی« به کارگردانی »علیرضا 

رئیسیان« اختصاص دارد.
 در نشست سوم از فصل اول برنامه سینما اقتباس 
که از سوی فیلم خانه حوزه هنری استان اصفهان و 
دفتر تخصصی سینما )وابسته به سازمان فرهنگی، 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان( برگــزار 
می شود، فیلم »چهل سالگی« به کارگردانی »علیرضا 
کران و مورد نقد و تحلیل قــرار خواهد  رئیســیان« ا
گرفت. این نشست با حضور »سیاوش گلشیری« 

نویسنده، فیلم نامه نویس و منتقد برگزار می شود و 
دبیر این نشست »محسن رهنما« برگزیده دومین 

همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران است.
رئیســیان در فیلم »چهل سالگی« مســیر دیگری 
را نســبت به آثار قبلی خــود در پیش گرفته اســت؛ 
هرچند همچنان با فیلمی استاندارد مواجه هستیم 
اما رئیسیان توجه ویژه ای به تمامی گروه های سنی 
و ذائقه هــای فرهنگی کــرده و تمام کوشــش خود 
را صرف آن داشــته اســت تا همه را به نحوی راضی 
کند. بدین ترتیب »چهل سالگی« به همان میزان 
که از آثار سطحی این سال های سینمای ایران یک 
سرو گردن باالتر است اثری عامه پسند نیز هست. 
عامه پســند به معنی درســت آن، یعنی فیلمی که 
می توان همراه با تمامی اعضای خانواده دید، سرگرم 
ک را احساس نکرد که به  شــد و این حقیقت دردنا

شعور مخاطب توهین شده است.
نمایش و تحلیل فیلم »چهل سالگی« سه شنبه _۳۰ 

آذرماه_ ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.

داوران »خنداننده شو ۳« مشخص شدند 

توسط انتشارات سوره مهر؛

کاشانی منتشر شد کتاب زندگی و احواالت مشفق 

گربه سیاه" کیان افشار در "  بهاره 

نمایش و بررسی »چهل سالگی« در فیلم خانه

خبر

کتاب

سینما

خبر

هویت شهید غالمرضا ترابی بعد از ۳۳ سال از 
طریق انجام آزمایش ها شناسایی شد.

شــهید غالمرضا ترابی کاجی ســال ۱۳۴۴ در 
شهرســتان جرقویه متولــد و در ســال ۱۳۶۵ 
به عنوان ســرباز رســته پیــاده یــگان جمعی 
گــردان ۷۸۴ تیپ ۴ لشــگر ۲۱ ارتش به جبهه 

اعزام شد.
ترابی ۲۸ خرداد ســال بعد در ناحیه زبیدات 
عراق در اثر اصابت گلوله دشمن به شهادت 
رسید و پیکر مطهرش سال ۹۵ در پی عملیات 
تفحص کشــف و به عنوان شــهید گمنام در 
ک سپرده  استان هرمزگان شهر سیاهو به خا

شد.
بعــد از ٣٣ ســال بــا آزمایــش DNA، پیکــر 

مطهر این شهید شناسایی شد.
خبر شناسایی پیکر مطهر این شهید واالقدر 
همزمان بــا شــهادت حضــرت زهــرا )س( به 
خانواده وی اطالع داده شــد، پدر و مادر این 
شهید پس از تحمل سال ها چشم انتظاری 

به دیار باقی شتافتند.

کتــاب "پنجــم تــا پنجــم" روایــت زندگــی 
دانشجوی پزشکی شهید حمید توحیدی 

در اصفهان رونمایی شد.
همزمان بــا ســالروز شــهادت حضــرت زهرا 
)س( و هفته پژوهش، در اجالسیه جشنواره 
جهادگران علمی- پژوهشی استان، از کتاب 
" پنجم تا پنجم " رونمایی و از پدر و مادر این 

شهید بزرگوار تجلیل شد.
"پنجم تا پنجــم" روایتگر زندگــی و خاطرات 
شــهید حمید توحیدی، دانشجوی رشته 
پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان 

است.
جوان بااســتعداد و نخبه ای که بــا رتبه ۳۳ 
کنکــور در دانشــگاه پذیرفته شــد و اســفند 
۶۵ در ۱۷ ســالگی در عملیــات کربالی ۵ به 

شهادت رسید.
این کتاب به نویسندگی زینب عطایی و به 
همت انتشارات ستارگان درخشان به چاپ 

رسیده است.

نمایشگاه آثار نقاشی و الیه چینی منصور خادم 
خراســانی در گالــری نقــش خانه حــوزه هنری 
اصفهــان برپــا شــد. در این نمایشــگاه آثــار الیه 
چینی و نقاشــی هایی به ســبک صفوی برای 
بازدیــد عمــوم نمایش گذاشــته شــده اســت. 
عالقه مندان بــرای بازدید از آثار این نمایشــگاه 
به خیابــان آمــادگاه، مجتمع فرهنگــی هنری 
سوره، گالری نقش خانه حوزه هنری اصفهان 
مراجعه کنند. نمایشگاه آثار نقاشی و الیه چینی 
تا اول دی از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۹ دایر است. هنر 
الیه چینی زیرمجموعه هنر های سنتی وابسته 
به معماری اســت که قدمتــی دیرینــه در ایران 
دارد. اولیــن نشــانه های این هنر را می تــوان بر 
روی کاشی های ایلخانی مشاهده کرد. در این 
رشته هنری، هنرمندکاشی کار نقوش را بر روی 
کاشی ها برجسته و پس از پخت، نقوش برجسته 
را مزین به طال می کرده است. نمونه ی این هنر در 
کاشی های زرین فام بقعه امامزادگان درب امام 

اصفهان می توان مشاهده کرد.

کارگــردان فیلم ســینمایی "گشــت ارشــاد ٣" از 
فــروش 2٥ میلیاردتومانی این فیلم خبــر داده 
اســت. ســعید ســهیلی با انتشــار ویدئویــی در 
گرام آورده است: صفحه شخصی خود در اینستا

"گشت ارشاد سه، 2٥ میلیاردی شد.
فیلــم ســینمایی "گشــت ارشــاد ٣" بــه تهیــه 
کنندگی و کارگردانی سعید سهیلی با بازی پوالد 
کیمیایی، ســاعد ســهیلی، بهنــام بانــی و امیر 
کــران به فــروش 2٥  جعفــری در طــول یک ماه ا
کران "گشت ارشاد ٣" همزمان  میلیاردی رسید. ا
با عبور مخاطبــان فیلــم از یک میلیون نفــر در 

سینماهای سراسر کشور ادامه دارد.
خرید بلیت از سینماتیکت، ایران تیک و گیشه 7

پخش از شایسته فیلم

هویت شهید 
غالمرضا ترابی کاجی بعد از

 ۳۳ سال شناسایی شد

رونمایی از کتاب پنجم 
تا پنجم در اصفهان 

ثار نقاشی برپایی نمایشگاه آ
 و الیه چینی در اصفهان 

»گشت ارشاد ٣«
 ٢٥ میلیاردی شد

خبر

کتاب

نمایشگاه

سینما
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21 دسامبر     2۰21 ورزش6
سپاهان یک- شهید اورکی صفر

 برد اقتصادی در گام نخست
تیم فوتبال سپاهان با یک پیروزی 
حداقلی جــام حذفی ایــن فصل را 

آغاز کرد.
در چارچوب رقابت های مرحله یک شانزدهم نهایی 
جام حذفی فوتبال، تیم های سپاهان و شهید اورکی 
اسالمشهر در ورزشگاه نقش جهان به مصاف یکدیگر 
رفتنــد که این دیــدار در نهایت بــا پیروزی یــک بر صفر 

سپاهان به پایان رسید.
دیدار دو تیم سپاهان و شهید اورکی در حالی آغاز شد که 
سپاهان تنها دقایقی پس از شروع دیدار کامال بر توپ و 
میدان مسلط شد و از راه های مختلف برای موقعیت 
سازی و رســیدن به دروازه حریف اقدام کرد. در سوی 
مقابل اما تیم شهید اورکی به نظر کامال سازمان یافته و 
منسجم به ارائه بازی تدافعی می پرداخت و با اتکا به این 
روش فضاها را از تیم محرم نویدکیا گرفته بود. سپاهان 
در نیمه نخست چندان نتوانست روی دروازه حریف 
دسته دومی خطر ایجاد کند و تنها دو سه موقعیت روی 

ارسال ها ایجاد کرد که راه به جایی نبرد.
سپاهان نیمه دوم را بهتر آغاز کرد و با سرعت دادن به 
بازی خصوصا در یک سوم دفاعی حریف موفق شد از 
عمق دفاع تیم شهید اورکی اســتفاده کند و روی یک 
نفوذ به درون محوطه جریمه طلســم دروازه مهمان 
را باز کند. با این گل خیال ســپاهانی ها راحت شد و با 
استرس کمتری به بازی ادامه دادند، آنها موقعیت های 
دیگری نیز تا انتهای بازی داشتند که اختالف را بیشتر 
کنند اما در نهایت و در حالی که تیم شهید اورکی توان 
حمله کردن هم نداشــت، همان یک گل سرنوشــت 

بازی را معین کرد.
        نتوانستیم موقعیت های گلزنی خوبی را خلق 

کنیم

ســرمربی ســپاهان گفت: شــهید اورکــی واقعــا خوب 
بازی کردند و باید به آن ها تبریک بگوییم. کنترل بازی 
گر واقع بینانه نگاه کنیم، نتوانستیم  دست ما بود اما ا

موقعیت های گلزنی خوبی را خلق کنیم. 
فشردگی خط دفاع حریف خیلی زیاد بود ولی اینها دلیل 

نمی شود که موقعیت خوب درست نکنیم. 

باید هافبک های ما بیشتر پا به توپ می شدند تا شانس 
موقعیت بیشتری داشته باشیم. در محوطه جریمه 

تعدادمان کم بود. 
در کل مالکیت توپ خیلی دســت ما بود ولی از لحاظ 
موقعیتی نتوانســتیم بازی خیلی فوق العــاده خوبی 

انجام دهیم.

محرم نویدکیا پس از پیروزی تیمش مقابل شهید اورکی 
اسالمشهر، اظهار کرد: بازی های جام حذفی همیشه 
سختی خاص خودشان را دارند. خصوصا تیم هایی که 
از دسته های پایین تر مقابل تیم های لیگ برتری قرار 
می گیرند، با انگیزه باالیی به میدان می آیند و به دنبال 

اثبات توانایی هایشان هستند.

خبر

هافبک تیــم فوتبــال ذوب آهن اصفهــان گفت: 
همیشــه نخســتین بازی ها حائز اهمیت اســت 
و مــا هــم برای ایــن جــام برنامه ریــزی کرده ایم تا 

قهرمان شویم.
محمد سلطانی مهر در خصوص برتری ۳ بر صفر 
گاندوها مقابل رایکا گفت: خوشبختانه در اولین 
گام توانستیم سربلند بیرون بیاییم، هر تورنومنتی 
که آغاز می کنید پیروزی در دیدار اول بســیار مهم 
است، مهم نیســت که در مراحل بعدی به کدام 
تیم ها برخورد می کنیم، برای این رقابت ها برنامه 

داریم و هدفمان قهرمانی جام حذفی است.
وی با اشاره به این برتری روحیه بخش ذوب آهن 
افزود: هر برد در لیگ برتر یــا جام حذفی برای تیم 
روحیه بخش است، مهم نیســت به مصاف چه 
تیم هایی می رویــم برای تمامی حریفــان احترام 
قائل هســتیم و مســلما این پیروزی هــم روحیه 
زیادی به تیــم ما تزریــق کــرد و امیــدوارم در بازی 
برابر پرسپولیس در ورزشگاه آزادی بتوانیم نتیجه 
خوبی کســب کنیــم و دل هــواداران ذوب آهن را 

شاد کنیم.
هافبک خالق تیــم فوتبــال ذوب آهــن اصفهان 
درباره فرصت سوزی ذوبی ها در نیمه اول و تغییر 
جریان بــازی در نیمــه دوم عنوان کــرد: در چنین 
بازی ها خصوصا مراحل ابتدایی، کار گره می خورد، 
مهم این بــود کــه تیم مــان برگشــت و در اواســط 
گر گل  نیمه دوم به گل اول رسیدیم، می دانستیم ا
اول را بزنیم تیم حریف به هم می ریزد و می توانیم 
گل های بیشتری به ثمر برسانیم و همین اتفاق هم 
افتاد و موفق شدیم با ۳ گل رایکا را شکست دهیم.

سرپرست پرسپولیس از حل مشکل صدور مجوز 
حرفه ای سرخابی ها خبر داد.

بــه گــزارش رســانه رسمی باشــگاه پرســپولیس، 

جلســه ای بین سرپرســت باشگاه پرســپولیس و 
مدیرعامل استقالل با داریوش مصطفوی و سعید 
عباسی مســئوالن کمیته صدور مجوز حرفه ای، 
شــهاب الدین عزیــزی خــادم رئیــس فدراســیون 
فوتبال و سهیل مهدی مسئول کمیته مسابقات 
سازمان لیگ برای رسیدگی به بحث صدور مجوز 
حرفه ای دو باشــگاه پرســپولیس و استقالل برگزار 

شد.
در پایان این نشست، سید مجید صدری اعالم کرد 
که مشکل صدور مجوز حرفه ای باشگاه پرسپولیس 

حل شده است.

در صحن شورای اسالمی شهر تهران موضوع تغییر 
نام برخی از معابر شــهر تهران مطرح شــد و اعضای 
شورای شهر نظرات خود را درباره تغییر نام ها اعالم 
کردنــد. در نهایت بلوار صــدرا به نام حســن یزدانی 
قهرمان کشتی گیر، کوچه ششم به نام سردار شهید 
تقی ورکش، خیابان هاللی به نام شــهید غالمرضا 
صالحی، مجموعه فرهنگی به نام شهید محسن 

شهریاری تغییر نام یافت.

الیــو  یــک  در  آهــن  ذوب  ســابق  مدیرعامــل 
گرامی حاضر شد و در خصوص باشگاه سابق   اینستا

تحت هدایتش صحبت های جالبی را مطرح کرد.
سعید آذری مدیرعامل اسبق باشگاه ذوب آهن در 
گرامی حاضر شد و پیرامون مدیریت در  الیو اینستا
ورزش فوتبال صحبت کــرد. او پیــش از گفت وگو با 
مجری این الیو و در حالی که با لباس سال های قبل 

تیم فوتبال ذوب آهن حاضر شده بود در خصوص 
ذوب آهن گفت: از کودکی طرفدار ذوب آهن بوده ام. 
از ۱۳ سالگی برای ذوب آهن در ورزش فعالیت می کنم 

و این کار باعث افتخار من است.
آذری در حالی که لوگوی باشگاه ذوب آهن را در این 
الیو نشان می داد گفت: این پیراهن سبز همیشه 

همراه من است و به آن عالقه قلبی دارم!

کاپیتان سابق ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر 
گر ویژه دیدار تیمش برابر  حضور یافت و تماشا

رایکا بود.
دیــدار تیم هــای ذوب آهــن و رایــکا بابــل از 
مرحلــه یــک شــانزدهم نهایــی جــام حذفــی 
گردان تارتار  از دقایقــی پیــش آغاز شــده و شــا
بــرای کســب ســومین جــام در ایــن رقابت ها 

تالش می کنند.
در حالی که دقایقی از این دیدار ســپری شــده 
بود قاســم حدادی فر کاپیتان سابق گاندوها 
در ورزشــگاه حضــور یافــت و از نزدیــک شــاهد 

عملکرد تیم ذوب آهن بود. 
از نکات جالب توجه حضور حدادی فر خوش و 

بش وی با احسانی 
مدیــر عامل ایــن 
تیم بود.  حدادی 
فر بعد از این دیدار در 

کنار احسانی نشست 
و بــا وی به گفــت و گو 

پرداخت.
بــه نظــر می رســد با این 
حضور بــه نوعــی دوران 

دوری حــدادی فــر از تیم 
ذوب تمــام شــده و وی 
بــا مجموعــه ذوب آهــن 

آشتی کرده باشد.

دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: به 
لطف خدا موفق به پیروزی در این دیدار شدیم و من 

هم موفق شدم در این مسابقه کلین شیت کنم.
پارسا جعفری پس از پیروزی ذوب آهن مقابل رایکا 
در جام حذفی و ثبت کلین شیت اظهار کرد: هر بازی 
شرایط خاص خودش را دارد در دیدارهای لیگ ما 
در چند بازی بدشانس بودیم، اما دلیل نمی شود 
در جام حذفی بخواهیم بد بــازی کنیم، تیم مان 

مهره های خوبی دارد.
وی درباره بازی افزود: همانطور که مشاهده کردید 
بازی را خوب آغاز کردیم و فرصت های زیادی هم در 
دیدار خلق کردیم، شکرخدا موفق شدیم با سه گل 

برنده دیدار شویم.
گلر جــوان ذوب آهن درباره بازی برابر پرســپولیس 
در هفته آینــده و اهمیت ایــن پیــروزی گفت: این 
پیروزی پیش از دیدار برابر پرسپولیس کمک زیادی 
به ما می کند که عملکرد خوبی در بازی هفته آینده 

داشته باشیم و بتوانیم نتیجه خوبی کسب کنیم.
جعفری درخصوص قرارگرفتنش درون دروازه بان 
گاندوها به عنوان گلر اول عنوان کرد: مهدی تارتار 
و حســین اینانلو به من لطف زیادی دارند و به من 
فرصــت دادنــد، مــن هــم وارد زمیــن که می شــوم 
تمامی تالشــم را می کنم بهترین عملکرد را داشته 
باشم. وی در پایان گفت: خداروشکر به لطف سایر 
بچه ها توانستیم نخستین کلین شــیت خودم را 

ثبت کنم و امیدوارم این روند ادامه دار باشد.

سلطانی مهر: هدف مان قهرمانی در جام حذفی است

خبر

۲۰۲۲ ACL حضور قطعی سرخابی ها در

یک خیابان به نام حسن یزدانی نام گذاری شد

مدیرعامل سابق با لباس ذوب از آمریکا؛

آذری: به ذوب آهن عالقه قلبی دارم!

آشتی قاسم با ذوب آهن؛

گر ویژه دیدار ذوب آهن حدادی فر تماشا

دروازه بان  ذوب آهن: 
برای ثبت نخستین کلین شیتم خوشحالم

خبر

تیــم والیبــال ســپاهان اصفهــان در فاصلــه 
یک هفته مانــده تا پایــان دور رفت لیــگ برتر، 
قهرمانی نیم فصــل اول این رقابت ها شــد. به 
گزارش ایسنا، هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال 
مردان با هفت دیــدار در شــهرهای اصفهان، 
ارومیه)دو دیدار(، مریوان، رفسنجان، گرگان و 

تهران پیگیری شد.
در یکــی از دیدارهای ایــن هفته فــوالد مبارکه 
سپاهان میزبان فوالد سیرجان ایرانیان بود. 
گردان رحمان محمدی راد در سپاهان که  شا
برای قهرمانی در نیم فصل تنها به یک امتیاز 
نیاز داشتند، در سه ست پیاپی حریف خود را 
شکست دادند و با پیروزی در تمام دیدارهای 
خود و در فاصله یک هفته مانده به پایان دور 

رفت، قهرمان نیم فصل شدند.
دو تیــم شــهرداری ارومیــه و لبنیات هــراز آمل 
گردان  هم درحالی به مصاف هم رفتند که شا
محمدرضــا تنــدروان در ارومیــه بــرای تثبیت 
جایــگاه دومی خــود نیازمند کســب یــک برد 
دیگر بودند که در نهایت رالی پنج سته دو تیم 
با نتیجه ســه بر دو به ســود شــهرداری ارومیه 

تمام شد.

مسابقات ورود به اردوی تیم ملی تکواندو زنان 
کشــورمان، روز شــنبه هفته آینده با حضور ۵۲ 
هوگوپوش واجد شرایط برگزار و تکلیف نفرات راه 
یافته به اردو مشخص می شود. به گزارش روابط 
عمومی فدراسیون تکواندو، مسابقات ورود به 
اردوی تیم ملی تکواندو زنان، روز شنبه_ چهارم 
دی ماه_ با حضور ۵۲ هوگو پوش در خانه تکواندو 
برگــزار می شــود. این رقابت ها با حضــور نفرات 
اول و دوم مســابقات آزاد کشــوری و منتخبین 
کادر فنی، دارندگان مدال طال و نقره مسابقات 
جــام فجــر ســال ۱۴۰۰، دارنــدگان مــدال طــال و 
نقره مسابقات آزاد آسیا سال ۱۴۰۰، مدال آوران 
مسابقات قهرمانی آسیا سال ۲۰۲۱، مدال آوران 
تورنمنت های بین المللی دارای گرید در سال 
۱۳۹۹ و منتخبیــن حاضــر در اردوی تیــم ملــی 
اعزامی بــه مســابقات آزاد جهانــی عربســتان 

پیگیری خواهد شد.

شــورای اســتیناف نادو یلدا ولی نژاد را به خاطر 
دوپینگ دو ســال از کلیه فعالیت های ورزشی 
محــروم کــرد. به گــزارش ســتاد ملــی مبــارزه با 
دوپینگ، با تأیید شورای استیناف ستاد ملی 
مبارزه با دوپینگ یلدا ولی نژاد از رشــته ورزشی 
تکواندو به مدت دو سال محروم شد. بنابراین 
گزارش در تاریخ ۲۰ اردیبهشــت مأموران ستاد 
ملی مبارزه با دوپینگ در راستای اعزام کاروان 
ک به المپیک، بــا حضــور در اردوی تیم ملی  پا
تکواندو اقدام به نمونه گیری نمودند که پس از 
انجام آزمایش های تخصصی در آزمایشگاه کلن 
آلمان وجود ماده ممنوعه AAF )فوروزماید( در 

نمونه تکواندوکار مذکور تأیید شد.
همچنین با تأیید شورای استیناف ستاد ملی 
مبارزه با دوپینگ ایران و به استناد ماده ۱۰-۲-۲ 
قوانین ملی مبارزه با دوپینگ ورزشکار خاطی از 
تاریخ ۰۱/ ۰۴/ ۱۴۰۰  لغایت ۳۱/ ۰۳/ ۱۴۰۲ از کلیه 

فعالیت های ورزشی محروم می شود.
الزم به ذکر است رأی صادره قطعی بوده و مطابق 

مجموعه مقررات علنی می شود.

علی ارسالن با تغییر تابعیت خود، از این پس 
برای کشور صربستان به میدان می رود.

به گــزارش خبر ورزشــی، علی ارســالن دارنده 
مدال های برنز بزرگســاالن آسیا و برنز جوانان 
جهان و چهار طالی آسیا در رده های نوجوانان 

و جوانان، به تابعیت صربستان درآمد.
ارسالن با سابقه ســال ها حضور در اردوهای 
تیم ملی کشــتی فرنگی و مسابقات مختلف 
بین المللــی، آخریــن بــار چنــد روز پیــش در 
رقابت های فینال لیگ کشتی فرنگی به میدان 
رفت و موفق شــد نخســتین پیــروزی را برای 
نماینده آمل در فینال به دســت بیاورد. وی 
از این پس با تغییر تابعیت خود قصد دارد برای 
کشــور صربســتان به میدان برود. قرار اســت 
ارسالن در مسابقات قهرمانی اروپا در وزن ۷۲ 

کیلوگرم به میدان برود.
ارســالن آخریــن بــار در جریــان مســابقات 
امیدهــای جهــان ۲۰۱۸ از رســیدن بــه مدال 

بازماند.

سپاهان قهرمان نیم فصل 
لیگ برتر والیبال شد

شنبه؛ پیکار ۵۲ تکواندوکار
 برای راهیابی به اردوی 

تیم ملی زنان

تایید دو سال محرومیت
 برای ملی پوش تکواندو

فرنگی کار تیم ملی 
به تابعیت صربستان درآمد

تیم والیبال سپاهان با نتیجه سه بر یک فوالد سیرجان ایرانیان را شکست داد.
تیم والیبال سپاهان در سالن ۲۵ آبان از ساعت ۱۵ مقابل فوالد سیرجان قرار گرفت که با نتیجه 

سه بر صفر این تیم را شکست داد.
ست اول: نخستین امتیاز برای سپاهان ثبت شد، بازیکن فوالد سیرجان اسپک فرهاد قائمی را دفاع کرد. بازی 
در امتیاز ۳ برابر است، دو تیم پایاپای هم پیش می روند. سپاهان دو امتیاز جلو افتاد، غفور با یک اسپک خوب 
هفتمین امتیاز سپاهان را به دست آورد. بازی با نتیجه ۸ بر ۶ به نفع سپاهان است. ضربه بازیکن فوالد سیرجان به 
بیرون رفت، سرویس بازیکن فوالد سیرجان را مباشری به سختی گرفت. اسپک مرادی با برخورد به دفاع سپاهان 
به بیرون رفت، اختالف امتیتز به عدد یک رسید. اسپک غفور به بیرون رفت و بازی در امتیاز ۱۱ برابر شد. بازیکنان 
سپاهان اختالف امتیاز را به عدد سه رساندند تا سرمربی تیم فوالد سیرجان ایرانیان درخواست تایم استراحت 
دهد. سپاهان در یک رالی کوتاه امتیاز ۱۵ را گرفت، سرویس متین تکاور به بیرون رفت. بازیکنان فوالد سیرجان 
اختالف را به عدد یک رساندند و رحمان محمدی راد در خواست تایم استراحت کرد. بازیکنان فوالد سیرجان 
اجازه نمی دهند اختالف زیاد شود، سرویس بازیکن فوالد سیرجان به تور برخورد کرد. بازی با نتیجه ۲۱ بر ۲۰ به 
نفع سپاهان است. اسپک بازیکن سیرجان با دفاع خوب بازیکن سپاهان همراه بود، سعید رضایی دومین وقت 
استراحت را درخواست کرد. فوالد سیرجان در یک رالی کوتاه توسط الکساندر امتیاز ۲۱ را گرفت، در نهایت ست 

اول با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به نفع سپاهان تمام شد.
ست دوم: اولین امتیاز برای سپاهان به دست آمد، بازی پایاپای پیش می رود. 
ســپاهان اختالفی دو امتیاز به وجود آورد ولی بازیکنان فوالد سیرجان جبران 
کردند، سرویس الکساندر به تور برخورد کرد. سپاهان اختالف سه امتیازه ایجاد 
کرد، سعید رضایی در خواست تایم استراحت کرد. اسپک امیر غفور با برخورد به 
دفاع فوالد سیرجان به بیرون رفت، بازی با نتیجه ۱۶ بر ۱۱ به نفع سپاهان است. 
سامان فائزی سپاهان را به امتیاز ۱۹ رساند و ســرمربی فوالد سیرجان دومین 
وقت استراحت را در خواست کرد. ست دوم با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ به نفع سپاهان به 
اتمام رسید. ست سوم: مثل دوست قبل اولین امتیاز برای سپاهان کسب شد، 
دو تیم در امتیاز ۲ به تساوی رسیدند. سپاهان ســه امتیاز اختالف ایجاد کرد، 

اسپک الکساندر در زمین سپاهان خوابید. فوالد سیرجان اختالف امتیاز را به عدد یک رساند. بازی با نتیجه ۱۰ 
بر ۶ به نفع سپاهان است، سرمربی فوالد سیرجان درخواست تایم استراحت کرد. قائمی سپاهان را به امتیاز ۱۳ 
رساند، مجتبی قلی زاده با دید بازی که داشت از فضای خالی بازیکنان سپاهان استفاده کرد. بازیکنان سپاهان 
شش امتیاز اختالف ایجاد کردند، بازی با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ به نفع سپاهان است. سرمربی فوالد سیرجان ایرانیان 
تایم استراحت در خواست کرد. سرویس بازیکن فوالد سیرجان به بیرون رفت، سپاهان به امتیاز ۲۱ رسید و در 

نهایت این تیم با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ به پایان رسید.
       بهترین های ایران در سپاهان حضور دارند

سرمربی تیم والیبال سپاهان گفت: بهترین های ایران را در اختیار داریم. نیم فصل سختی پیش روست.
رحمان محمدی راد پس از پیروزی سپاهان مقابل فوالد سیرجان ایرانیان در لیگ برتر والیبال، اظهار کرد: جا 
دارد به مجموعه سپاهان و همه هواداران تبریک بگویم. یک بازی با کیفیت از تیم دیدیم و شایسته این پیروزی 
بودیم. در بخش همه حمله بسیار خوب عمل کردیم و یکی از روزهای خوب را پشت سر گذاشتیم و بر دفاع تیم 

سیرجان را تأثیر گذاشتیم. به راحتی ما کار حمله اول را انجام دادیم و به اندازه کافی در کار دفاعی موفق بودیم.
وی با اشاره به وقفه بین بازی های فصل بیان کرد: ما از این وقفه به خوبی استفاده کردیم و تا برای آماده فصل 
آماده باشیم. نیم فصل سختی خواهد بود، امیدوارم برنامه ریزی خوبی صورت بگیرد که همه تیم ها بتوانند 
کیفیت لیگ ایران را نشان بدهند و شرایطی به وجود نیاید که آسیب دیدگی برای 

بازیکنان پیش بیاید.
محمدی راد در خصوص تغییرات تیم والیبال ســپاهان در ادامه لیگ، گفت: 
بازیکن جدیدی به تیم اضافه نمی شــود. به نظــرم بهترین های ایــران در تیم 
هستند و سعی می کنیم که از نیروهایمان به خوبی استفاده کنیم. در کنار این 
بهترین ها جوانان بومی و اصفهانی را داریم که در حال یادگیری هستند و از این 
بابت بسیار خوشحالم که این جوانان با استعداد و انگیزه را در این شهر پرورش 
می دهیم. سرمربی تیم والیبال سپاهان در خصوص نبود میرزاجانپور، تصریح 
کرد: میرزاجان پور تیم سرما خورده بود و سعی نکردیم به وی فشار بیاوریم چون 

شرایطش را نداشت. امیدوارم از شروع نیم فصل دوم در کنار ما باشد.

سپاهان ۳ _ فوالد سیرجان ایرانیان صفر

کرد  سپاهان قهرمانی نیم فصل را قطعی 

کنش بــه اظهارات رئیس  وزیــر ورزش و جوانان در وا
فدراسیون کشتی گفت که با دستور رئیس جمهور، 

هیچ مالیاتی از جوایز ورزشکاران کسر نمی شود.
به گزارش ایمنا، حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در گفت وگو با خانه 
ملت، درباره انتقاد علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی مبنی بر کسر 
مالیات از جوایز ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی، عنوان کرد: در حال 
حاضر به هیچ عنوان مالیات از جوایز قهرمانان المپیکی و پارالمپیکی 

کسر نمی شود.
وی درباره اظهارات رئیس فدراســیون کشتی در این باره گفت: منظور 
آقای دبیر سال ۹۸ بود نه المپیک اخیر. پس از اظهارات دبیر، از فرامرزیان 

معاونت پشتیانی و منابع انسانی وزارت ورزش سوال کردم، آیا از جوایز 
قهرمانان المپیک و پارالمپیک مالیاتی کسر شده که خانم فرامرزیان این 

مسئله را تکذیب کرد.
وزیر ورزش و جوانــان ادامه داد: بنا به دســتور رئیس جمهور مقرر شــد 
هیچ مالیاتی از ورزشکاران و قهرمانان المپیکی کسر نشود و همان جایزه 
مشخص شده به ورزشکاران اهدا شود. لذا از دوره دولت سیزدهم، هیچ 

مالیاتی از جوایز قهرمانان کسر نشده است.
سجادی عنوان کرد: تمامی جوایز قهرمانان نیز از اعتبارات وزارت ورزش و 
جوانان پرداخت شد و هیچ اعتبار مازادی برای این مهم به وزارت ورزش 

تعلق نگرفته است.

کسر نمی شود سجادی: مالیات از جوایز قهرمانان 

خبر

نخســتین گردهمایــی رئیــس هیات های اســتانی 
فدراسیون فوتبال با اعضای هیات رئیسه از تاریخ اول تا 
سوم دی ماه و همزمان با برگزاری مجمع سالیانه هیات 

فوتبال اصفهان در این استان برگزار می شود.
 به گزارش ســایت رسمی فدراســیون فوتبال، طهمــورث حیدری عضو 
هیأت رئیسه و رئیس کمیته امور استان های فدراسیون فوتبال اهداف 

برگزاری نشست را در گفت وگو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال تشریح 
کرده است.

۱۰ ماه پس از مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال و در حالی که به فراخور 
گون، جلســاتی با مدیران باشــگاه های لیــگ برتری و  رخدادهای گونا
اعضای دیگر مجمع برای رسیدگی به اتفاقات فوتبال برگزار شده است، این 
بار اعضای هیأت های اســتانی مجمع در اصفهان جلســه ای مشترک 
با شــهاب الدین عزیزی خادم برگزار می کنند. طهمورث حیدری درباره 
برنامه های این نشست گفت: »در این همایش ضمن طرح مشکالت 
بــه ارائــه راهکارهــای موجــود جهــت ارتقای ســطح فوتبــال اســتان ها 
خواهیم پرداخت. همچنین رؤسای هیأت فوتبال استان ها در حضور 
شهاب الدین عزیزی خادم، رئیس فدراسیون در مورد مسائل مختلف 
فوتبال کشــور، تیم های ملی، فوتبال پایه، اســتعدادیابی و بســیاری از 
موارد دیگر بحث و گفت وگو خواهند کرد. و انتقادات و پیشنهاداتشان 

را مطرح می کنند.«
البته اینها تنها بخشی از دستور کار جلسه هم اندیشی اعضای هیأت های 
استانی مجمع فوتبال است و این نشست دستور جلسات دیگری هم دارد 
که حیدری آنها را اینگونه تشریح کرد: »یکی از اهداف اصلی این همایش 

ارائه راهکارهای بهتر جهت حل مشکالت موجود و ارتقای سطح فوتبال 
استان های کشــور اســت. اینکه چطور با ارتقای کیفیت استعدادهای 
بومی، سرمایه ها و استعدادها به مرحله ای از تکامل حرفه ای برسند که 
وارد سیکل تیم های ملی شوند و چرخه بازیکن سازی در فوتبالمان تکمیل 
شود. بحث دیگر قطعا هم اندیشی درباره راه های حمایت همه جانبه 
از تیم های ملی و به ویژه تیم ملی فوتبال بزرگساالن است. ضمن اینکه 
مشکالت اعزام تیم ها توسط استان ها به مســابقات کشوری، مسائل 
مربوط به قانون صدور مجوز خروج بازیکنان باشگاه ها از هیأت ها برای 
پیوستن به تیم های اســتان های دیگر و ایجاد هماهنگی بیشتر میان 

کمیته ها و سازمان لیگ فوتبال است.«
اما در کنار این مباحث، بحث بررسی و اصالح اساسنامه جدید هیأت های 
استانی و تطبیق آن با اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال هم وجود دارد. 
حیدری در این باره گفت: »تایید آئین نامه کمیته امور استان ها توسط 
هیأت های استانی و بررسی بندهای اساسنامه در حال تنظیم هیأت 
فوتبال استان ها بر اساس اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال از مواردی 
است که در این نشســت مورد بحث قرار می گیرد. گزارش عملکرد کلیه 
هیأت فوتبال استانی کشور هم توسط رؤسای هیأت ها ارائه خواهد شد.«

برنامه های سفر عزیزی خادم به اصفهان مشخص شد

جشنواره

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۶۰۰۱۱۳۲، تاریخ: ۱۴۰۰/۰9/۱۰، برابر رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۶۰۰۰9۳۵، ۱۴۰۰/۰8/۰۳، هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اقدس سلطانی 
فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه ۵۵ صادره از تیران در تمامت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ششدانگ ۱۶۳8/۰۴ مترمربع پالک ۲۳۶۰ 
فرعی از ۱ اصلی بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالکان رسمی خانم فاطمه 
سلطانی و آقای علی اصغر سلطانی فرزندان حیدر محرز گردیده است. 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 از تاریخ 
انتشار 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: 
۱۴۰۰/۰9/۱۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۳۰ - سیدمحمدحسن 

مصطفوی رییس ثبت اسناد و امالک تیران – ۱۲۳۵۳78 / م الف

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

برابر آرا صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و  از تاریخ انتشار اولین آ
امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
۱( رأی شماره ۳۱۶۴ و ۳۱۶۵ و ۳۱۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰9/۱۶ هیات: آقای علی 
نوروززاده بیدگلی به شناسنامه شماره ۲۰۲ کدملی ۶۱99۴7۵77۱ فرزند عباس و 
خانم زهرا زارع میرکالغ به شناسنامه شماره ۱۰۵۲ کدملی ۱۲۶۱7۲۳97۱ فرزند 
محمد و آقای حمیدرضا نوروززاده بیدگلی به شناسنامه شماره ۶۱9۰۰۶7999 
کدملی ۶۱9۰۰۶7999 فرزند علی )بالسویه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
۲۲۱.۵۰ مترمربع پالک شماره ۳۲9۳ فرعی مفروز و مجزی از ۱ فرعی از ۳ اصلی 
واقع در معین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین 

رسمی جواد حسن زاده و بانو اطهر صابری
۲( رای شماره ۳۱۶7 مورخ ۱۴۰۰/۰9/۱۶ هیات: خانم زکیه مرصعیان بیدگلی به 
شناسنامه شماره ۳۱۵ کدملی ۶۱997۲88۶۶ فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۱۳۴.۱۵ مترمربع پالک شماره ۱۰۳8 فرعی مفروز و مجزی 
از ۱۰۶ فرعی از ۶ اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی وراث باشی مبینی
۳( رای شماره ۲9۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰9/۰۱ هیات: آقای یداله نوحیان بیدگلی به 
شناسنامه شماره ۶۱9۰۰۱۲۳۰۲ کدملی ۶۱9۰۰۱۲۳۰۲ فرزند علی نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 9۱ مترمربع پالک شماره ۲۳8 فرعی مفروز و مجزی 
از باقیمانده ۱9 فرعی از 97۲ اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی علی نوحیان و طاهره دلیری
۴( رأی شماره ۳۱۶9 مورخ ۱۴۰۰/۰9/۱۶ هیات: خانم زهرا رعیت مقدم آرانی به 
شناسنامه شماره ۱8۴ کدملی ۶۱99۵۲۳۵۴7 فرزند رحمت اله نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۶۵.8۵ مترمربع پالک شماره ۱ فرعی از ۱۴9۰ اصلی واقع 
در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی رحمت 

اله رعیت مقدم
۵( رای شماره ۳۱7۱ مورخ ۱۴۰۰/۰9/۱۶ هیات: آقای حمیدرضا شریفی ستوده به 
شناسنامه شماره ۶۱9۰۰۶78۳۲ کدملی ۶۱9۰۰۶78۳۲ فرزند امیرحسین نسبت 
به ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت ۴.۵۰ مترمربع پالک شمار ۱۰۲7۴ 
فرعی مفروز و مجزی از ۱۱9۳ فرعی از ۲۶۳7 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه 
حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی هیات موسس دانشگاه پیام 

نور آران و بیدگل
۶( رای شماره ۳۱7۲ و ۳۱7۳ مورخ ۱۴۰۰/۰9/۱۶ هیات: آقای حسن شریفی 
ستوده به شناسنامه شماره ۶۱9۰۰۱79۱۶ کدملی ۶۱9۰۰۱79۱۶ فرزند 
امیرحسین و خانم فاطمه ارباب به شناسنامه شماره ۶۱9۰۰۱۳۶۳۵ کدملی 
۶۱9۰۰۱۳۶۳۵ فرزند محمود )بالمناصفه(، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به 
مساحت ۴.۵۰ مترمربع پالک شماره ۱۰۲7۵ فرعی مفروز و مجزی از ۱۱9۳ فرعی 
از ۲۶۳7 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مالک رسمی هیات موسس دانشگاه پیام نور آران و بیدگل
7( رای شماره ۳۲۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰9/۲7 هیات: آقای حسین خداپناه آرانی به 
شناسنامه شماره ۵۲ کدملی ۶۱99۵۵78۶7 فرزند علی عسکر نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۲۳۳ مترمربع پالک شماره ۱۰۲77 فرعی مفروز و مجزی از 
۱۲۳۵ فرعی از ۲۶۳7 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی وراث علی عسگر خداپناه و خورشیدخانم عباسی
8( رأی شماره ۳۱7۴ و ۳۱7۵ مورخ ۱۴۰۰/۰9/۱۶ هیات: آقای محمد ابوالحسن 
زاده آرانی به شناسنامه شماره ۶۱9۰۰۵8۵7۴ کدملی ۶۱9۰۰۵8۵7۴ فرزند 
مجتبی و خانم منصوره جعفریان آرانی به شناسنامه شماره ۶۱9۰۰7۱77۵ کدملی 
۶۱9۰۰7۱77۵ فرزند محمدجواد )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
۱۳۶ مترمربع پالک شماره ۲۱۴8 فرعی مفروز و مجزی از ۳7۶ فرعی از ۲۶۴۰ 
اصلی واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین 

رسمی وراث طاهره مصلحین
9( رای شماره ۳۱79 مورخ ۱۴۰۰/۰9/۱۶ هیات: آقای میثم خداترس بیدگلی به 
شناسنامه شماره 9۳۰۲ کدملی ۶۱99۲۵۵۳۲۱ فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ 
یکباب کارگاه به مساحت ۱89 مترمربع پالک شماره ۶7۱۶ فرعی مفروز و مجزی از 
۴۲۱ فرعی از ۲8۴۰ اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی محسن اربابی
۱۰( رای شماره ۳۱8۰ و ۳۱8۱ مورخ ۱۴۰۰/۰9/۱۶ هیات: آقای حسین مهدوی 
به شناسنامه شماره ۵989 کدملی ۶۱99۳۳79۰۵ فرزند علیمحمد و آقای 
محمد شایان نوش آبادی به شناسنامه شماره ۲9 کدملی ۶۱9989۰۴۱8 فرزند 
فرهاد )بالمناصفه(، ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی و مغازه های احداثی 
بمساحت 97.۳۵ مترمربع پالک شماره ۱88۲ فرعی مفروز و مجزی از ۲۲ فرعی 
از ۴۱ اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش چهار حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 
ابتیاعی از مالکین رسمی وراث فرهاد خردادی نوش آبادی )شایان( بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰9/۳۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل حامد فکریان آرانی 

– ۱۲۴۵۴۱8 / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵8۰۱، تاریخ: ۱۴۰۰/۰9/۱۰، باتوجه به 
تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۳۶۴۰۱ مورخ 99/۰7/۰۳ 
دفتر ۳۲۲ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی 
که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز 
گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم اصغر قاسمی خوزانی به شناسنامه 
شماره ۳۶۰ کدملی ۱۱۴۱۶۰9۶۲۲ صادره فرزند رحیم نسبت به ۴ دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۱۰/۵۰ مترمربع پالک شماره ۱۵۱ فرعی 
از 8۴ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای 
خود را با حدود ذیل صادر می نماید. باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات 
ضمیمه شامل سند ۳۶۴۰۱ مورخ 99/۰7/۰۳ دفتر ۳۲۲ و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی 
داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا 
مالکیت آقای/خانم فاطمه بیگم جمشیدی خوزانی به شناسنامه شماره ۱۵۵ 
کدملی ۱۱۴۱۶۶۲۲۶۴ صادره فرزند عبداله نسبت به ۲ دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۱۱۰/۵۰ مترمربع پالک شماره ۱۵۱ فرعی از 8۴ 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: ۱۴۰۰/۰9/۱۵، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۰9/۳۰ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – ۱۲۳۴7۰9 / م الف

آگهی رای هیات
شماره: ۱۴۰۰۲۱7۰۲۰۰۶۰۱۶9۶۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۰9/۲7، رای شماره 
۵88۰، ۱۴۰۰/۰9/۱۳ آقای علی آقاکوچکی فروشانی فرزند محمدعلی به شماره 
کالسه ۱۳۶7 و شماره شناسنامه ۱۰7۲7 و شماره ملی ۱۱۴۰۴8۳۴98 نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه درحال ساخت به مساحت ۲۴۴/۵۶ متر مفروز و مجزی از 
پالک ۶۰7۳ و 898 از 7۲ شامل سند ۲۱7۲ و ۱۴7۱ مالحظه و محرز گردید. رای 
شماره ۵88۱، ۱۴۰۰/۰9/۱۳ آقای احسان کاظمی فروشانی فرزند محمدتقی 

به شماره کالسه ۱۳۶۶ و شماره شناسنامه 8۲۰ و شماره ملی ۱۱۴۱۲۱۰8۵۱ 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان درحال ساخت به مساحت ۱۲۰/۱۱ متر 
مفروز و مجزی از پالک ۶۰7۳ و 898 از 7۲ شامل سند ۲۱7۲ و ۱۴7۱ مالحظه و 
محرز گردید. رای شماره ۵88۲، ۱۴۰۰/۰9/۱۳ آقای احسان کاظمی فروشانی 
فرزند محمدتقی به شماره کالسه ۱۳۶۵ و شماره شناسنامه 8۲۰ و شماره ملی 
۱۱۴۱۲۱۰8۵۱ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان درحال ساخت به مساحت 
9۳/۳۳ متر مفروز و مجزی از پالک ۶۰7۳ و 898 از 7۲ شامل سند ۲۱7۲ و ۱۴7۱ 
مالحظه و محرز گردید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰9/۳۰، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ - رییس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر امیرحسین حسن 

زاده – ۱۲۴۴9۳۶ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات 
مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور  نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد 
بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 
بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲7۰۰۰۰8۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ سعید 
قادری فرزند محمود بشماره شناسنامه ۱۵۳9 صادره از اصفهان بشماره 
ملی ۱۲88۱۲۲۰۰۴ در سه دانگ یکباب ساختمان احداثی برروی قسمتی 
ک ۳۱۲۶ فرعی از اصلی ۱۵۱9۰ واقع در بخش ۵ ثبت  از قطعه زمین پال
اصفهان به مساحت ۱79/۴۲ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. رای 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲7۰۰۰۰8۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ملیحه اخالقی 
نورانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 9۰۴ صادره از اصفهان بشماره ملی 
۱۲9۰۵۴۳۴۰۲ در سه دانگ یکباب ساختمان احداثی برروی قسمتی از 
قطعه زمین پالک ۳۱۲۶ فرعی از اصلی ۱۵۱9۰ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 
به مساحت ۱79/۴۲ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۰9/۳۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ – رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی – ۱۲۴۶۰۶۰ / م الف

آگهی

راهکار های ساده برای ترک سیگار 
راهکار هــای ســاده و کاربــردی 
بــرای تــرک ســیگار وجــود دارد 
که کمک می کند ســیگار را برای 

همیشه ترک کنید.
کنــون تصمیــم بــه تــرک ســیگار گرفته و  گر هــم ا ا
ســیگارتان  آخریــن  پیــش  دقیقــه   ۵ همیــن 
را کشــیده اید، چنــد ســاعت و چنــد روز بعــدی 
ســخت ترین تجربــه بــرای شــما در مســیر تبدیل 
شــدن به یک سیگاری ســابق است. شــما باید از 
راهبرد های عملی استفاده کنید تا بتوانید بر میل 
شدیدتان برای نیکوتین و عالئم ترک آن غلبه کنید 

و اعتیاد روانی سیگار کشیدن را رفع کنید.
همــه مــا می دانیــم کــه ســیگار موجــب ســرطان، 
مشکالت تنفســی، حمالت قلبی و ســکته مغزی 
می شود. تنفس دود سیگار برای اطرافیان نیز باعث 
آســم و مشکالت تنفســی خواهد شد. شــاید شما 
هم خیلی وقت ها به فکر ترک آن افتاده باشید، اما 

عوامل زیادی مانع این تصمیم شده باشند.
گروه های درمانی، درمان های جایگزین نیکوتین 
و دارو های دیگر همیشه برای کمک به ترک سیگار 
شما در دسترس هستند. ما نیز در اینجا ۱۳ راهکار 
کاربردی برای ترک ســیگار به شــما ارائــه خواهیم 

کرد. این راهکار ها این ها هستند:
پس از اینکــه ســیگار کشــیدن را کنــار می گذارید، 
پدیده هــای خــوب بســیاری بــه ســرعت در بدن 
خ می دهد. فقط در طول ۲۰ دقیقه سرعت  شما ر
ضربان قلب و فشــار خون شــما کاهــش می یابد. 
در طــول ۱۲ ســاعت میــزان گاز سمی مونوکســید 
کربــن در بدنتــان بــه حد عــادی بــاز می گــردد و در 
طــول یکــی- دو هفته وضعیــت گــردش خونتان 
بهبــود می یابد و دیگــر چندان ســرفه نمی کنید یا 
خس خس ســینه ندارید. اما در عین حال عالئم 
آزاردهنــده ای هــم ممکــن اســت بالفاصلــه برای 

شما ایجاد شود.
عالئم ترک نیکوتین شامل این موارد می شود:

• اضطراب
• تحریک پذیری

• سردرد
• اشکال در خوابیدن

• خستگی
• گرسنگی

1. دلیل ترک سیگار را برای خود مشخص 
کنید

برای انگیزه داشتن به دلیلی قدرتمند و شخصی 
نیــاز دارید. ایــن دلیــل می توانــد محافظــت از 
خانــواده تــان در برابــر تنفــس دود دســت دوم 
کاهــش خطــر ابتــال بــه ســرطان ریــه،  ســیگار، 
بیماری هــای قلبــی و مشــکالت دیگــر یــا حتــی 

جوان تر دیده شدن باشد.
گهانی سیگار باید خود  2. قبل از ترک کردن نا

را آماده کنید
ســیگار کشــیدن یک اعتیاد اســت. مغز شــما به 
نیکوتیــن آن وابســته شــده اســت. از دکترتــان 
بخواهید تمام راه هایی که به ترک سیگار کمک 
می کنند، مانند کالس ها و اپلیکیشــن های ترک 
ســیگار، مشــاوره ها، دارو و هیپنوتیزم را به شــما 
معرفی کند. این روش ها به شما کمک می کنند 
برای روزی که می خواهید سیگار را کنار بگذارید، 

آماده باشید.
۳. درمان جایگزین نیکوتین را در نظر بگیرید

وقتــی ســیگار را کنــار می گذاریــد قطــع نیکوتین 
می توانــد باعــث ســردرد، تغییــر در خلــق و خــو 
کاهــش انرژیتــان شــود. مقاومــت در برابــر  و 
تمایــل و اشــتیاق بــرای فقــط یــک ســیگار دیگر 
بســیار ســخت اســت. درمان هــای جایگزیــن 
نیکوتیــن می توانند ایــن تمایــالت را متوقــف 
کنند. مطالعات نشــان داده اند که آدامس های 

نیکوتین می توانند در طی دوره ترک ســیگارتان 
بسیار مفید باشند.

۴. دارو های تجویز شده تان را بشناسید
دارو ها می توانند تمایل و گرایش به سیگار کشیدن 
را متوقف کنند و لذت آن در طی مصرف این دارو ها 
به شدت کاهش می یابد. برخی دیگر از دارو ها نیز 
عوارض ترک ســیگار، مانند افســردگی یا مشکالت 

تمرکزی را کاهش می دهند.
۵. به افراد مورد عالقه تان تکیه کنید

خانواده، دوســتان و افرادی که به آن ها نزدیک 
ترید را در جریان دوره ترک سیگارتان قرار دهید. 
آن هــا می توانند شــما را بــه خوبی تشــویق کنند 
و وقتی وسوســه می شــوید کــه دوباره ســیگاری 
روشــن کنیــد بــا حمایتشــان شــما را از ایــن کار 
منصرف کنند. هم چنین می توانید با مشاورتان 

در این مورد صحبت کنید.
۶. به خود استراحت دهید

یکی از دالیلی که بیشتر افراد سیگار می کشند این 
اســت کــه ســیگار کشــیدن بــه آرام شــدن آن هــا 
کمــک می کند. وقتــی ســیگار را تــرک می کنید به 
راه هایی جدید بــرای رفع این نیاز خــود احتیاج 

خواهید داشت. 
گزینه های زیادی برای این کار خواهید داشــت. 
می توانیــد بــه موزیــک مــورد عالقــه تــان گــوش 

دهیــد، بــا دوســتانتان وقــت بگذرانیــد، بــرای 
ماساژ از مرکز ماســاژ وقت بگیرید یا برای تفریحی 
که خیلــی دوســت دارید وقــت بگذاریــد. در طی 
چنــد هفتــه اول تــرک ســیگارتان، ســعی کنید از 

موقعیت های استرس زا دوری کنید.
7. از الکل و محرک های دیگر دوری کنید

وقتی مشــروبات الکلی مصــرف می کنید، پایبند 
بودن به اهدافی که برای ترک ســیگار برای خود 
در نظــر گرفته ایــد دشــوار خواهد بود. بــه همین 
گــر وقتــی قهــوه می نوشــید تحریــک  ترتیــب، ا
می شــوید که سیگاری روشــن کنید؛ سعی کنید 
گــر عادت کرده  قهوه را با چــای جایگزین کنید. ا
بودید که بعد از غذا سیگار بکشید هم می توانید 
کار دیگری به جــای آن انجام دهیــد؛ برای مثال 
می توانید قدم بزنید، آدامس بجوید، با دوست یا 
فردی که دوستش دارید سرگرم صحبت شوید.

۸. خانه را تمیز کنید
بعد از این که تصمیم به کنار گذاشتن سیگار کردید 
کستر سیگار ها و فندک هایتان را دور بریزید.  تمام خا
همه لباس ها و ملحفه ها و هر چیزی که بوی سیگار 
گــر مبلمان، وســایل منزل و  می دهد را بشــویید. ا
فرش هایتان هم بوی سیگار گرفته اند آن ها را تمیز 
کنید. برای خالص شــدن از شــر هر بــوی احتمالی 
دیگر نیز می توانید از خوشــبو کننده هوا اســتفاده 
گر در ماشینتان نیز سیگار می کشیدید، تمیز  کنید. ا
و خوشبو کردن آن را نیز فراموش نکنید. سعی کنید 
هر وسیله یا بویی که سیگار کشــیدن را به یاد شما 

می آورد از خود دور کنید.
9. دوباره و دوباره تالش کنید

خیلــی از افراد بار هــا و بار هــا قبل از اینکــه به طور 
گر  کامل ســیگار را کنار بگذارند تــالش می کنند. ا
یک بار سیگاری روشن کردید نا امید نشوید. در 
عوض به احساســات یا عواملی که باعث روشــن 
کــردن مجــدد ســیگارتان شــدند فکــر کنیــد و به 

دنبال راه حل برای تالش مجدد باشید.
1۰. حرکت کنید

داشــتن فعالیــت می توانــد گرایــش بــه نیکوتین 
را کاهــش داده و عالئــم تــرک ســیگار را کاهــش 
دهد. وقتی می خواهید ســیگار روشن کنید، به 
جای آن کفش های پیاده روی تان را بپوشــید و 
کمی قدم بزنید. حتــی فعالیت های کوچک هم 
کمــک بزرگی بــه شــما می کننــد؛ مانند کشــیدن 

علف های هرز باغچه.

دانستنیها
کی گیاهی  در این مقاله لیست ۱۰ منبع خورا
و سبزیجات غنی از آهن را معرفی می کنیم.

و  بــدن  فرایندهــای  انجــام  بــرای  آهــن 
ســالمت عمومی مــا حیاتی اســت. برخی از 
مغذی ترین منابــغ غذایی آهــن عبارتند  از 
جلبک دریایی، گوشت قرمز، خرچنگ ها، 

شکالت و ادویه ها.
       منبع آهن، لبو

لبو در هر ۱۰۰ گرم حــدود ۱.۸ میلی گرم آهن 
دارد و به طور موثر از سرطان جلوگیری کرده 
و عملکــرد کبــد را بهبــود بخشــیده و باعث 

کسازی خون می شود. پا
       عدس سرشار از آهن

هــر ۱۰۰ گــرم عــدس حــاوی ۳.۳ میلی گــرم 
آهن است. 

عــدس سرشــار از فیبــر بــوده و بــه عملکــرد 
دســتگاه گوارش کمک می کند. ضمن این 
که یــک منبــع گیاهــی پروتئیــن بــا کیفیت 
اســت کــه بــرای زنــان بــاردار و ورزشــکاران 

مفید است.
       کلم بروکلی غنی از آهن

هر ۱۰۰ گرم کلم بروکلی ۱ میلی گرم آهن دارد. 
کلم بروکلی سرشار از ویتامین C است که به 
جــذب آهن و پیشــگیری از ســرطان کمک 

می کند.
       منبع گیاهی آهن، کلم کیل

کلــم کیــل مقادیــر زیــادی مــواد مغــذی و 
ویتامیــن و البتــه آهــن دارد حتــی بیشــتر از 
گوشــت. کلــم کیــل بــه درمــان لخته هــای 
خونی و تقویت اســتخوان ها و پیشگیری از 
یبوســت کمک می کند. سطح کلسترول را 
کاهش داده، هضم را تســریع نموده و قلب 

را تقویت می کند.
       دانه کدو تنبل آجیلی با آهن فراوان

دانــه کــدو تنبــل سرشــار از منیزیــم، روی، 
فســفر، ویتامین A، F، B و E اســت و هر ۱۰۰ 
گرم آن ۳.۳ میلی گرم آهن دارد. ضمن این 
کــه سرشــار از اســیدهای چــرب غیر اشــباع 

است.
       اسفناج سرشار از آهن

اســفناج کم کالــری اســت ولی فــوق العاده 
آهــن باالیــی دارد، همچنیــن ویتامین A و 

کسیدان های اسفناج هم باال است.  آنتی ا
گر اسفناج را بپزید محتوای آهن آن غنی تر  ا

می شود.
       ماش

کلــی سرشــار از آنتــی  حبوبــات بــه طــور 
کســیدان، کربوهیدرات هــای پیچیــده و  ا
فیبر هستند. ماش در هر ۱۰۰ گرم حاوی ۱.۸ 
میلی گرم آهن است. مصرف ماش از ابتال به 
سرطان کولورکتال پیشگیری کرده، کاهش 
وزن را ســریع تر می کند، همچنین از دیابت 
و بیماری هــای قلبــی عروقــی پیشــگیری 

می کند.
       توفو

این محصول از سویا تهیه می شود و سرشار 
از تیامین، منیزیم، سلنیوم و کلسیم است 
و هــر ۱۲۶ گــرم از آن حــاوی ۳.۶ میلی گــرم 
آهن یــا ۱۹ درصــد مصرف مــورد نیــاز روزانه 
بــدن اســت. مصــرف توفــو عالیم یائســگی 
و بیماری هــای قلبــی و عروقــی را کاهــش 

می دهد.
       آجیل ها

یکی از منابع گیاهی آهن آجیل ها هستند. 
پسته، بادام، فندق به همراه خرما و انجیر 
سرشــار از آهن هســتند ولی به دلیل کالری 
باالیی کــه دارند نباید در مصرفشــان زیاده 

روی کنید.
       شکالت تلخ

هــر ۳۰ گــرم شــکالت حــاوی ۳.۲ میلی گرم 
آهن یعنی ۱۸ درصد مصرف مورد نیاز روزانه 
و ۲۵ درصد مس مورد نیاز روزانه و ۱۶ درصد 
منیزیم مورد نیاز روزانه است. شکالت تلخ 
کلســترول را متعــادل کــرده و خطــر ابتــال به 

حمله قلبی را کاهش می دهد.

گیاهی سرشار از آهن معرفی 1۰ منبع 

دانستنیها

کائو دارای خواص زیادی برای سالمت جسم  کا
کائو بر بدن، مانند  اســت.  همگی از مضرات کا
پوسیدگی دندان ها گرفته تا چاقی با خبریم؛ اما 
آیا از فواید با ارزش آن هم خبر داریم؟ اول از همه 
کسیدان و  کائو یک آنتی ا بهتر اســت بدانیم کا
گر شما هم تا به حال  ضد التهاب قوی اســت. ا
کائــو خواندید و هــر وقت که  فقــط از مضرات کا
کائویی سفارش دادید با عذاب وجوان  دسر کا
میل کردید، در ادامه مطلب با ما همراه باشید 

گاه شوید. کی خوشمزه آ تا از خواص این خورا
1. برای سالمت قلب مفید است

کائو  خوردن روزانه حدود ۱ قاشق مرباخوری کا
به افزایش جریان خون و تکثیر سلول های سفید 
کائو تلخ به علت دارا بودن  بدن کمک می کند. کا
درصد باالی خلوص، در بدن بهتر عمل کرده و 

به سالمت رگ های خونی نیز کمک می کند.
بــه یــاد داشــته باشــید کــه زیــاده روی در هــر 
گر  موضوعی، ســالمت ما را به خطر می اندازد. ا
کائــو زیاده روی کنیــد درصد ابتال  در خوردن کا

به سکته قلبی و کلسترول خون را باال می برید.
2. هوش را افزایش می دهد

کائو باعث شده  خاصیت ضد التهاب بودن کا
تا حس آرامش بیشــتری در مغز ما ایجاد شود و 
میزان تولیــد هورمون اندروفین مغز، بــاال رود. 
بر اثر همین روند، قدرت حافظــه مغز، توانایی 
کنش بــه کنش ها  حــل مشــکالت، ســرعت وا

باالتر می رود.
۳. یک ضد آفتاب طبیعی است

کائو برای بدن یک ضد آفتاب طبیعی  خوردن کا
درونی می ســازد کــه مــا را از اثرات منفــی آفتاب 

حفظ می کند.
۴. ترک های پوستی را درمان می کند

کائــو بــه علــت دارا بــودن مــواد مفیــد آنتــی  کا
کسیدانی در خود، می تواند در بر طرف ساختن  ا

ترک های پوستی موثر عمل کند.
۵. کاهش دهنده استرس است

ترشــح  کاهــش  موجــب  بــدن  در  کائــو  کا
هورمون هــای کورتیــزول و اپینفرین می شــود 
که موجب آرامش بیشــتر در شــرایط استرس زا 

می شود.

دانستنیها

دالیلی که به شما ثابت 

کائو بخورید  می کنند بیشتر کا

گهی فقدان مدرک تحصیلی آ
غ التحصیلی اینجانب محسن ریاحی  مدرک فار
شناسنامه  شماره  به  مهیار  فرزند  قهفرخی 
۴۶۱۰۲۰۱۷۲۰ صادره از شهرکرد در مقطع کارشناسی 
رشته برق قدرت صادره از واحد دانشگاه نجف آباد با 
شماره ۱۳۸۵ مورخ ۹۵/۱/۲۴ مفقود گردیده است و 

فاقد اعتبار می باشد.

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل درنظردارد عرصه و اعیان 
یکباب منزل مسکونی با متراژ ۶۴۰/۵۱ متر و همچنین سه باب تجاری واقع 
در آران و بیدگل را برای یک سال شمسی به اجاره واگذار نماید. متقاضیان 
می توانند جهت اطالع از جزییات و دریافت متن کامل آگهی و فرمهای 
مربوطه و ثبت نام تا مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ با شماره تلفن ۳7، ۵۴7۵۵۵۳۵ 
داخلی ۱ تماس حاصل نموده و یا به نشانی آران و بیدگل سایت اداری جنب 

تامین اجتماعی مراجعه نمایند.
حسن قیصری 

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل 

آگهی مزایده واگذاری به اجاره
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محققان یک شرکت دانش بنیان آنتن هایی برای 
کاربــرد در واحدهــای ســیار صدا و ســیما، شــرایط 
بحرانی، شبکه بانکی و حوزه های نظامی طراحی و 
تولید کرده اند که قابلیت استفاده در هر نوع شرایط 

آب و هوایی را دارد.
محمد ایزدی مدیرعامل این شرکت دانش بنیان 
با بیان این که این آنتن روی خودرو نصب می شود، 
اظهار کرد: یک ســری کنترل کننده داخــل خودرو 
نصب می شود که ۲۰ ماهواره فعال قابل ضبط دارد 
و با انتخاب هر ماهواره، آنتن به طــور اتوماتیک در 
کمتر از دو دقیقه قفل می کند که می توان ارســال و 

دریافت را انجام داد.
وی ادامه داد: این محصول در حوادث غیرمترقبه 
و شــبکه های مدیریت بحران، شبکه های نفتی، 
شــبکه های بانکــی، مراقبــت از مرزهــا، ارتباطات 
فرماندهــی نظامــی، نظــارت تصویری بهنــگام در 
جاده ها، ارتباطات مخابرات تلفن ثابت و سیار در 
مناطق دوردســت و مواقــع بحران قابل اســتفاده 

است.
مدیرعامل این شــرکت تصریح کرد: این محصول 
همچنین برای واحدهای سیار خبری تلویزیونی و 
رسانه های ارتباط جمعی، شبکه های تحقیقاتی 
میدانــی در مناطــق دورافتــاده، شــهرداری ها، 
آتش نشــانی، پزشــکی از راه دور، آمــوزش از راه دور و 
مواردی از این دست نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

ایــزدی افزود: ایــن آنتن  قابلیــت نصــب روی انواع 

خودروهــای ســواری، وانت، کامیونــت، اتوبوس، 
تریلرهــای یــدک اختصاصــی قابل حمــل توســط 
خودروهای سبک و سنگین را دارد. به همین علت 
یکی از کاربردهــای زیــاد آن در ایران برای اســتفاده 

دستگاه های خودپرداز سیار است.
کید بر اینکه  مدیر عامل این شرکت دانش بنیان با تا
تمــام اجزای ایــن محصــول از قبیــل طراحی های 
نرم افــزاری و ســخت افزاری تمامــا در داخل کشــور 
تولید شــده اســت، یادآور شــد: به علت تحریم ها و 
کاربرد نظامی این محصول، ورود آن به کشور ممنوع 
شده و در حال حاضر تنها تولیدکننده آن هستیم، 
همچنین این آنتن بــه کشــورهای عراق و ســوریه 

صادرات نیز داشته است.
ایــزدی قیمــت پاییــن و ســبک بــودن را از مزایــای 
رقابتی این آنتن سیار دانست و ادامه داد: این آنتن 
نسبت به آب وهوای ایران مقاومت باالیی دارد. در 
حال حاضر این آنتن ها در بوشهر و بندرعباس بدون 

هیچ گونه مشکلی کار می کنند.

آیا می خواهید شماره خود را در واتس آپ تغییر 
دهید، اما نمی خواهید چت های فعلی خود را از 
دست بدهید؟ در این گزارش نحوه انجام اینکار 

را توضیح خواهیم داد. 
واتس آپ دارای یک ویژگی موجود به نام تغییر 
شماره است که به کاربران اجازه می دهد شماره 
اصلی خود را که به حســاب واتس آپ آن ها گره 

خورده تغییر دهند.
قبــل از ورود بــه دســتورالعمل های گام به گام، 
خواننــدگان باید توجــه داشــته باشــند که این 
ویژگــی دارای محدودیت هایی اســت. شــماره 
فعلی شما باید در حال استفاده باشد و قادر به 

دریافت تماس یا پیام باشد.
همچنین، این ویژگی فقط در صورتی کار می کند 
که شــماره تلفن همراه خــود را تغییــر دهید )نه 
گر دســتگاه خود را نیز  تلفن هوشــمند اصلی(. ا
تغییر می دهید، باید نسخه پشتیبان واتسآپ 
را روی تلفــن قدیمی خــود تهیه کنید و ســپس 
آن را با شــماره قدیمی روی گوشــی جدید خود 

نصب کنید.

-برنامه واتس آپ را در تلفن آیفون یا اندرویدی 
خود باز کنید.

-به تنظیمات و سپس به حساب کاربری بروید.
-در اینجــا Change Number را انتخــاب کنیــد. 
با این کار صفحه ای باز می شــود که می خواند: 
 Changing your phone number will migrate«
your account info, groups & settings« دکمــه 

»next« را فشار دهید.
کنــون از شــما خواســته می شــود که شــماره  -ا
قدیمی و جدید خود را وارد کنید. آن هــا را وارد و 

روی Next ضربه بزنید.
کنون، پیامی خواهید دید که اساسا تصمیم  -ا
شما برای تغییر شماره واتس آپ را تأیید می کند 
و همچنین از شما می پرســد که آیا می خواهید 
به مخاطبین خــود در مورد تغییــر اطالع دهید 

یا خیر.
-در اینجا می توانید سه گزینه را انتخاب کنید: 
همــه مخاطبیــن )All contacts(، مخاطبینــی 
 Contacts I have chats( که با آن ها چت می کنم

)custom( و سفارشی سازی )with
-روی Done ضربه بزنید.

کنون واتس آپ از شما می خواهد شماره جدید  ا
خود را ثبت کنید. مشابه فرآیند ثبت نام واتس 
آپ، یک کد شش رقمی روی شماره جدید خود 
دریافــت خواهیــد کــرد. آن را وارد کنیــد. پس از 
تکمیل، شماره شما در واتس آپ تغییر می کند، 
در حالــی کــه چت های قدیمی شــما بــه همان 

صورت باقی می مانند.

طبق گزارش ها، برنامه  های گوگل بــرای ادغام 
Duo و Meet لغو شده است. 

سال گذشته، شایعه ای منتشر شد که می گفت 
گــوگل دو برنامه چــت ویدئویــی خــود را در یک 
برنامه ترکیب خواهد کرد تا سرویس های Duo و 
Meet ادغام شوند. گزینه اول بیشتر برای کاربران 
عادی است و مورد دوم سرویس ویدئو کنفرانس 

گوگل است که برای کاربران سازمانی است.
نام این پلتفرم قرار بود Duet باشد، ترکیبی از دو 
حــرف اول در Duo و دو حــرف آخــر در Meet، اما 
آخرین گزارش می گوید که گوگل دیگر به دنبال 
ترکیب این دو ســرویس چت تصویری نیســت، 
گرچه احتماال Duo را با Meet جایگزین کند. به  ا
عبارت دیگر، گوگل دیگر برنامه ای برای ارائه یک 
سرویس ویدئویی اختصاصی متمرکز بر مصرف 

کننده ندارد.
تنهــا ویژگــی مشــتری محــور کــه ممکن اســت 
گــوگل بــه Meet اضافــه کنــد، ویژگــی  اســت که 
بــه مصرف کنندگان این امــکان را می دهــد تا با 
 Meet برقراری تماس تلفنی، کنفرانس ویدئویی
را راه انــدازی کننــد. کاربــران تجــاری معمــوال از 
طریق Meet با استفاده از پیوند ها و ایمیل، یک 

کنفرانس ویدئویی را برنامه ریزی می کنند.
گفتــه می شــود تیمی کــه روی Duet کار می کــرد 
کنون در Meet مستقر شده است. در نتیجه، در  ا
سال گذشته توسعه بسیار کمی در Duo صورت 

گرفته اســت. گوگل گفــت که "هیچ تغییــری در 
برنامه های ما برای ادامه ســرمایه گــذاری روی 

سرویس های مصرف کنندگان وجود ندارد. "
این شرکت فهرستی حاوی تغییراتی که در سال 
گذشــته برای کاربــران Duo اعمال کــرده بود به 
نمایش گذاشت. این فهرست شامل یک رابط 
کاربری تــازه ســازی شــده اســت تــا Duo بتواند 
از Material You پشــتیبانی کنــد. پشــتیبانی 
گســترده از تبلت ها و دســتگاه های تاشــو نیز به 
همراه موارد زیر در فهرست گوگل قید شده است:

• افزودن Duo به تلویزیون های سامسونگ
HD ک گذاری صفحه نمایش • به اشترا

ک گــذاری  • کنترل هــای جدیــد بــرای اشــترا
صفحه نمایش

• حفاظت های جدید و کنترل های هرزنامه
Duo راه اندازی ۱۸ افکت ویدیویی جدید برای •
• بــه  روز رســانی هایی بــرای بهبــود قابلیــت 

Duo اطمینان و کیفیت

تولید آنتن  ایران ساخت با قابلیت استفاده 
در تمام شرایط آب و هوایی

نحوه تغییر شماره واتس آپ 
بدون از دست دادن چت های موجود 

کرد  گوگل از ادغام Duo و Meet صرف نظر 

فناوری

دانستنیهایفناورانه

فناوری

قابلیت جدید Link Stickers جایگزین باال 
کشیدن لینک ها در استوری اینستاگرام

 Link گرام قابلیت جدید اینستا
Stickers را منتشــر کــرد که ایــن 
قابلیت تغییراتــی در رنگ و متن 

لینک های استوری را به همراه دارد.
گرام قابلیت Link Sticker را که به تازگی معرفی  اینستا
شــده را با افزودن گزینه های متن و رنگ سفارشــی 

بهبود بخشیده است.
کنون می توانند از طریق این قابلیت لینک   کاربران ا
شخصی سازی شده بنویسند به جای اینکه فقط 
ک  گرام بــه اشــترا یــک URL را در استوری اینســتا

بگذارند. 
ترکیــب رنــگ لینک هــا را نیــز می تــوان تغییــر داد. 
کتبر  هنگامی که این ویژگــی برای اولیــن بــار در ماه ا
به طور گسترده معرفی شد، گزینه سفارشی کردن 
گرام  Link Stickers در دســترس نبود. اینســتا
آزمایش این ویژگــی را در ماه ژوئن آغاز کــرده بود، اما 
به صورت محدود تنها در حساب های تایید شده 

و حساب های دارای فالوور زیاد قابل مشاهده بود.
ویژگــی Link Sticker در حــال حاضــر محــدود بــه 

گرام است.  استوری اینستا

همانطور کــه در تصویــر نشــان داده شــده، کاربران 
 URL می توانند متن استیکر را هنگام اضافه کردن
وارد کنند. همچنین، کاربران می توانند با یک ضربه 
ساده رنگ استیکر لینک را در حین قرار دادن آن در 

استوری تغییر دهند.
گرام گفته بود که پس از مشاهده  پیش از این، اینستا
تقاضا از سوی جامعه، استیکر های لینک شده در 

سطح جهانی عرضه شدند.

کنــون به طــور کامل جایگزیــن ویژگی   ایــن ویژگی ا
»Swipe Up« شده که محدود به حساب های تأیید 

شده و حساب هایی با حداقل ۱۰۰۰۰ فالوور بود. 
با این حــال، غــول رســانه های اجتماعــی می گوید 
که حســاب های جدید بالفاصله به برچسب های 
لینک دسترســی نخواهنــد داشــت. عــالوه بر این، 
حساب هایی که به طور مکرر سخنان نفرت انگیز و 
اطالعات نادرست را منتشر می کنند، از استفاده از این 

قابلیت منع می شوند.
گرام در تالش برای اصالح این پلتفرم و ایمن تر  اینستا
کردن آن برای نوجوانان شاهد اضافه شدن چندین 
ویژگی جدید بوده است. آخرین مورد افزوده شده، 
ویژگــی "Take a Break" اســت که بــرای کاربرانی که 
به طور مداوم برای مدت طوالنی از برنامه استفاده 
می کنند، پیامی ارسال می کند. این ویژگی در حال 
حاضر در آمریکا، بریتانیا، کانادا و استرالیا در دسترس 
گرام همچنیــن در حــال کار بــر روی  است. اینســتا
راه  اندازی یک »هاب آموزشــی« برای والدین است 
که قرار است در ماه مارس سال آینده روی این پلتفرم 

ارائه شود.

اپلیکیشن

داستانکوتاه

یکی از لکه ها کــه نیاز به تمیز کــردن خاص 
خــود دارد، لکه های به جا مانــده از ریختن 
نوشیدنی های رنگی روی فرش است. این 
لکه های نوشــیدنی خیلی ســمج هســتند 
ک کننده هــای معمولــی  و بســیاری از پــا
فــرش، نمی تواننــد آن هــا را تمیز کننــد. اما 
یک راه موثــر برای خالص شــدن از شــر این 

لکه  وجود دارد.
       مواد الزم برای تمیز کردن شربت 

رنگی از روی فرش
• آب کربناته یا گازدار

• آب
• مایع تمیز کننده فرش

• بطری اسپری
•  اتوی لباس
• حوله سفید

• جاروبرقی
گر لکه خشک نشده و هنوز خیس است،  ۱. ا

ابتدا روی آن آب گازدار بریزید.
۲. سپس روی لکه، حوله یا کهنه قرار دهید 
تا مایع جذب حوله شــود، اما حوله را روی 

فرش نمالید، زیرا لکه بزرگتر می شود
۳. مایع تمیز کننده فرش و آب داغ را در یک 
بطری اســپری بریزیــد و ســپس روی فرش 

اسپری کنید.
کنــون یــک حولــه ســفید روی آن قــرار  ۴. ا
دهید، فقط توجه کنید حوله رنگی نباشد، 

زیرا رنگ آن به قالی منتقل می شود.
۵. اتــو را در باالتریــن دمای ممکــن تنظیم 
کنیــد و روی حولــه را بــه مــدت ۱۰ ثانیــه اتــو 
بکشــید، برای جلوگیری از ســوختگی قالی 

اتو را دائما حرکت دهید.
۶. هنگامی کــه نوشــیدنی به حولــه منتقل 
شد، حوله را ســر و ته کنید و یا از حوله دیگر 
اســتفاده کنیــد، زیرا بایــد یک ســطح تمیز 

روی قالی قرار بگیرد.
۷. وقتــی فــرش بــه ســمت خشــک شــدن 
ک کننــده روی آن  رفت، دوباره محلــول پا
بریزید و همین مراحل را انجام دهید تا لکه 

ک شود. کامال پا
کنون اجازه دهید فرش خشــک شود و  ۸. ا
روی آن را جاروبرقی بکشید تا نرمی و حالت 

اولیه خود را بازیابد.
کائو و بستنی از فرش        تمیز کردن لکه کا

از روی  لکه هــا  تمیــز نمودن ایــن  بــرای 
فرش این مــواد را از روی فــرش جمع کنید. 
سپس ۱ قاشق چایخوری مایع ظرفشویی 
را با یــک فنجــان آب حل کنیــد و بــا پنبه یا 
دستمالی نرم و تمیز روی محل قرار دهید، 
اما دقت کنید که لکه را نمالید، زیرا بزرگ تر 

خواهد شد.
 این عمل را چندین بــار تکرار کنید تا از شــر 
لکه خــالص شــوید، ســپس محــل را با یک 
دســتمال مرطوب تمیز کنید و با یک حوله 
خشک نمایید. برای این کار از حوله سفید 

استفاده کنید تا فرشتان رنگ نگیرد.

در یک شــرکت بــزرگ ژاپنی که تولید وســایل 
آرایشــی را برعهــده داشــت، یــک مورد بــه یاد 

ماندنی اتفاق افتاد: 
شکایتی از سوی یکی از مشتریان به کمپانی 
رسید. او اظهار داشته بود که هنگام خرید یک 
بسته صابون متوجه شــده بود که آن قوطی 

خالی است.
کید و پیگیری هــای مدیریت  بالفاصله بــا تا
ارشد کارخانه این مشکل بررســی، و دستور 
صادر شد که خط بسته بندی اصالح گردد 
و قسمت فنی و مهندســی نیز تدابیر الزمه را 
جهت پیشــگیری از تکرار چنین مسئله ای 
اتخــاذ نماید. مهندســین نیز دســت بــه کار 
شده و راه حل هایی ارایه دادند که سرانجام 
سیســتم پایــش )مونیتورینگ( خط بســته 
بندی با اشعه ایکس خریداری شد و با تالش 
شبانه روزی گروه مهندسین،  دستگاه تولید 
اشــعه ایکس و مانیتورهائی با رزولوشــن باال 
نصب شــد و خط مزبــور تجهیــز گردیــد و دو 
نفر اپراتور نیز جهت کنترل دایمی پشــت آن 
دســتگاه ها به کار گمــارده شــدند تــا از عبور 
احتمالی قوطی های خالی جلوگیری نمایند.
نکتــه جالــب توجــه در ایــن بــود کــه درســت 
همزمان با این ماجرا، مشــکلی مشابه نیز در 
یکــی از کارگاه هــای کوچــک تولیــدی پیش 
آمده بود امــا آنجا یک کارمنــد معمولی و غیر 
متخصص، آن را به شیوه ای بسیار ساده تر و 

ارزان تر حل کرد: 
تعبیه یک دستگاه پنکه در مسیر خط بسته 

بندی تا قوطی خالی را باد ببرد!

ک کردن لکه ها  ترفندهای پا
از روی فرش  روشن 

قوطی خالی

تــارت انار یکــی از تارت های بســیار 
کــه  خوشــمزه و پاییــزی اســت 
می توانید برای شب یلدا آن را تهیه 
کنید. این تارت خوشمزه با دسر شــکالتی و دانه های 
انار تهیه می شود و بسیار هم ساده و در دسترس است.

انار قطعا یکی از خوشــمزه ترین میوه های فصل سرد 
است. این میوه پرخاصیت با آن ظاهر فوق العاده زیبا، 
آن قدر طعم خوبی دارد که دردســر بــرش دادن و دانه 
کردن آن را به جان بخریم و از آن لذت ببریم. با انار انواع 
کی تهیه می شــود؛ از غذای اصلی مانند  و اقسام خورا
کوفته انار گرفته تا دسر و کیک و کوکی انار و نوشیدنی. 
در این مطلب می خواهیم طرز تهیه تارت شــکالت و 
انار را آموزش دهیم. با توجه به اینکه شب یلدا نزدیک 
است، این تارت می تواند شیرینی خوشــمزه ای برای 

بلند ترین شب سال شما باشد.
       مواد الزم برای تارت شکالت و انار

• بیسکویت پتی بور: ۱۳۰ گرم
• دسر شکالتی آماده: ۲ بسته

• انار: به میزان دلخواه
• کره ذوب شده: ۱۰۰ گرم

• قالب تارت

       طرز تهیه تارت شکالت و انار
       مرحله اول

برای تهیه این تارت جذاب، ابتدا بیسکویت پتی بور را 
داخل خردکن می ریزیم و کامال پودر می کنیم. سپس 
کــره ذوب شــده را بــه بیســکویت ها اضافــه و به خوبی 

مخلوط می کنیم.
       مرحله دوم

در این مرحله بعد از اینکه بیسکویت و کره کامال باهم 
مخلوط شد، به اندازه ۳ قاشــق غذاخوری از مخلوط 
آماده شده را درون قالب تارت می ریزیم و فرم می دهیم. 
سپس با یک گوشــتکوب روی بیســکویت ها را پرس 

می کنیم تا کامال منسجم شود.
       مرحله سوم تارت شکالت و انار

قالب تــارت را بــرای نیم ســاعت تــا یک ســاعت درون 
یخچــال قــرار می دهیــم تــا ســفت شــود. بعــد از یــک 
ســاعت، قالب تارت را از یخچــال خارج می کنیــم و به 

آرامی بیسکویت ها را در می آوریم.
حال از دسر شکالتی دنت روی بیسکویت ها می ریزیم و 
به صورت یک دست پخش می کنیم. سپس برای زیباتر 
شدن دسر، مقداری انار روی تارت می ریزیم و به دلخواه 

با سس کارامل تزیین می کنیم.

قرار اســت طبق پروژه ای که جعبه 
ســیاه زمیــن نــام دارد و در ۲۰۲۲ 
میــالدی اجــرا می شــود داده های 
تغییــرات آب و هوایــی، بالیــای طبیعی و غیــره زمین 

ذخیره شود.
پروازهای تجــاری معموال ثبت می شــوند. هر حرکت 
هواپیما به وسیله یک دستگاه ضبط مخصوص که در 
دم هواپیما وجود دارد، ثبت می شــود. پس از سقوط 
هواپیما، تیم های جستجو و نجات محل حادثه هوایی 
را بررسی می کنند تا سوابق ثبت شده در آن نشان دهد 

سقوط هواپیما چگونه اتفاق افتاده است.

کنون قرار است سال آینده یک جعبه سیاه برای ثبت  ا
بالیای طبیعی زمین ساخته شود. این ابزار که در واقع 
همان »جعبه سیاه زمین« نام دارد، هر رویدادی را در 

جهان ثبت می کند. 
این صندوق که با انرژی خورشیدی کار می کند به اندازه 
یک اتوبوس مدرسه است و ظاهری شبیه یک ایستگاه 

اتوبوس معکوس دارد.
کل ایــن ابزار بــا فــوالدی به ضخامــت ۷.۵ ســانتیمتر 
پوشیده شده تا درمقابل بالیای طبیعی دوام بیاورد و 
مانند جعبه سیاه هواپیما در ایمن ترین نقطه سیاره 
قرار گیرد که از قرار معلوم تاسمانی است. هنگامیکه این 

صندوق فعال شود، هارد درایوهایی در آن پر می شود 
که داده های مربوط به آب و هوا را ذخیره می کند.

این پروژه نتیجه همکاری دانشــگاه تاســمانی و یک 
شــرکت مخابراتی به نام »کلمنگر بی بی دی او« و یک 
مجموعه هنری به نام »گلو سوسایتی« است که ساخت 

آن از اوایل ۲۰۲۲ میالدی آغاز می شود.
در ایــن جعبه دمــای هــوا، داده های اســیدی شــدن 
اقیانوس هــا، داده هــای اســتفاده از زمیــن، بودجــه 
نظامی، مصرف انرژی و رشــد جمعیت انسانی جمع 
آوری می شود. همچنین تیتر اخبار مهم، پست های 
شــبکه های اجتماعــی و اطالعاتــی کلیــدی دربــاره 
کنفرانس های تغییرات آب وهوایی بین سران کشورها 

نیز در آن ذخیره می شود.

تارت شکالت و انار 

با جمع آوری اطالعات بالیای طبیعی؛

جعبه سیاه زمین ساخته می شود

خانــه تاریخی حاج آقا محســن 
به لحاظ ویژگی هــای معماری 
و وسعتی حدود پنج هزار متری 
مهمترین خانه تاریخی اســتان مرکزی محســوب 
می شود. این اثر تاریخی مربوط به دوره ناصرالدین 
شاه قاجار است که سال ۱۳۸۵ در فهرست آثار ملی 
کشــور به ثبت رســید. آرایه ها و تزیینات ارزشــمند 
معمــاری، از جمله آجــرکاری و ترکیب آجر و کاشــی 
بویژه در بخش حوضخانه بنا زینت بخش این خانه 

قدیمی و تاریخی شده است

خانه تاریخی 
کی  قا محسن ارا حاج آ

گردشگری

دستپخت

فناوری

کسازی سواحل  پا
جزیره کیش

کنان و برخی از گردشگران جزیره کیش  سا
۱۰ نقطه از ســواحل جزیره کیــش را با هدف 
کســازی  توســعه نظافــت محیط زیســت پا

کردند.
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