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نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اســالمی گفت: اصفهان فقط یک کالنشهر نیست، بلکه استانی 
تحرک آفرین برای کشور است.

عباس مقتدایی در جلسه شورای اداری استان اصفهان، اظهار کرد: اصفهان فقط یک کالنشهر نیست، بلکه 
استانی تحرک آفرین برای کشور است. اســتفاده از تجربه و توانمندی های موجود و بهره گیری حداکثری از 

داشته های اصفهان ضروری است.
وی افزود: اصفهان در بخش تعاون و هنر سرآمد است. دانشگاه های زیادی در استان اصفهان وجود دارد و مدیریت 
نوین در استان باید موانع موجود را برطرف کنند و مجمع نمایندگان آمادگی همکاری برای رفع این مشکالت دارد. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: نمایندگان به عنوان خادمان ملت، امور را پیش می برند و خواهان 

وحدت مسئوالن در باالترین سطح هستیم و این وحدت باید برای مردم ملموس باشد. 
مقتدایی گفت: ثانیه ها و لحظه ها را برای خدمت گزاری و هم افزایی از دست ندهیم و مدیران در این باره اهتمام ویژه 

داشته باشند. وحدت در سایر بخش های کشور  نیز باید برای خدمت رسانی به مردم متجلی شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

کشور است اصفهان استانی تحرک آفرین برای 

رئیس اتاق اصناف اصفهان:

تثبیت قیمت دالر کلید رونق 
بازار مسکن است

سرمایه های مردم از دست رفت، 
خبری از بازارگردان نیست!؟

عضو اتاق بازرگانی تهران:

کردیم، از  قاچاقچی را رها 
تولیدکننده مالیات می گیریم!

تالش برای کاهش فاصله طبقاتی محالت:

سبک زندگی در محله های 
محروم شهر ارتقا می یابد

گیردار مرکز بهداشت  مسئول بیماری های وا
استان اصفهان:

۶۰۰ هزار اصفهانی هنوز 
کرونا نزده اند کسن  وا
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هافبک ذوب آهن:

ذوب آهن ابتدا باید به ثبات برسد

گرانی نان در اصفهان 
تکذیب شد

۶

۳

شناسایی۵۰ محوطه 
و اثر باستانی در اصفهان
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# اصفهان  تنها  نیست

معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان: 

توسعه خطوط ریلی، آالیندگی 
کاهش می دهد کالنشهرها را 
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صاحبان خانه های باالی ۱۰ میلیارد و خودروهای با ارزشی 
بیش از ۱ میلیارد تومان باید تا پایان بهمن ماه مالیات بپردازند 
که طبق اعالم مسئوالن سازمان امور مالیاتی، اطالعات این 
خانه ها و خودروها باید در اختیار این سازمان قرار بگیرد تا 
کنون این اطالعات  نسبت به مطالبه مالیات اقدام کنند که تا

دریافت نشده است. 
طبق بودجه سال جاری دو نوع مالیات جدید به سیستم 
مالیات ستانی کشور اضافه شده که شامل مالیات بر خانه  و 

خودروهای لوکس است. 
براساس قانون، خودروهای لوکس، خودروهایی هستند 
که در انتهای سال ۱۴۰۰ قیمت ساخت یا واردات آن، باالی 
یک میلیارد تومان باشد که قیمت این خودروها توسط 
سازمان امور مالیاتی اعالم می شود و مالکان این خودروها 
باید تا بهمن ماه سال جاری این مالیات را پرداخت کنند. 
در غیر این صورت قادر به نقل و انتقال خودرو نیستند و باید 

مبلغ مالیات را در زمان نقل و انتقال پرداخت کنند. 
       چه خانه و خودروهایی لوکس اند؟ 

نرخ مالیات ساالنه این خودروها به شرح ذیل است:
۱- تا مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱ میلیارد تومان 

معادل یک درصد 
۲- تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱.۵ میلیارد 

تومان معادل دو درصد 
۳- تا مبلغ ۴.۵ میلیارد نسبت به مازاد ۳ میلیارد تومان 

معادل سه درصد 
۴- نسبت به مازاد ۴.۵ میلیارد معادل چهار درصد

همچنین، خانه هایی که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان 
بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد، خانه لوکس محسوب شده و 
مالک آن باید در بهمن امسال این مالیات را پرداخت کند که 
خانه های درحال ساخت و در سال تملک از پرداخت این 

مالیات معاف هستند.

خ مالیات ساالنه این  در این بین، الزم است بدانید نر
خانه های لوکس نیز به شرح ذیل است:

۱- نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان؛ یک در هزار
۲- نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان؛ دو در هزار
۳- نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان؛ سه در هزار
۴- نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان؛ چهار 

در هزار
۵-نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به باال پنج در هزار

لوکس نشین ها باید تا آخر بهمن مالیات بدهند 
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید  گزارش،  طبق این 
مالیات ساالنه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و 
کثر تا  خودروهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حدا

پایان بهمن ماه سال جاری پرداخت کنند.
و  از خانه  در این زمینه، آخرین وضعیت اخذ مالیات 
کی از آن است که آیین نامه مربوط  خودروهای لوکس حا
به مالیات خودروهای لوکس در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲8 تصویب 
شده و به سازمان امور مالیاتی ابالغ شده است اما اخذ 
مالیات از این خودروها منوط به دریافت اطالعات از نیروی 
انتظامی است که طبق اعالم معاون درآمدهای مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی، این سازمان در حال رایزنی برای 
دریافت این اطالعات است و هر بخش از اطالعات این 
خودروها به سازمان مالیاتی برسد، نسبت به مطالبه مالیات 

آن ها اقدام می شود.
توضیحات مسیحی درباره مالیات خانه های گران قیمت 
نیز بیانگر این است که آیین نامه این موضوع مهرماه امسال 
به تصویب رسید و باید اطالعات آن از طریق دستگاه های 
مربوطه در این زمینه در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد. 
همچنین در این باره تفاهم نامه ای با شهرداری داشتیم و قرار 
شد اطالعات ظرف مهلت مقرر به دست ما برسد. درحالیکه 
یک ماه از مکاتبات می گذرد و قرار بود ۱۵ روزه این اطالعات را 

به ما بدهند اما هنوز به دست سازمان نرسیده است.

ساخت و راه اندازی مجتمع پزشکی کوثر روستای احمد آباد 
جرقویه پس از گذشت ۱۰ سال همچنان بال تکلیف است.

که برای  کبری، خّیر احمد آبادی در جلسه ای  حسین ا
راه اندازی این مجتمع پزشکی برگزار شد گفت: ساخت این 
مجتمع در سال ۱۳8۷ در زمینی به مساحت ۳۵۰۰ مترمربع و 
زیربنای ۱۲۵۰ متر مربع در دو طبقه آغاز و در سال ۱۳۹۰ با صرف 
بیش از ۲۰ میلیارد ریال هزینه برای بهره برداری آماده شد، 
اما متأسفانه مسئوالن مربوط برای آغاز به کار این مجموعه 

همکاری نکردند.
وی افزود: اتاق عمل، اتاق احیا، دندانپزشکی، چشم پزشکی، 
زنان و مامایی، آزمایشگاه و چندین قسمت تخصصی دیگر 
از جمله بخش هایی است که در این مجموعه پیش بینی 

شده است.
این خّیر احمد آبادی گفت: آمادگی الزم برای خرید تجهیزات 

مورد نیاز نیز وجود دارد و و متخصصان و پزشکان بومی آمادگی 
حضور به صورت رایگان برای ویزیت بیماران در این مجموعه 
را دارند و فقط نیاز به مجوز های معاونت درمان دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان است.

حسن جعفری هرندی سرپرست فرمانداری شهرستان جرقویه 
گفت: دهستان رامشه با ۷ روستا و حدود ۱۰ هزار جمعیت ساکن 
نیاز ضروری به چنین مرکزی دارد تا کل دهستان را به صورت 

مطلوب تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی قرار دهد.
در این جلسه که با حضور مسئوالن مرکز بهداشت شماره دو 
شهرستان اصفهان، معاونت اورژانس ۱۱۵ استان و تعدادی از 
معتمدان در مجتمع پزشکی کوثر احمد آباد برگزار شد مقرر شد 
ع وقت با هماهنگی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان،  در اسر
استقرار دندانپزشک، خدمات خانه بهداشت و پزشک خانواده 

پیگیری شود.
شهرستان جرقویه با جمعیتی ۴۰ هزار نفره و چهارمین 
شهرستان وسیع استان، فقط یک بیمارستان در شهر نیک 
آباد )مرکز شهرستان( دارد که مسافت آن تا آخرین روستای 

شهرستان بیش از ۱۲۰ کیلومتر است.

اثرات  مصوبه مربوط به اختصاص اعتبار برای جبران 
خشکسالی بر حقآبه داران حوضه زاینده رود در استان 

اصفهان از سوی معاون اول رییس جمهور ابالغ شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران 
در جلسه مورخ ۵ دی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه 
کشور و به منظور جبران اثرات خشکسالی بر حقآبه داران 
حوضه زاینده رود، با اختصاص مبلغ ۵ هزار میلیارد اعتبار 
به صورت هزینه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان موافقت کرد تا پس از اخذ مبلغ ۱۰ هزار میلیارد دیگر 
توسط استان براساس مصوبه کارگروه مّلی سازگاری با کم 
آبی و از محل منابع وصولی از صنایع پرآب بر و سایر منابع 
استانی برای موضوع فوق در چارچوب قوانین و مقررات 

مربوط هزینه شود.
همچنین مبلغ سه هزار میلیارد ریال به صورت تملک 
دارایی های سرمایه ای به منظور اجرای طرح های مصّوب و 
تأمین انتقال آب در استان اصفهان اختصاص یافت و سازمان 
مدیریت برنامه ریزی استان و استانداری و سایر دستگاه های 
بحران کشور ارسال کنند.مقاطع سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه و مدیریت مربوط موظف شدند گزارش عملکرد این تصویب نامه را در 

در آستانه فرا رسیدن دومین سالگرد شهادت سردار دل ها 
شهید حاج قاسم سلیمانی، کاروان خدمت آبفای استان 

اصفهان به شهرستان تازه تاسیس کوهپایه سفر کرد. 
در این سفر مدیرعامل، معاونان و تنی چند از مدیران شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان از شهرک المهدی سجزی، 
روستاهای کی و دستجرد، شهرک صنعتی و پکیج تصفیه 
فاضالب محله نوبنیاد و مسکن مهر شهر تودشک بازدید کرده 
کنان این مناطق  و از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت سا

قرار گرفتند. 
در جریان این سفر که امیرحسین بانکی پور از نمایندگان مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی و علیرضا حسینی فرماندار 

کوهپایه نیز حضور داشتند، اعضای کاروان خدمت آبفای استان 
اصفهان در مسجد حضرت امیرالمومنین روستای »کی« از توابع 
شهر تودشک حضور یافته و با مردم این روستا و روستاهای 

همجوار دیدار و گفتگو کردند. 
مدیرعامل آبفای استان اصفهان در این نشست صمیمانه با 
بیان این که خدمت رسانی تعطیل بردار نیست، هدف از این 
سفر در بعد از ظهر روز جمعه و در آستانه سالگرد شهادت سردار 
رشید اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی را حل مشکل دیرینه 
مردم محروم این منطقه عنوان کرد و گفت: مکتب شهید 
سلیمانی یعنی مسئوالن باید فارغ از جناح بندی های سیاسی، 

تمام وقت خود را صرف خدمت رسانی به محرومان کنند. 

هاشم امینی افزود: سردار سلیمانی و همرزمان شهیدش، جان 
خود را فدای تامین امنیت این مرز و بوم کردند و ما نیز باید این 
فرصت را غنیمت شمرده و در جهت آبادانی کشور تالش کنیم. 
وی در ادامه به سرعت گرفتن خدمت رسانی به روستاها پس 
از یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی 
اشاره کرد و گفت: طرح بازسازی و توسعه ۳۰۰ کیلومتر شبکه 
آب روستایی در مدت ۱۰۰ روز از جمله طرح های آبفای استان 
اصفهان بود که در قالب طرح ۱۰۰-۳۰۰ به اجرا درآمد و سهم 
شهرستان کوهپایه از این طرح، اصالح و توسعه ۳۰ کیلومتر 

شبکه آبرسانی روستایی بود.
امینی افزود: با هدف آبرسانی به ۶ روستای دیگر این شهرستان، 
کار نقشه برداری روستاهای کی، مزرعه نو عرب ها، عشق آباد، 
نورا...، دستگرد و مزرعه سرخی تا یک ماه آینده پایان یافته و 
بالفاصله عملیات اجرای خطوط انتقال و شبکه آبرسانی به 
روستاهای یاد شده با مشارکت فرمانداری و خیرین آبرسان آغاز 
می شود که امیدواریم در خرداد ماه آینده به بهره برداری برسد. 
مدیرعامل آبفای استان اصفهان همچنین در نشست پایانی 
سفر کاروان خدمت که در فرمانداری کوهپایه برگزار شد به 
احداث ۱۰ تصفیه خانه جدید فاضالب و اجرای ۱۱ هزار کیلومتر 
شبکه آب و فاضالب توسط این شرکت در یک دهه اخیر 
اشاره کرد و گفت: در ۱۰ سال گذشته فقط ۵۰۰ میلیارد تومان 
اعتبارات دولتی به آبفای استان اصفهان تخصیص یافت 
درحالی که بخش خصوصی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان 
در ایجاد زیرساخت های آب و فاضالب استان سرمایه گذاری 

کرده است. 
اضافه می شود در سه هفته اخیر، کاروان خدمت شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان به شهرستان های جرقویه و هرند نیز 
سفر کرده که حاصل آن گذرندان نزدیک به ۳۰ مصوبه برای 

خدمت رسانی سریع تر به مردم این شهرستان ها بوده است. 

از مالیات  لوکس نشین ها چه خبر؟ 

پس از گذشت ۱۰ سال :

بالتکلیفی راه اندازی مجتمع پزشکی کوثر روستای احمد آباد جرقویه 

ابالغ تخصیص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی اصفهان 

سفر کاروان خدمت آبفای استان اصفهان به شهرستان کوهپایه
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مدیرعامــل شــرکت مدیریــت شــبکه برق ایــران و 
ســخنگوی صنعت بــرق در خصوص نظــام تعرفه 
گــذاری صنعت بــرق گفت: این آئین نامــه با هدف 
حمایت از مشترکان کم مصرف و تامین برق پایدار 
برای همــه مشــترکان، به تصویــب هیئــت وزیران 
رســیده و هــدف اصلــی آن اصــالح مصرف بــرق در 

بخش خانگی است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیــرو )پاون(، 
کید بر اینکه وزارت  "مصطفی رجبی مشهدی" با تا
نیرو در ایــن مصوبه به دنبــال درآمدزایی نیســت، 
اظهار کرد: بیــش از ۷۵ درصد از مشــترکان برق که 
خوشبختانه به درستی و به صورت صحیح از برق 
استفاده می کنند، مشمول افزایش تعرفه نمی شوند 
و تغییری را در نحوه محاسبه قبوض برق خود شاهد 

نخواهند بود.
وی افزود: عالوه بر این در این آئین نامه مشوق هایی 
برای مشترکان خانگی در نظر گرفته است به طوری 
گر مشترکی در ماه های گرم مصرف خود را نسبت  که ا
به مدت مشابه سال گذشته کاهش دهد و مصرف 
برق آن کمتر از الگو باشد متناسب با کاهش مصرف 
مشــمول دریافت پاداش خواهــد بود. عــالوه بر آن 
تعرفه مشــترکانی که مصرف آنها کمتر از ۵۰ درصد 
الگوی منطقه محل زندگی بوده و تحت پوشــش 
کمیته امــداد و ســازمان بهزیســتی باشــند رایگان 

محاسبه خواهد شد.
ســخنگوی صنعت برق ادامــه داد: الگوی مصرف 
مشترکان در مناطق مختلف هیچ تغییری نکرده 
کنون الگوی مصرف برای مشترکان ۲۰۰  است و هم ا

کیلووات ساعت در ماه است.
رجبــی مشــهدی همچنیــن دربــاره حمایــت از 
مشترکان تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیستی 
نیــز گفــت: بــرق مصرفی ایــن گــروه از مشــترکان در 
صورت رعایت سقف ۵۰ درصدی، رایگان محاسبه 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه کشور به لحاظ جغرافیایی و شرایط 
جوی و دمای هوا به پنج منطقه جغرافیایی تقسیم 
شده است، ادامه داد: این دسته بندی و الگوهای 
پیشین تعیین شده به هیچ عنوان تغییر نکرده است 

و حتی سقف بهره مندی از پاداش ها و مشوق ها نیز 
تسهیل شده و در مناطق عادی الگوی کم مصرفی، 
از 8۰ کیلووات ســاعت ماهانه که در گذشته وجود 
داشت، به ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه های غیر گرم 
و به ۱۵۰ کیلووات ســاعت در ماه های گــرم افزایش 

یافته است.
ســخنگوی صنعت برق بــا اشــاره به اینکــه الگوی 
مصرف در مناطق گرمسیر ۱ که شامل نوار جنوبی 
کشــور اســت، در ماه های گــرم ســه هزار کیلــووات 
ســاعت در ماه بــود که بــدون تغییــر مانده اســت، 
خاطرنشــان کــرد: بیــش از 8۰ درصــد از مشــترکان 

خانگی در مناطق عادی قرار دارند.
رجبی مشهدی با اشــاره به اینکه در این طرح برق 
مصرفی مشــترکان تــا ســطح الگو بــا نــرخ یارانه ای 
کید کرد: در قالب این مصوبه،  محاسبه می شود، تا
مشترکان پرمصرف نیز همچنان از یارانه بهره مند 
می شوند، اما هرچه مصرف آنها افزایش یابد، میزان 

بهره مندیشان از برق یارانه ای کمتر می شود.
وی درباره تکلیف قانونی صنعــت برق برای نصب 
کنتورهای هوشمند نیز گفت: این کنتورها با اولویت 
مشــترکان پرمصــرف و واحدهای مســکونی کــه از 
کی استفاده می کنند، در حال نصب  کنتورهای اشترا
است که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تعداد 
کنتورهای هوشمند نصب شــده تا تابستان سال 

آینده به پنج میلیون دستگاه خواهد رسید.
سخنگوی صنعت برق امکان پایش، گزارش گیری 
لحظه ای میزان و رفتار مصرفی مشترکان و امکان 
برنامه ریزی مصرف توسط مشترک را از مزایای این 
نــوع کنتورهــا برشــمرد و بــا اشــاره به اینکــه اجرای 
مصوبه مربوط بــه آئین نامــه نحوه محاســبه برق 
مصرفی مشترکان از ابتدای بهمن ماه در کشور کلید 
خواهد خورد، خاطرنشان کرد: برق مصرفی دی ماه 

مشترکان، مشمول این مصوبه نخواهد بود.
رجبی مشــهدی بــا درخواســت از مشــترکان برای 
توجه و دقت در میزان برق مصرفی خود، یادآور شد: 
مشترکان می توانند از طریق نرم افزار موبایلی "برق 
من" نسبت به دریافت قبض الکترونیکی برق خود 
اقــدام و از این طریق میــزان مصرف خود را با ســایر 

همسایگان و همشهریان خود مقایسه کنند.
وی همچنیــن در خصوص ســهم بــرق خانگــی از 
مجموع برق مصرفی کشور گفت: در حال حاضر این 
بخــش ۳۵ درصــد از مصــرف برق کشــور را بــه خود 
اختصاص داده است که انتظار داریم با اجرای این 
گاه سازی مشترکان از میزان مصارف برق و  مصوبه، آ
تالش مشترکان پرمصرف برای اصالح میزان مصرف 

خود، سهم بخش خانگی کاهش یابد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید 
که هیچ فعال اقتصادی با پرداخت مالیات مشکلی 
ندارد اما در سال های گذشته کمتر به مبنای مهم 

مالیاتی در ایران توجه شده است. 
عباس آرگون در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: برای 
آنکــه نظــام مالیاتــی یک کشــور شــفاف شــده و در 
مسیر درست قرار بگیرد باید دو شرط را رعایت کرد. 
مهم ترین موضوع در این حوزه عدالت مالیاتی است. 
ما نمی توانیم توقع داشته باشیم که فشار مالیاتی بر 
روی بخش هایی از اقتصاد باشــد و سایر بخش ها 

بدون هیچ محدودیتی کار خود را ادامه دهند.
وی بــا بیان اینکــه بخش هــای غیرشــفاف در 
اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی کنند، توضیح 
داد: کارمندهای ما به شکل دقیق و بر اساس قوانین 
کشور، مالیات خود را پرداخت می کنند، واحدهای 
تولیدی نیز با توجه به اطالعات ثبت شده هر ساله 
اظهارنامه پر کرده و بر اساس آن مالیات می دهند 
اما بخش های غیرشفاف و حوزه هایی که اطالعات 
آن به طــور کامل ثبت نشــده، عمال هیــچ مالیاتی 
پرداخــت نمی کنند و ایــن موضوع کامــال بر خالف 

قاعده عدالت مالیاتی است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به رقم باالی قاچاق 
در اقتصاد ایران، بیان کرد: این رقم های بزرگ قاچاق 
کاال در کشور، از سویی بازار کاالهای داخلی را تهدید 
می کنند و از طرف دیگر از پرداخت هر نوع عوارض و 
مالیاتی نیز معاف هستند. ما باید راهی پیدا کنیم 
که این پول های کالن به شکل شفاف رصد شوند و 
افراد مجبور شوند که عوارض و مالیات مربوط به آن را 
پرداخت کنند. این در حالی است که ما تولیدکننده 
را مجبور به پرداخت تمام عوارض و مالیات می کنیم 

اما با قاچاقچی ها هیچ کاری نداریم.
آرگون درباره دومین مبنای مهم مالیاتی کشور گفت: 
بحث شفافیت در نحوه استفاده از منابع مالیاتی نیز 
اهمیت فراوانی دارد. در این تردیدی نیست که وقتی 
افراد مالیات می دهند، در نهایت این پول به نفع آنها 
و در راستای ارائه خدمات به آنها استفاده می شود 
اما ما باید نحوه هزینه کرد این پول را مشخص کنیم 
کارآمدی دولت را پراخت  تا مالیات دهنده هزینه نا
نکند. وی با بیان اینکه رصد حساب های تجاری 
به دولــت در ایجــاد عدالت مالیاتی کمــک خواهد 
کرد، ادامه داد: همانطور که در بسیاری از کشورها، 
دولت بر روی حساب های تجاری نظارت دارد، ما 
در ایران نیز باید تکلیف پول های کالنی که در شبکه 
بانکی جابجا می شود را مشخص کنیم. نمی شود 
که یک قاچاقچی ده ها یا صدها میلیارد تومان پول 
را در شبکه بانکی کشور جابجا کند و هیچ نظارتی 
هم بر آن نباشد، برای توسعه زیرساخت ها و بهبود 
عدالت مالیاتی باید این گام های مهم را با قاطعیت 

برداشت.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
کشور اعالم کرد: بر اساس قانون دائمی مالیات بر 
ارزش افزوده مصوب مجلس شــورای اســالمی، 
خدمات حمل و نقل )اعم از بار و مسافر( درون و 
برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی 

از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.
به گزارش سازمان امور مالیاتی »محمد مسیحی« 
اظهار کرد: قانون دائمی مالیات بــر ارزش افزوده 
مصــوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲، از تاریــخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ 
الزم االجــرا اســت و مشــموالن این قانون مکلف 

به اجرای تکالیف قانونی جدید و رعایت مقررات 
موضوع این قانون هستند.

وی افزود: بر اســاس جــزو )۱۳( بند )ب( مــاده )۹( 
قانون دائمی مالیات بــر ارزش افــزوده، خدمات 
حمــل و نقــل )اعــم از بــار و مســافر( درون و برون 
شــهری و بین المللی جاده ای، ریلــی و دریایی از 

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.
خدمات حمــل و نقل هوایــی اعم از بار و مســافر 
به نرخ ۹ درصد مشــمول مالیات بر ارزش افزوده 

است.

سخنگوی صنعت برق تشریح کرد:

جزئیات آیین نامه نحوه محاسبه برق مصرفی مشترکان

خبر

رکورد تولید سالیانه صبا فوالد خلیج فارس با 
افزایش۳8 درصدی نســبت به ســال قبل به 
ثبت رســید و رکورد 8۵۷۷۷8.۵ تــن تولید در 
سال در دفتر افتخارات صبا فوالد خلیج فارس 

حک شد.
 بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت صبــا فوالد 
خلیج فارس، سعید بزرگی مدیرعامل شرکت 
صبا فوالد خلیج فــارس در جمــع خبرنگاران 
اظهار کرد: در شــب یلدا ۱۴۰۰، بزرگترین اتفاق 
تاریخی در شــرکت صبا فوالد خلیج فــارس در 

عرصه تولید به ثبت رسید. 
وی با اشــاره به اینکه ســال مالــی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ 
در شرکت صبا فوالد خلیج فارس در روز ۳۰ آذر 
سال جاری به پایان رسید، تصریح کرد: به لطف 
خداوند متعــال و پــس از افزایــش ۲۱درصدی 
تولید در ســال مالی قبلی، این بار نیــز در پایان 
شیفت تولید ۳۰ آذر۱۴۰۰ و در شب یلدا با همت 
پرســنل و کارگران خدوم شــرکت، رکورد تولید 
ســالیانه صبا فــوالد خلیــج فــارس مجــددا با 
افزایش۳8 درصدی نســبت به ســال قبل به 
ثبت رسید و توانستیم رکورد 8۵۷۷۷8.۵ تن 
تولید در ســال را در دفتر افتخــارات صبا فوالد 
خلیج فارس حک کنیــم و در دو ســال پیاپی 
با افزایش چشــمگیر رکــورد تولیــد، خاطره ای 
خوش برای مجموعه صبا فوالد خلیج فارس 

رقم خورد.
مدیرعامــل شــرکت صبا فــوالد خلیــج فارس 
افزود: صمیمانه از خدمات کارگران، پرسنل و 
مدیران خدوم شرکت صبا فوالد خلیج فارس 
که با همدلی و یکپارچگی این افتخار بزرگ را رقم 
زدند تشکر می کنم و همچنین از حمایت های 
مدیــران هلدینــگ، صنــدوق بازنشســتگی 
کشوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که 
ما را در رسیدن به این هدف بزرگ یاری رسان 

بودن قدردانی می کنم. 
بزرگی افزود: کســب این افتخار بزرگ در ســال 
»تولیــد؛ پشــتیبانی ها، مانــع زدایی هــا« را به 
خانواده بزرگ بازنشستگان کشوری که سهام 
داران اصلی این شرکت هستند تبریک عرض 

می کنم. 
مدیرعامل صبا فوالد خلیج فارس با اشاره به 
مشــکالت پیش روی تولید در سال گذشته، 
تصریــح کــرد: ثبــت رکوردهــای متعــدد تولید 
در ســال گذشــته و ثبت رکود تولید سالیانه در 
پایان سال مالی در شرایطی شکل گرفت که با 
قطعی های مکرر برق در تابستان و افت فشار 
و قطع گاز در زمستان گذشــته رو به رو بودیم، 
که ایــن اتفــاق نشــانه ی بهــره گیــری از برنامه 
ریزی های دقیق و مدیریت هوشمندانه تولید 

و همت واالی جوانان خدوم شرکت دارد.

معاون وزیر صمت گفت: برای حل مشــکالت 
تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی، دوباره بــا بانک 
مرکزی مکاتبه خواهیم کرد تا موضوع در شورای 

پول و اعتبار تعیین تکلیف شود.
افــزود: درخواســت وزارت  نیــازی  مهــدی 
صمت این است که مکاتبه درباره حل مشکل 
ذی نفع واحد در جلســه شــورای پــول و اعتبار 

مطرح و تصمیم گیری شود.
وی با اشاره به مکابته قبلی خود با بانک مرکزی 
گفت: مکاتبه ما به واحد لــوازم خانگی خاصی 
مربوط نبــوده، اما تحــت تاثیر جوســازی های 
رســانه ای بانــک مرکزی ایــن درخواســت را رد 

کرده است.
گر مشکل ذی نفع واحد حل نشود  نیازی گفت: ا
تولید در واحد های لوازم خانگی متوقف و به روند 

تامین بازار این صنعت آسیب وارد می شود.
بر اساس این گزارش در روز های گذشته معاون 
وزیر صمت در نامه ای به بانک مرکزی برای حل 
مشــکل تولیدکنندگان لوازم خانگی خواســتار 
تخصیص تسهیالت با حذف مقررات ذی نفع 

واحد شده بود.
به دنبــال انتشــار این نامــه برخی رســانه ها آن 
را مربوط بــه یک واحــد تولیدی خــاص عنوان 
کــرده بودنــد کــه وزارت صمت ایــن موضــوع را 
کیــد کرد این تســهیالت برای همه  تکذیب و تا
تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی خواهــد بــود که 

متقاضی آن باشند.
باوجود توضیحات معاون وزیر صمت؛ مدیر کل 
عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبــارات بانک 
مرکزی در پاسخ به درخواســت وزارت صمت با 
کید بر اینکه قائل شدن استثنائات، در زمینه  تا
ضوابط آیین نامه تسهیالت، تبعات منفی برای 
شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت، با کلیات 

آن تلویحا مخالفت کرد.

خبر سرمایههایمردمازدسترفت،
خبریازبازارگرداننیست!؟

ارزش صندوق هــای ســرمایه 
گــذاری قابــل معامله یــا همان 
ETF هــا تحــت تاثیــر نوســانات 
بازار همچنان نزولی اســت و درحالی که دارایکم 
حــدودا بــا قیمــت روز عرضــه معاملــه می شــود، 
پاالیشــی یکــم هنــوز هــم زیــر قیمــت روز عرضــه 
درحال معامله اســت و با اینکه وعــده بازارگردان 
برای ایــن دو صندوق داده شــده بــود، هنوز هم 
سهامداران شاهد از بین رفتن سرمایه های خود 

در این دو صندوق بی بازارگردان هستند!
بــه گزارش ایســنا، ســال گذشــته و درحالــی کــه 
شــاخص کل بورس برای گــذر از مــرز دو میلیون 
واحد کمین کرده بود، وعده عرضه سه صندوق 
دولتــی در قالب ETF از ســوی دولتمــردان داده 
و قــرار شــد صنــدوق نخســت بانکــی و بیمه ای، 
صندوق دوم پاالیشی و صندوق سوم خودرویی 

و فلزی باشد.
دولت بنا داشــت باقیمانده سهم خود در برخی 
بانک هــا، بیمه هــا، پاالیشــگاه ها، شــرکت های 
خودرویــی و فــوالدی را در بــازار عرضــه و از ایــن 
گــذار کند. این  طریق ســهام خــود را بــه مــردم وا
صندوق ها بــا ۲۰ تــا ۳۰ درصــد تخفیف بــه مردم 
گذار شد و هر ایرانی دارای کد ملی می توانست  وا

خریدار آن ها باشد.
       دارایکم، در مرز زیان!

بر ایــن اســاس، صنــدوق اول بــا نــام دارا یکــم در 
اوایــل تابســتان ســال گذشــته عرضه و در ســوم 
تیرمــاه قابــل معاملــه شــد. در واقــع وزارت امــور 
گــذاری، بــه  اقتصــادی و دارایــی از طریق ایــن وا
نمایندگــی از دولــت جمهــوری اســالمی ایران، 
باقیمانــده ســهام خــود در بانک هــای ملــت، 
تجارت و صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی 

گذار کرد. امین را وا
در پذیره نویســی صندوق دارایکــم بیش از چهار 
میلیون نفر مشــارکت کردنــد. صندوقــی که هم 
راستا با روزهای صعودی بازار ســرمایه، بازدهی 
چشــمگیری داشــت و تــا ۲۰۰ درصــد ســود هــم 

پیش رفت.

ســوددهی دارایکــم بــه گونه ای بــود کــه حتی با 
وجود سقوط چشمگیر شاخص کل بورس از دو 
میلیون واحد به کمتــر از یک میلیون واحد، این 

صندوق همچنان در سود قرار داشت.
درحــال حاضــر و تــا زمــان نگارش ایــن گــزارش، 
دارایکــم با قیمت ۱۱ هــزار تومان درحــال معامله 
اســت کــه تنهــا هــزار تومــان از قیمــت روز عرضه 

باالتر است.
       پاالیشی یکم سودندیده!

مسیر سوددهی پاالیشی یکم از همان ابتدا  کامال 
از دارایکــم جدا شــد. پاالیشــی یکم باقــی مانده 
ســهام دولت در چهــار پاالیشــگاه تهــران، تبریز، 
اصفهان و بندرعباس بود که عرضه آن با اختالف 
بیــن وزارت نفــت و وزارت اقتصــاد کلیــد خورد و 

بهانه ای برای ریزش بازار شد!
این صندوق عرضه شــد اما عرضه آن همزمان با 
ریزش بازار بود. هر واحد این صنــدوق نیز در روز 

عرضه ۱۰ هزار تومان قیمت داشت اما در روزهای 
ریزشــی بازار به ۵۰۰۰ تومان، یعنــی نصف قیمت 

روز عرضه نیز رسید.
درحــال حاضــر و تــا زمــان نگارش ایــن گــزارش،  
نیز این صنــدوق بــا قیمــت ۷۰۰۰ تومــان معامله 
می شــود کــه ۳۰۰۰ تومــان زیــر قیمــت روز عرضه 

است.
جالــب اســت کــه وعده هــای مســئوالن درمورد 
ساماندهی وضعیت این دو صندوق ید طوالیی 
دارد! بــه طوریکــه محمدعلی دهقــان دهنوی، 
رئیس سابق ســازمان بورس و اوراق بهادار بارها 
اعالم کــرده بــود کــه ســهم های دولتــی نیــز باید 
دارای بازارگردان باشند و دولت نیز مانند هر ناشر 
دیگری باید از ســهم خود حمایت کند. حتی در 
زمانی کــه دهقان ســکان دار ســازمان بــود،  قرار 
شد سهم جدید پاالیشی یکم یا سهم های دیگر 
بــه ســهام داران ETF هبــه شــود که ایــن اتفــاق 

خ نداد. هرگز ر
اخیــرا نیز مجیــد عشــقی، رئیس ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار از رایزنــی برای تخصیــص منابعی 
بــرای بازارگردانــی صندوق هــای ســرمایه گذاری 
قابــل معاملــه یــا همــان ETF هــا )پاالیشــی یکم 
و دارایکــم( خبــر داده و اعــالم کرده بود کــه برای 
تخصیص منابعی در حال رایزنی هســتیم تا این 
منابــع تجهیــز شــوند کــه مدیــر صنــدوق بتواند 

بازارگردانی این صندوق ها را انجام دهد.
نکته جالب در این راســتا این اســت که سیاست 
ســازمان بورس از حدود دو ســال قبل این است 
کــه همــه ســهم ها بازارگــردان داشــته باشــند 
اما ایــن موضــوع درمــورد ســهام دولــت صــدق 
نکرد و با وجود اینکه وعده آن در بازه های زمانی 
متفاوت از ســوی مسئوالن داده شــد، هنوز هم 
سهامداران شاهد از بین رفتن سرمایه های خود 

در این دو صندوق هستند.

نایب رئیس انجمــن علوم و فنــون غــالت اصفهان، 
گرانی دوباره قیمت نان در سال جاری را رد کرد و گفت: 
افزایش قیمت نان به طور معمول از ابتدای هر سال 

براساس آیتم های مشخص اعمال می شود.
محمدرضا خواجه با اشــاره به برخی صحبت ها مبنی بر افزایش دوباره 
قیمت نان در اصفهان، اظهار کرد: چنین موضوعی صحت ندارد و امسال 

دیگر افزایش قیمت نان نخواهیم داشت.
وی افزود: مطابق مصوبه شــورای اقتصــاد نرخ نان، صبــح فروردین هر 
سال متناسب با تورم سالیانه، افزایش قیمت انرژی، بیمه و دستمزد کارگر 

مشخص و افزایش می یابد.
نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان با بیان اینکه از ابتدای 
کیــد کرد: نرخ  مرداد امســال نرخ نان حــدود ۳۰ درصد افزایش یافت، تأ
جدید نان برای ســال ۱۴۰۱ متناســب با آیتم های یاد شــده و همچنین 

تصمیم دولت درباره گندم آرد و نان مشخص می شود.
وی گفت: افزایش قیمت نان در برخی استان ها به این دلیل است که هنوز 

قیمت نان در آن مناطق در سال ۱۴۰۰ تغییر نکرده است.
خواجه درباره کیفیت پایین نان، توضیح داد: آموزش پخت نان را در کشور 
کنون نیز به دلیل کرونا، این آموزش ها غیرحضوری است  فعال کرده ام که ا

تا کیفیت نان بیش از این کاهش پیدا نیابد.
وی افزود: به دلیل اینکه عموما در کل کشــور گندم ۶ ماه از ســال قوی و 
۶ ماه ضعیف اســت، شاهد نوســان کیفیت نان هســتیم که این امری 

طبیعی است.
نایب رئیــس انجمن علوم و فنــون غالت اصفهــان اضافه کــرد: در ۶ ماه 
نخست سال ۷ میلیون گندم داخلی ضعیف داشتیم که ناچار به استفاده 
کنون حدود 8 میلیون گندم وارداتی داریم که  زیاد از نمک هستیم، اما ا

ناچاریم به آن نمک اضافه نکنیم.
وی گفت: ۵۰ درصد کیفیت نان مربوط به نوع گندم، ۳۰ درصد نانوا و ۲۰ 

درصد مربوط به تنور و تجهیزات است.

رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه رکود سنگینی 
کم اســت، گفت: آنچه بازار مسکن  بر بازار مسکن حا
و دیگر بازارهای موازی را از این شرایط نجات خواهد 
داد ثبات نرخ دالر با هر قیمتی و در نتیجه ثبات اقتصادی است؛ به طوری 
که فعاالن بازار از بالتکلیفی خارج شوند. رسول جهانگیری اظهار کرد: در 
کرات وین، ثبات نرخ دالر و در نتیجه ثبات اقتصادی  صورت تحقق مذا
می توان شاهد کاهش نرخ مســکن و رونق این بازار بود وگرنه در شرایط 
کنونی با وجود افزایش غیرمنطقی و تصاعدی نرخ مسکن انتظاری هم 
برای رونق وجود ندارد. وی با بیان اینکه رکود ســنگینی بر بازار مســکن 
کم است، خاطرنشان کرد: آنچه بازار مسکن و دیگر بازارهای موازی  حا

را از این شرایط نجات خواهد داد ثبات نرخ دالر با هر قیمتی و در نتیجه 
ثبات اقتصادی است؛ به طوری که فعاالن بازار از بالتکلیفی خارج شوند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: قطعا با ثبات اقتصادی، بازارها بر اساس 
عرضه و تقاضا به صورت خودکار تنظیم خواهد شد؛ زیرا در برهه ای از زمان 

نرخ دستوری برای بازارها پاسخگو نبوده است.
جهانگیری در رابطه با تأثیر طرح هایی مانند جهش مسکن بر شرایط بازار 
گفت: در صورت رفع موانع و اجرایی شدن این طرح تا حدودی مشکالت 
بازار مسکن مرتفع خواهد شد اما مجددا تاکید می کنم همه این موارد یک 
سوی ماجراست و ثبات اقتصادی هم سوی دیگر است؛ زیرا تا این مهم به 

وجود نیاید بازارها از نابسامانی رها نمی شوند.

رییس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران 
می گوید دولت باید پیــش از حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، برخی زیرساخت های الزم را فراهم و 

از برخی نگرانی ها، اطمینان حاصل کند. 
محمد قاســمی بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی به چند حوزه خاص 
محدود می شود که مســتقیما بر روی زندگی مردم تاثیر دارد. از 
گندم و دارو گرفته تا دانه های روغنی و نهاده های دامی، کاالهایی 
هستند که به سفره مردم مرتبطند و به همین دلیل ایجاد تغییر در 
ساختار آنها، باید منوط به نهایی کردن تصمیماتی قاطع باشد.

وی با بیان اینکه حــذف ارز دولتــی می تواند به ایجــاد تغییرات 
مثبت در تولید داخلی منجر شود، توضیح داد: در حوزه هایی 
مانند دارو یا گندم این امکان وجــود دارد که با افزایش حمایت 
از تولیدکنندگان، مقدمات افزایش تولید این محصوالت فراهم 

شود، البته این موضوع به اجرای سیاست های حمایتی درست وابسته خواهد بود.
به گفته رییس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، در صورتی که بنا بر افزایش تولید دارو گذاشته شود اما مثال در 

حوزه تامین مواد اولیه اقدامات الزم انجام نشود، امکان دست 
یابی به اهداف کالن این حوزه وجود نخواهد داشت.

قاسمی با بیان اینکه سیاست های حمایتی از مردم باید به شکل 
شــفاف و دقیق تشــریح شــود، گفت: مردم نباید ایــن نگرانی را 
داشته باشند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زندگی آنها با مشکالت 
جدید مواجه می شود، از این رو ابالغ دقیق سیاست های اجرایی 
به دستگاه های مختلف و هماهنگ عمل کردن آنها اهمیت 

فراوانی دارد.
وی با اشــاره به وابســتگی سیاســت حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
شرایط کالن کشور، بیان کرد: اینکه ما ارز را حذف کنیم و به جای 
آن حمایت مستقیم از مردم را در دستور کار قرار دهیم قطعا اتفاق 
مثبتی خواهد بود اما باید توجه داشت که در صورت شوک جدید 
به قیمت ارز یا افزایش تورم، میزان تاثیرگذاری این حمایت های 
جدید از مردم کاهش خواهد یافت و باید مقدمات را طوری چید که حین این تغییر در سیاست گذاری، در سایر 

بخش ها مشکالت جدیدی به وجود نیاید.

گرانی نان در اصفهان تکذیب شد

رئیس اتاق اصناف اصفهان:

کلید رونق بازار مسکن است تثبیت قیمت دالر 

رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران مطرح کرد:

پیش شرط مهم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

عضو اتاق بازرگانی تهران:

کردیم، از تولیدکننده مالیات می گیریم! قاچاقچی را رها 

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی:

بخش حمل و نقل از مالیات بر ارزش افزوده معاف است

مدیرعامل شرکت 
صبا فوالد خلیج فارس:

رکورد تولید سالیانه 
در صبا فوالد خلیج فارس

 شکسته شد

در شورای پول و اعتبار؛

لزوم حل مشکل
 تولیدکنندگان لوازم خانگی 

خبر

خبر

خبر

خبر
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3 ۳ ژانویه    2۰22
در دیدار استاندار با معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی مطرح شد:

ساختمسکندرشهرهایجدیدنبایدموجب
کوچاجباریشود

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

اســتاندار اصفهــان گفــت: طــرح 
توسعه شهرهای جدید و ساخت 
مسکن ملی نباید خارج از تقاضای 
واقعی باشد و موجب کوچ اجباری برخی روستائیان به 
شهرها شود. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
اســتانداری اصفهــان، ســیدرضا مرتضوی اســتاندار 
اصفهان در دیدار با معاون شهرسازی و معماری وزارت 
راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طرح توسعه شهرهای 
جدید تحمیل ارائه خدمــات دولت را به همــراه دارد، 
اظهار داشت: نباید در راستای  تکلیف ساخت و  جهش 
ملی مســکن خارج از تقاضــای واقعی مســکن تولید  
و موجــب کوچ اجبــاری مردم از روســتاها و شــهرهای 

کوچک به شهرهای جدید شویم.
وی افزود: شهرسازی و توسعه مسکن باید مورد بازنگری 
قرار بگیرند زیرا الحاق برخی از شهرهای جدید به حوزه 
شهری موجب هدر رفت منابع و عواقب زیادی به همراه 
دارد که به نظر می رسد الگوی مسکن مهر در سال های 
گذشته کشور باید مورد بررسی قرار بگیرد و آسیب های 

آن شناسایی شود.
مرتضوی با تاکید بر اینکه ساخت مسکن یک نیاز است، 
تصریح کرد: البته چگونگی پاسخ به این نیاز و نیز کمیت 
و کیفیت ساخت مسکن، سهم و جایگاه و پاسخ به نیاز 

به الحاق و بافت فرسوده بسیار اهمیت دارد.
اســتاندار اصفهــان ادامــه داد: مــا اعتقــاد داریــم 
تصمیم گیری ســاخت مســکن انبــوه ملــی در اختیار 
استان ها قرار بگیرد تا متناسب با شرایط بومی و فرهنگی 

هر منطقه ساخت و ساز صورت گیرد.
وی گفت: متاسفانه با وجود نیاز به مسکن در استان 
اصفهان مســکن مهر برخی از نقاط استان همچنان 

بدون مشــتری و متقاضی باقی مانده است و تمایلی 
برای خرید آن نیست.

       ساخت مسکن باید عاقالنه و حساب شده 
باشد

فرزانه صادق مالواجرد معاون شهرســازی و معماری 
وزارت راه  و شهرسازی نیز گفت: ما هم معتقد به ساخت 
مسکن عاقالنه و حساب شده در شهرها هستیم زیرا 
دولت مسوولیت و دخالت در بخشی از ساخت مسکن 

را بر عهده دارد.
وی افزود: ساخت ۴ میلیون واحد مسکن ملی از صفر تا 
صد توسط دولت نشدنی است و باید با الگوی ساخت 

مسکن این رویه را به یک اقدام عملی تبدیل کنیم.
       اولویت تامین مسکن از مسیر بازآفرینی بافت 

فرسوده
علیرضا قــاری قــرآن مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان نیز در این دیدار گفت: تامین مسکن از مسیر 

بازآفرینی بافت فرسوده شــهری، دارای منافع بیشتر 
است و منابع مالی کمتری  هم نسبت به تولید مستقیم 

نیاز دارد.
وی افزود: در بازآفرینی بافت فرسوده، زمین متعلق به 
مردم است که در اختیار دستگاه سازنده قرار می گیرد 
و دولت فقط تسهیل گری می کند؛ رویکرد ما در استان 
اصفهان توسعه بخش بازآفرینی شهری است و با این 

روش دیگر نیاز به الحاق زمین به این شهرها نیست.

شهردار اصفهان گفت: بخشی از منطقه ۱۰ شهر 
اصفهان، نســبتا مرفه بوده و جــزو مناطق گران 
قیمت شهر به شمار می رود و بخشی از این منطقه، 
متأسفانه شــرایط زیســتی و اجتماعی مطلوبی 
ندارد که باید تالش کنیم تا این فاصله طبقاتی در 
منطقه کاهش پیدا کند از این رو، بخش های کم 

بضاعت منطقه شناسایی شده است.
علی قاسم زاده در بازدید هفتگی خود از مناطق 
که این بار در منطقه ۱۰ شــهر اصفهان برگزار شــد، 
با اشــاره به پروژه های در حــال اجــرا و پروژه های 
پیشنهادی منطقه برای سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: این 
پروژه هــا حکایــت از جنب و جــوش و پویایــی در 
منطقه دارد؛ منطقه ای که متفاوت با دیگر مناطق 
است و مظاهر فقر و غنا را به صورت توأمان در این 

منطقه شاهد هستیم.
وی ادامه داد: بخشی از منطقه نسبتا مرفه و جز 
مناطق گران قیمت شهر به شمار می رود و بخشی 
از این منطقه متأسفانه شرایط زیستی و اجتماعی 

مطلوبی را که در شأن شهروندان باشد، ندارد.
شهردار اصفهان افزود: قرار است تالش کنیم تا این 
فاصله طبقاتی در منطقه کاهش پیدا کند در این 
راستا بخش های کم بضاعت منطقه شناسایی 
شده است و در طول چهار ســال تالش می شود 
سبک زندگی در این محالت محروم با کمک اهالی 

محله، ارتقا یابد.
وی اظهار امیدواری کرد: با همــت مردم و تالش 
همــکاران در شــهرداری منطقــه ۱۰ ایــن فاصلــه 
طبقاتــی روز بــه روز کاهــش پیــدا کنــد و شــاهد 
زندگــی مبتنی بــر عدالــت و اســتفاده مشــترک از 
همــه خدمــات شــهر، بــرای شــهروندان در ایــن 

منطقه باشیم.
       88 درصد از درآمدهای سال جاری 

منطقه ۱۰ محقق شده است
داوود بحیرایــی، مدیــر منطقــه ۱۰ شــهرداری 
اصفهان در این جلســه بــا بیان اینکه یک هــزار و 
۶8۰ هکتار از منطقــه ۱۰ در محــدوده قانونی قرار 
دارد، اظهار کرد: این منطقه دارای دو هــزار و ۲۰۰ 
هکتار مساحت است که ۵۲۰ هکتار آن، خارج از 

محدوده قانونی قرار گرفته است.
وی جمعیــت منطقــه را ۲۲۵ هــزار نفــر عنــوان و 
کنان این منطقــه در ۱۷ محله  تصریح کــرد: ســا
مصلی، شیخ طوسی، خواجه عمید، سروستان، 
جوهران، کوی نرگس، گرکان، مالصدرا، عسگریه، 
دشتســتان، حصــه جنوبــی، پرویــن، هفتون، 
اطشــاران، اللــه، فجر و عطــار نیشــابوری زندگی 

می کنند.
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه 

8۷ درصــد مــردان و ۱۳ درصــد زنــان منطقــه 
شــاغل اند، گفــت: در ایــن منطقــه ۳۲ درصــد 
افراد غیر اصفهانــی و دو درصد مهاجر غیر ایرانی 

کن اند. سا
وی تصریــح کــرد: در محالتــی مانند اطشــاران، 
حصه جنوبی، هفتون و شیخ طوسی میزان اتباع 

خارجی دو درصد بیشتر است.
بحیرایی افزود: منطقه ۱۰ دارای امکانات فرهنگی، 
خدماتــی و اجتماعــی مانند ۹۰ مســجد، شــش 
امامزاده، شش فرهنگسرا، ۹ کتابخانه، ۱۹ کانون 
فرهنگی – مذهبی، ۱۲ استخر، ۲۶ دست وسایل 
بازی در پارک هــا، ۲۳ پارک کودک، ۱۵ بوســتان و 

چهار بوستان شهری است.
وی با اشاره به اینکه منطقه ۱۰ یک ششم از فضای 
سبز شهری و محلی را در اختیار دارد، اظهار کرد: 
از نظر جمعیتی هم جوهران کمترین جمعیت و 
شیخ طوسی بیشترین جمعیت را در خود جای 

داده است.
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
درآمد مصوب ســال جاری منطقه ۳۱۴ میلیارد 
تومان اســت که هفتم دیمــاه وصولــی درآمد به 
۲۷۶ میلیارد تومان یعنی معادل 88 درصد از کل 
درآمد رســیده اســت، گفت: ۱۹۵ میلیارد تومان 
هم بودجه عمرانی است که ۱۳۴ میلیارد تومان 
معادل ۷۴ درصد آن تأمین اعتبار شــده اســت. 
همچنین در بخــش بودجه جــاری هم منطقه 
توانســته بــه تأمیــن اعتبــار 8۴ درصدی دســت 

پیدا کند.
       ساماندهی ورودی محله حصه

وی میزان بدهی )دیون( منطقه را نیز ۱۴۰ میلیارد 
تومان عنوان کرد و افزود: این منطقه از نظر وصولی 

درآمد بعد از منطقه ۱۲ در جایگاه دوم قرار دارد.
بحیرایی تصریــح کــرد: از نظــر متــراژ پروانه های 
صادره هم منطقه ۱۰ رتبه پنجم را در شهر اصفهان 
دارد. از نظر رتبه جمعیتی هم در جایگاه دوم بعد از 

منطقه هشت قرار می گیرد.
وی با اشاره به ساخت سه ایستگاه قطار شهری 
)الله، شاهد و قدس( در منطقه ۱۰ اظهار کرد: برای 
کنون ۴۰ میلیارد تومان  تملک این ایستگاه ها تا
هزینه شده است؛ همچنین برای اجرای حلقه 
حفاظتی هم سهم منطقه ۱۰ حدود هزار متر از این 

رینگ بود که این کار به پایان رسید.
مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان ساماندهی 
ورودی محله حصه، احداث خیابان کوشــش، 
تملــک و احــداث خیابــان اطشــاران، خیابــان 
فرســان،  پیاده روســازی  شــرقی،  ســعادت 
پیاده روســازی خواجــه عمیــد، پیاده روســازی 
خیابــان ۲۴ متــری، پیاده روســازی خیابــان آذر 
بهرام، پیاده روسازی خیابان عطار، پیاده روسازی 
خیابان حکیم اســدی، پیاده روســازی خیابان 
حکیــم شــفاهی اول، پیاده روســازی قــدس 
شرقی، پیاده روسازی خیابان صافی اصفهانی و 
پیاده روسازی سروســتان را از طرح های در حال 

اجرای منطقه عنوان کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان با 
بیان اینکه امکان توقف صنایع ریلی وجود ندارد، 
گر به اهمیت تولید ریل توسط ذوب آهن  گفت: ا
توجه نشود و یا به دالیل مختلف از جمله مقابله با 
آالیندگی بخواهیم مانع تولید این شرکت شویم، 
ریل تولید نخواهد شد و قطعا خطوط مترو توسعه 
نخواهد یافــت و آالیندگی شــهری نیز همچنان 

مسیر افزایش را در پیش می گیرد.
علیرضا رضوانیان با اشــاره به اجــرای پروژه های 
متعدد زیست محیطی در این شرکت و همچنین 
پروژه های در دست اجرا، اظهار کرد: این شرکت 
نه تنها با نظارت سازمان محیط زیست در مسیر 
صنعت ســبز قرار دارد، بلکه با تولید ریل، امکان 
توسعه حمل و نقل ریلی و خطوط مترو را فراهم 
نموده تا بزرگ ترین عامل آالیندگی شهرها یعنی 

تردد خودروها کاهش یابد.
وی افزود: کســی نمی تواند ادعا کند که صنعت 
از جمله صنعت فوالد آالینده نیست، اما کاهش 
آالیندگی راه های مختلفی دارد، همچنان که در 
بسیاری کشــورهای دنیا کارخانه های فوالدی 
نزدیــک مناطــق مســکونی هســتند و مشــکلی 
هم ایجاد نمی شود. در واقع صنایع فوالدی باید 
برای کنترل آالیندگی، نهایت تالش خود را داشته 
باشند، اما امکان توقف فعالیت این صنایع وجود 
کــه نمی توان به مــردم گفت که خانه  ندارد، چرا
نســازند، از لوازم خانگی استفاده نکنند و …، زیرا 

همه اینها نیازمند صنعت فوالد هستند.
معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان 
افزود: در این بین، آالیندگی حاصل تردد خودروها 
و مناسب نبودن و کامل نبودن خدمات حمل 
و نقل شــهری نســبت به صنایع فوالدی بســیار 
بیشــتر اســت، اما کمتر مورد توجه قرار می گیرد. 
برای افزایش خدمات حمل و نقل شهری، توسعه 
حمل و نقل ریلی اهمیت بســیاری دارد که طی 
ســالیان گذشــته به دلیل نبود ریل و مشــکالت 
ناشــی از تحریم، توســعه مناســب در این بخش 
را شــاهد نبودیم. اما ذوب آهن اصفهان با تولید 

کنون با تولید انواع  ریل، این مشکل را حل کرد و ا
ریل مورد نیاز کشور، توسعه خطوط ریلی را شاهد 
هســتیم و ســال گذشــته در این خصوص رکورد 
توسعه این زیرساخت مهم در کشور با بهره گیری 
گر به  کید کرد: ا از ریل ملی، شکسته شــد. وی تأ
اهمیت تولید ریل توسط ذوب آهن توجه نشود 
و یا به دالیل مختلف از جمله مقابله با آالیندگی 
بخواهیم مانع تولید این شرکت شویم، ریل تولید 
نخواهد شد و قطعا خطوط مترو توسعه نخواهد 
یافت و آالیندگی شهری نیز همچنان مسیر افزایش 

را در پیش می گیرد.
رضوانیان گفت: این مجتمع عظیم صنعتی عالوه 
بر فعالیت های زیست محیطی که برای کاهش 
آالیندگی هــای خــود انجــام داده و در این زمینه 
بیــش از ۴ هزار میلیــارد ریــال هزینه کــرده و برای 
نگهداری فضای سبز ۱۶ هزار و ۵۰۰ هکتاری که 8۰ 
برابر استاندارد جهانی برای صنایع است، ساالنه 
۱۴ میلیــارد تومــان هزینه می کند، بــرای کاهش 
آالیندگی ناشــی از تردد خودروها هم، تولید ریل 
را با ســختی فراوان و در شــرایط تحریم رقم زد که 

اهمیت بسیاری برای محیط زیست دارد.
ذوب آهن اصفهان سال گذشته با تولید ۵۵ هزار 
تن ریل، شرایط اجرای پروژه های توسعه حمل و 
نقل ریلی در هفت محور کشور را فراهم و با تحویل 
ریل به مترو اصفهان و تهران، کمک بسیاری به 
توسعه خدمات حمل و نقل شهری کرد. با توجه 
به اثرات زیست محیطی توسعه حمل و نقل ریلی 
و همچنین توسعه مترو در کالن شهرها، می توان 
کنون  گفت، فرایند تولید در ذوب آهن اصفهان، ا

در خدمت حفظ محیط زیست است.

تالش برای کاهش فاصله طبقاتی محالت:

سبک زندگی در محله های محروم شهر ارتقا می یابد

معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان:
توسعه خطوط ریلی، آالیندگی کالنشهرها را کاهش می دهد

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســالمی گفت: اصفهــان فقــط یــک کالنشــهر 
نیست، بلکه اســتانی تحرک آفرین برای کشور 

است.
عباس مقتدایی در جلسه شورای اداری استان 
اصفهان، اظهار کرد: اصفهان فقط یک کالنشهر 
نیست، بلکه اســتانی تحرک آفرین برای کشور 
اســت. اســتفاده از تجربــه و توانمندی هــای 
کثری از داشــته های  موجود و بهره گیــری حدا

اصفهان ضروری است.
وی افزود: اصفهان در بخش تعاون و هنر سرآمد 
است. دانشگاه های زیادی در استان اصفهان 
وجود دارد و مدیریت نوین در استان باید موانع 
موجــود را برطــرف کننــد و مجمــع نمایندگان 

آمادگی همکاری برای رفع این مشکالت دارد. 
نماینده مردم اصفهــان در مجلس ادامــه داد: 
نمایندگان به عنوان خادمان ملت، امور را پیش 
می برند و خواهان وحدت مسئوالن در باالترین 
ســطح هســتیم و این وحدت باید بــرای مردم 

ملموس باشد. 
مقتدایــی گفــت: ثانیه هــا و لحظه هــا را بــرای 
خدمت گــزاری و هم افزایــی از دســت ندهیم و 
مدیران در این باره اهتمام ویژه داشته باشند. 
وحدت در سایر بخش های کشور  نیز باید برای 

خدمت رسانی به مردم متجلی شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز استان 
اصفهان گفــت: بــه دلیــل کاهــش بارندگی و 
کمبود نهاده های دامی، دامــداران از ابتدای 
سال با مشــکالتی مواجه بودند که مجبور به 
کنون پیش بینی  کشتار دام های مولد شدند و ا

کاهش دام به وقوع پیوسته است. 
خشکســالی و کمبود نهاده های دامی از یک 
طرف و کشتار دام های مولد، حذف ارز ۴۲۰۰ 
نهاده  دامی و صادرات دام از یک طرف باعث 
شــده تا میزان دام در کشــور و از جمله استان 
اصفهان با کمبود مواجه شود و پیش بینی ها 
کی از آن است که تا پایان سال جاری قیمت  حا

گوشت افزایش چشم گیری پیدا می کند.
اصغر پورباطنی با اشاره به پیش بینی کاهش 
دام از اردیبهشــت ماه امســال اظهار داشــت: 
به دلیل کاهش بارندگی و کمبود نهاده های 
دامی، دامداران از ابتدای ســال با مشــکالتی 
مواجه بودنــد که مجبــور به کشــتار دام های 
کنون پیش بینــی کاهش دام  مولد شــدند و ا
به وقوع پیوســته اســت، کما اینکه همچنان 
نیز کم و بیش کشتار دام های مولد ادامه دارد.

وی افزود: از طرفی با دســتور صادرات دام نیز 
دام کاهش یافته و با حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی 
نهاده ها قیمت گوســفند و به تبــع آن قیمت 
گوشــت افزایش می یابد و ایــن احتمال وجود 
دارد که تا شب عید قیمت گوشت به کیلویی 

۲۰۰ هزار تومان برسد.
رئیس اتحادیه گوشــت قرمز استان اصفهان 
بیان کرد: قدرت خرید مردم به شدت کاهش 
پیدا کــرده و علــت موجود بــودن گوشــت در 
مغازه های ســطح شــهر نیز به دلیــل کاهش 
خریــد مــردم اســت. بــا توزیــع گوشــت های 
منجمد در صورتی که تفاوت قیمت با گوشت 
گرم تــازه زیاد باشــد، اســتقبال مــردم از خرید 
گوشــت منجمد می توانــد بر قیمت گوشــت 
گر قیمت گوشت  گرم نیز تاثیرگذار باشــد. اما ا
تازه با منجمد تفاوت آنچنانی نداشته باشد، 
طبیعتا رغبــت مردم به ســمت گوشــت گرم 

خواهد بود.
کنون قیمت بره درجه یک  وی تصریح کرد: ا
زنــده بین ۵8 تــا ۶۰ هــزار تومــان اســت. البته 
گوســفند حــدود ۴۰ هــزار تومــان نیــز موجــود 
اســت که میش یا ماده بز هستند که گوشت 
آن نســبت به بره با قیمت کمتری بــه فروش 
می رسد. همچنین در سطح بازار، قیمت بره 
درجه یک بدون اســتخوان ۱۷۰ هــزار تومان، 
قیمــت گوشــت بــره بــا اســتخوان و ۱۵۰ گــرم 
دنبه ۱۳۵ هزار تومان اســت. گوشت گوساله 
مخلوط نیز به قیمت هر کیلو ۱۴۷ هزار تومان 
و گوســاله لخم به قیمــت ۱۵۲ هــزار تومان به 

فروش می رسد.
پورباطنــی ادامــه داد: در صــورت تخلــف یــا 
گران فروشــی واحدهای قصابی ســطح شهر، 
مردم با ارائه شــکایت بــه اتحادیــه، موضوع را 
پیگیری کنند. اتحادیه با حضور کارشناسان 
و بررســی خرید مشــتری، موضوع را بررســی و 
در صورتی کــه قصــاب دارای پروانــه و زیر نظر 
اتحادیه باشد، به شکایت رسیدگی و مشکل 

شهروندان را حل خواهند کرد.

خبر خبر

استان

خبر

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان 
گفت: مسیحیان تابع واقعیت و نزدیک ترین ادیان 

به مسلمانان هستند.
آیت اهلل سیدیوســف طباطبایی نژاد در دیدار پیشوای مذهبی ارامنه 
اصفهان و جنوب ایران  با تبریک والدت حضرت عیسی مسیح )ع( و آغاز 
سال نو میالدی به مسیحیان گفت: قرآن کریم نزدیکترین ادیان اهل 
کتاب به مســلمانان را نصارا و پیروان حضرت مسیح)ع( معرفی کرده و 
علت این دوستی با مؤمنان را وجود دانشمندان و کشیشان خوانده که 

در برابر حق تکبر نمی ورزند.
وی  به جنایات مستکبران عالم علیه بشریت اشاره کرد و افزود: متأسفانه، 
برخــی از جنایتــکاران عالم همچون ســران تروریســت آمریــکا و قاتالن 
شهید حاج قاسم سلیمانی، خود را مسیحی و تابع حضرت عیسی)ع( 
می دانند؛ در حالی که مســیحی نیســتند، زیرا پیــروان واقعی حضرت 
عیسی)ع( دست به جنایت نمی زنند و همچون مســیح)ع( به دنبال 

صلح و دوستی با دیگرانند.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان افزود: در بین مسلمان نیز افراد و 
گروههایی هستند که خود را مســلمان و پیروان حضرت محمد)ص( 
می دانند و با این عنوان جنایت می کنند؛ در حالی که آنان نیز مسلمان 

پیرو پیامبر اسالم نیستند.
امام جمعه اصفهان، اسقف را به مطالعه قرآن کریم خصوصا بخش هایی 
که مربوط به حضرت مریم و عیسی )ع( است توصیه کرد و افزود: در قرآن، 
به طور کامل به آن حضرت و بشارت او در خصوص آمدن پیامبر اسالم 

)ص( اشاره شده است.
آیت اهلل طباطبائی نــژاد با اشــاره به اینکه تحقیق در دیگــر ادیان کاری 
پســندیده اســت، گفت: قــرآن معجزه ابــدی آخریــن پیامبر اســت که 
هیچ تحریفی در آن صورت نگرفته و نسبت به معجزات دیگر پیامبران 
معجزه ای جاودان است و با خواندن و تدبر در قرآن می توان فهمید که تا 
قیامت، هیچ عرب و عجمی حتی ادیبان آنها نیز نمی توانند چنین کتابی 

بنویسند یا سوره ای بیاورند.
پیشــوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران نیز با ابراز خرسندی از 
دیدار با نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان گفت: حضور مــا در کنار 

برادران مسلمان باعث افتخار و خرسندی است.
گوی شما  اسقف سیپان کاشجیان افزود: ما همیشه در دعاهایمان دعا
هستیم و دعا به درگاه خداوند را به دعای مسلمین متصل می کنیم و 

همیشه در عبادتهای خود برای خدمتگذاران این کشور و استان دعا 
می کنیم تا خداوند حافظ و نگه دار آنها باشد.

کنون آب  پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران با اشاره به اینکه ا
و زاینده رود مهمترین مساله در استان است، گفت: در این باره، از خداوند 
می خواهیم که طبیعت را با بارش باران با ما همراه کند و کشــور را مورد 
برکت قرار دهد و امید اســت این معضل به صورت خاص و معجزه حل 
شود. وی نیز در این دیدار با تبریک والدت حضرت عیسی مسیح)ع(، ایام 
شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( را تسلیت گفت و از پیشنهاد آیت اهلل 

طباطبائی نژاد در مطالعه قرآن کریم استقبال کرد.
در پایان این دیدار، یک کتاب قرآن به پیشنهاد پیشوای مذهبی ارامنه 
اصفهان و جنوب ایران با دست نوشته امام جمعه اصفهان به اسقف 

سپیان کاشجیان اهدا شد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: مسیحیان تابع 

واقعیت و نزدیک ترین ادیان به مسلمانان هستند.
آیت اهلل سیدیوســف طباطبایی نژاد در دیدار پیشوای مذهبی ارامنه 
اصفهان و جنوب ایران  با تبریک والدت حضرت عیسی مسیح )ع( و آغاز 
سال نو میالدی به مسیحیان گفت: قرآن کریم نزدیکترین ادیان اهل 
کتاب به مســلمانان را نصارا و پیروان حضرت مسیح)ع( معرفی کرده و 
علت این دوستی با مؤمنان را وجود دانشمندان و کشیشان خوانده که 

در برابر حق تکبر نمی ورزند.
وی  به جنایات مستکبران عالم علیه بشریت اشاره کرد و افزود: متأسفانه، 
برخــی از جنایتــکاران عالم همچون ســران تروریســت آمریــکا و قاتالن 
شهید حاج قاسم سلیمانی، خود را مسیحی و تابع حضرت عیسی)ع( 
می دانند؛ در حالی که مســیحی نیســتند، زیرا پیــروان واقعی حضرت 

عیسی)ع( دست به جنایت نمی زنند و همچون مســیح)ع( به دنبال 
صلح و دوستی با دیگرانند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان افزود: در بین مسلمان نیز افراد و 
گروههایی هستند که خود را مســلمان و پیروان حضرت محمد)ص( 
می دانند و با این عنوان جنایت می کنند؛ در حالی که آنان نیز مسلمان 

پیرو پیامبر اسالم نیستند.
امام جمعه اصفهان، اسقف را به مطالعه قرآن کریم خصوصا بخش هایی 
که مربوط به حضرت مریم و عیسی )ع( است توصیه کرد و افزود: در قرآن، 
به طور کامل به آن حضرت و بشارت او در خصوص آمدن پیامبر اسالم 

)ص( اشاره شده است.
آیت اهلل طباطبائی نــژاد با اشــاره به اینکه تحقیق در دیگــر ادیان کاری 
پســندیده اســت، گفت: قــرآن معجزه ابــدی آخریــن پیامبر اســت که 
هیچ تحریفی در آن صورت نگرفته و نسبت به معجزات دیگر پیامبران 
معجزه ای جاودان است و با خواندن و تدبر در قرآن می توان فهمید که تا 
قیامت، هیچ عرب و عجمی حتی ادیبان آنها نیز نمی توانند چنین کتابی 

بنویسند یا سوره ای بیاورند.
پیشــوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران نیز با ابراز خرسندی از 
دیدار با نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان گفت: حضور مــا در کنار 

برادران مسلمان باعث افتخار و خرسندی است.
گوی شما  اسقف سیپان کاشجیان افزود: ما همیشه در دعاهایمان دعا
هستیم و دعا به درگاه خداوند را به دعای مسلمین متصل می کنیم و 
همیشه در عبادتهای خود برای خدمتگذاران این کشور و استان دعا 

می کنیم تا خداوند حافظ و نگه دار آنها باشد.
کنون  پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران با اشاره به اینکه ا
آب و زاینده رود مهمترین مساله در استان اســت، گفت: در این باره، از 
خداوند می خواهیم که طبیعت را با بارش باران با ما همراه کند و کشور 
را مورد برکت قرار دهد و امید است این معضل به صورت خاص و معجزه 

حل شود.
وی نیز در ایــن دیدار با تبریک والدت حضرت عیســی مســیح)ع(، ایام 
شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( را تسلیت گفت و از پیشنهاد آیت اهلل 

طباطبائی نژاد در مطالعه قرآن کریم استقبال کرد.
در پایان این دیدار، یک کتاب قرآن به پیشنهاد پیشوای مذهبی ارامنه 
اصفهان و جنوب ایران با دست نوشته امام جمعه اصفهان به اسقف 

سپیان کاشجیان اهدا شد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان گفت: وظیفه مدیریت شهری، خدمت 
به همه شــهروندان با هر دین و آئینی است و اصفهان زمانی شــهر زندگی می شود که تمام 

اقشار و شهروندان، اصفهان را متعلق به خود بدانند و در توسعه و تعالی شهر مشارکت کنند.
سید علی معرک نژاد در یک برنامه زنده رادیویی اظهار کرد: شهرداری به مناسبت سال نو میالدی برنامه های 
ویژه ای را در منطقه پنج تدارک دیده است در این راستا شــهردار، رئیس شورا و اعضای شورای اسالمی شهر در 

قبرستان ارامنه حضور و به شهدای ارامنه ادای احترام کردند.
وی افزود: با حضور مدیران ارشد شهری به دیدار اسقف ارامنه اصفهان رفته و از محله جلفا و موزه مردم شناسی 
ارامنه بازدیدی داشتیم، همچنین یک نمایشگاه فرهنگی با موضوع مهدویت و ارتباط با حضرت مهدی )عج( 

را نیز شهرداری منطقه پنج تدارک دید که در نوع خود جالب بود.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان با اشاره به فضاسازی سال نو میالدی در محله جلفا ادامه 
داد: فضاسازی و نورپردازی محله جلفا از سوی شهرداری منطقه پنج انجام شده است، امیدوارم همشهریان 

قشر ارامنه سالی سرشار از سالمتی و موفقیت و سربلندی در پیش رو داشته باشند.
وی اظهار امیدواری کرد: مانند سنوات گذشته و طبق تاریخ شهر اصفهان با همزیستی مسالمت آمیز میان ادیان 
مختلف به توسعه، پیشرفت و تعالی شهر کمک کنیم و وظیفه ما در مجموعه مدیریت شهری، خدمت به همه 
شهروندان با هر دین و آئینی است. اصفهان زمانی شهر زندگی می شود که تمام اقشار و شهروندان، اصفهان را 

متعلق به خود بدانند و در توسعه و تعالی شهر مشارکت کنند.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: با توجه به برنامه شهردار اصفهان مبنی بر محله 
محوری شناسایی و آزادسازی گلوگاه های محلی در دستور کار قرار دارد.

سید ســلمان قاضی عســگر اظهار کرد: در راســتای ارتقای کیفیت زندگی در محالت شهر، 
شناسایی و آزادسازی گلوگاه های محالت منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این راستا تملک و توافق دو باب منزل مسکونی که گلوگاهی در محله کوهانستان بود با هزینه ای 
بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال و یک باب منزل مسکونی دیگر با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و ۶۲۵ میلیون 

ریال در محله جنیران آزادسازی و تخریب شده است.
ک موجود در مسیر خیابان بهشت  مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان ادامه داد: همچنین تملک و آزادسازی امال

ک با هزینه ۳8۰ میلیارد ریال در دستور کار است. طبق اجرای ماده هشت ارزیابی امال
ک در مســیر کندروی خیابان آتشــگاه از دیگر اقدامات و برنامه های  قاضی عسگر تصریح کرد: شناسایی امال
آتی این منطقه به شمار می رود که هنوز بخشی از آن آزادسازی نشده است و پرداخت غرامت به صورت امتیاز 

بر روی آن باقی مانده است.

مسیحیت، نزدیکترین دین به اسالم

برنامه های شهرداری اصفهان در آستانه سال جدید میالدی

گلوگاه های محلی منطقه ۹ اصفهان شناسایی و آزادسازی 

خبر
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نماینده مردم اصفهان در مجلس:

اصفهان استانی تحرک آفرین
کشور است  برای 

احتمال گران شدن بیشتر گوشت 
تا عید نوروز:

کیلویی گوشت 
 ۲۰۰ هزار تومان می شود؟ 
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جامعه4 ۳ ژانویه    2۰22
گیردار مرکز بهداشت استان اصفهان: مسئول بیماری های وا

کسنکرونانزدهاند ۶۰۰هزاراصفهانیهنوزوا
گیــردار  مســئول بیماری هــای وا
مرکز بهداشــت اســتان اصفهان 
در  نفــر  هــزار   ۶۰۰ گفت:هنــوز 
شهرســتان های تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم 
کسن کرونا را استفاده نکرده اند. پزشکی اصفهان وا

بــه گــزارش مهــر، رضــا فدایــی در نشســت خبــری 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص سویه 
جدیــد کرونــا )امیکــرون( اظهــار داشــت: جهــش 
بیماری معموال در جوامع آزاد اتفاق می افتد، این 
جهش معموال در جوامعی رخ می دهد که کمترین 

کسیناسیون را دارد. پوشش وا
وی افــزود: اصــوال جهش هــای پیشــرفته کرونا در 
کسیناسیون باالی کرونا رخ نمی دهد  جوامع با وا
اما شناسایی آن در کشورهایی انجام می شود که 
مجهز به تجهیزات آزمایشــگاهی پیشرفته است، 
برای همیــن بود کــه آفریقای جنوبی بــا تجهیزات 

خود توانست آن را به دنیا اعالم کند.
گیــردار مرکــز بهداشــت  مســئول بیماری هــای وا
استان اصفهان تصریح کرد: ویروس کرونا جهش و 
سویه های بسیاری دارد اما فقط جهش های نگران 
کننده اعالم می شود، صدها جهش دیگر از کرونا در 
دنیا رخ داده که شاید اسم آن را هم نشنیده باشید 
و تعداد کمی از جهش ها مثل دلتا و امیکرون نگران 

کننده است.
       امیکرون صدها جهش داشته است

کید کرد: بــه عنوان مثال امیکــرون کرونایی  وی تا
با صدها جهش است که ویروسی با جهش بسیار 
زیاد شمرده می شود و به دلیل همین جهش ها به 
طور مســلم از انواع قبلی ویروس بسیار مسری تر از 

سویه های قبل ویروس است.
فدایی در خصوص شیوع بی سابقه کرونا در آمریکا 
ابراز داشت: نمی بینیم آمریکا با همین سویه کرونا 
بــه مبتالیان روزانــه ۴۵۰ هزار نفر رســیده اســت که 

رقمی بی سابقه در اپیدمی کرونا در این کشور بود.
کید بر اینکه امیکرون جایگزین سویه های  وی با تا
قبلی می شود، خاطر نشان کرد: در خصوص شدت 
بیمــاری اطالعات مختلفــی وجــود دارد، آفریقای 
جنوبی افزایش شدید مبتالیان را داشت در حالی 
که آمار بستری رشد زیادی نداشت و به همین دلیل 

گفته شد این سویه شدت بستری کمتری دارد.
گیــردار مرکــز بهداشــت  مســئول بیماری هــای وا
اســتان اصفهــان ادامــه داد: ســازمان بهداشــت 
جهانی در خصوص شدت بستری امیکرون جمله 
هوشــمندانه و درســتی می زند، »همه انــواع کرونا 

می تواند منجر به ابتالی شدید شود« جمله ای که 
در اطالع رسانی امیکرون باید مدنظر باشد.

وی اضافه کــرد: وقتی به شــکل طوفانی مبتالیان 
زیاد می شــود به طبــع تعداد مــرگ و میر و بســتری 
زیــاد می شــود همانطــور کــه االن در آمریکا با رشــد 
مبتالیان ۱8 هزار نفــر در بخش مراقبت هــای ویژه 

بیمارستان ها بستری شدند.
فدایی در خصوص راه های مقابله با ســویه جدید 
کسن است،  کرونا تصریح کرد: اولین کار و راه زدن وا
طبق آخرین آمار در اصفهان ۴۵۰ هزار نفر دوز سوم 
کســن را دریافت کردند که این آمار از جمعیت ۳  وا
میلیون و ۹۰۰ هــزار نفری باالی ۱8 ســال اســت که 
رقم پایینی قلمداد می شود، در حال حاضر روزانه 
۱8 هزار نفر بــرای دریافت دوز ســوم اقدام می کنند 
کی از اســتقبال بیشــتر مــردم از دوز اول  و آمارها حا

و دوم است.
       ۶۰۰ هزار اصفهانی در معرض کرونا

کســن به تنهایی شــخص  کیــد بر اینکه وا وی بــا تا
را از کرونــا مصــون نمی کنــد گفــت: بایــد همچنان 
رعایت پروتکل های بهداشتی مدنظر باشد، البته 
کســن را  کثر کســانی که امیکرون گرفتند دو دوز وا ا

دریافت نکردند.
گیــردار مرکــز بهداشــت  مســئول بیماری هــای وا

اســتان اصفهان در خصوص آخرین آمار پوشــش 
کسیناسیون در اصفهان اظهار داشت: 8۴ درصد  وا
جمعیت باالی ۱۲ سال یک دوز و ۷۴ درصد باالی 
کسن را دریافت کردند، همچنین  ۱۲ سال دو دوز وا
کســن کرونــا دریافت  ۳۲ هزار نفــر از بانوان باردار وا
کسن  کردند، البته هنوز ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر با نزدن وا

در معرض خطر هستند.
وی با بیان اینکــه ۱۰ درصد افراد مشــکوک به کرونا 
تســت مثبت دارنــد، ابــراز داشــت: بقیه ایــن افراد 
یا مبتال بــه آنفوالنزا یــا انــواع دیگر ســرماخوردگی یا 
کرونا هستند که همگی آنها ویروس هستند و نیاز 

به ایزوله خانگی دارند.
فدایی در پاسخ به اینکه چه تعداد کیت تشخیص 
امیکرون در اصفهــان موجود اســت، تصریح کرد: 
هدف ما شمردن امیکرونی ها نیست، درست است 
که مثل همه دنیا نگران امیکرون هســتیم اما آنها 
نیز مثل همه تســت کرونا مثبت دارند و الزم است 
قرنطینه شــوند البته کیت های تشــخیصی نیز در 

اصفهان وجود دارد.
       اشتباه آماری روند را زیر سوال نمی برد

وی در خصوص تزریق نوع تزریقی دوز سوم کرونا 
کســن را بر اســاس  گفــت: افــراد بایــد دوز ســوم وا
گر شــخصی دو دوز  دو دوز گذشــته بزنند، یعنی ا

سینوفارم زده دوز سوم نیز سینوفارم خواهد بود 
اما کسانی که دو دور اســپوتنیک دریافت کردند 
دوز ســوم خــود را بیــن اســترازنکا و پاســتو پالس 

انتخاب می کنند.
گیردار مرکز بهداشت استان  مسئول بیماری های وا
اصفهان در پاسخ به سوالی مبنی بر بودن مشکالت 
در آمــار اعالمــی از ســوی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کسیناســیون نسبت به  گفت: اینکه یک روز آمار وا
روز قبل ۲۰۰ دوز کمتر یا بیشتر شود مهم نیست زیرا 
به این برمی گردد که مثال شخصی اصفهانی در تهران 
کسن دریافت  کسن زده یا مسافری در اصفهان وا وا

کسیناسون است. کرده، مهم روند وا
گر کســی در مــورد فوتی های  کید کــرد: قبال ا وی تا
آنفوالنزا حرف می زد همه دنبال آن بودند اما روند 
کرونا اینگونــه نیســت، وضعیــت کرونــا بــرای همه 
مشخص و واضح است نمی توان با اشتباه در آمار و 

ارقام به طور کلی روند را زیر سوال برد.
کسیناسیون کرونا زیر ۱۲ سال  فدایی در خصوص وا
گفت: این طور نیست که با درخواست یک خانواده 
کســن کرونــا زده شــود،  به بچــه زیر ۱۲ ســال نیــز وا
کسن برای این رده سنی در کمیته  تزریق هرگونه وا
کسیناسون تصویب می شود که از گذشته  علمی وا
کسن تحقیقات داشته است. نیز برای تزریق انواع وا
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کتشــافات معدنی استان  مدیرکل زمین شناسی و ا
اصفهان گفت: شکاف در خیابان بزرگمهر اصفهان 

ارتباطی با فرونشست زمین ندارد. 
کتشافات معدنی استان اصفهان  رضا اسالمی مدیرکل زمین شناسی و ا
با بیان اینکه شکاف در خیابان بزرگمهر ارتباطی با فرونشست زمین ندارد، 
گفت: ۲۷ درز انبساط در تونل زیرگذر شهید آقاخانی بین چهارراه هشت 
بهشت تا پس از چهارراه نورباران در فاصله بین ۲۰ متر تا ۳۰ متر ایجاد کردند 
که این ها در برابر عواملی، چون گرما و سرما میان دو جز بتنی عمل می کند.
کنون به دلیل ســرما باز شــده،  وی با بیان اینکه این درز های انبســاط ا
گفت: این درز انبســاط عملکرد خود را درســت انجام داده است و هیچ 
گر فرونشست بود درز ها تا پیاده رو های این  ربطی به فرونشست ندارد، زیرا ا

محدوده کشیده می شد.
کتشــافات معدنی اســتان اصفهان گفت: از  مدیرکل زمین شناســی و ا
چهارراه نورباران تا هشت بهشت همه این مسیر را بازدید و میدانی بررسی 

کردم؛ هیچکدام از این درز ها به پیاده رو ها نرسیده است.

اسالمی گفت: هنگامی که درز انبساط ایراد پیدا کرد باید تعویض شود، 
اما در این محدوده بســته به کارآیی آن، با قیر و شــن درز را پــر کردند، اما 

نمی توان این درز را به فرونشست زمین ربط داد. 
وی با بیان اینکه وجود آثار فرونشســت زمین در خیابــان بزرگمهر قابل 

انکار نیست، گفت: با توجه به اینکه دشت اصفهان برخوار یک دشت 
یکپارچه است هر سازه ای که در این دشت بنا شده باشد کم یا زیاد تحت 
تأثیر فرونشست قرار خواهد گرفت که خیابان بزرگمهر و اطراف آن از این 
مسئله مستثنی نیست، زیرا هنگامی که جنگلی آتش می گیرد خشک و تر 

با هم خواهند سوخت.
بتن ها از مهم ترین اجزای به کار رفته در انواع سازه ها هستند که بسیار 
سخت بوده و انعطاف پذیری پایینی دارند. از این رو برای جلوگیری از وارد 
آمدن آسیب به سازه به دلیل حرکات بتن ناشی شده از تغییرات حرارتی 
و رطوبتی، از درز های انبســاط استفاده می شــود. به کارگیری درز های 

انبساط از تشکیل ترک ها در مقیاس های مختلف جلوگیری می کند.
درز انبساط اســترس و تنش ناشی از انبســاط حرارتی را در خود جذب و 
کتور هایی مانند  امکان حرکت میان دو جز بتنی سازه را فراهم می کنند. فا
نوع مصالح ساختمانی، محتوای نسبت آب به ســیمان، بازه حرارتی، 
رطوبت و سن بتن همگی مستعد بودن بتن در برابر انبساط را تحت تأثیر 

قرار می دهند.
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رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: فردی 
کــه بــا تمــاس صوتــی در پیام  رســان واتســاپ 
بــه بهانــه اهــدای جایــزه خــوش حســابی از 
شــهروندان کالهبرداری می کرد شناســایی و 

دستگیر شد. 
 ســرهنگ ســیدمصطفی مرتضــوی رئیــس 
پلیــس فتــای اســتان اصفهــان گفــت: در پی 
شــکایت یکی از شــهروندان مبنی بر برداشت 
مبلــغ ۳۰۰ میلیــون ریــال از حســاب وی بــه 
کار  صــورت غیرمجــاز، موضــوع در دســتور 
کارشناســان پلیــس فتــای اســتان اصفهــان 

قرار گرفت.
کی در اظهارات خــود بیان کرد  وی گفت: شــا
فرد ناشناسی در تماس صوتی واتساپ من را 
برنده هدایای نقدی مشترکان خوش حساب 
معرفی کرد که پس از جلــب اعتماد و دریافت 
شــماره کارت بــه بهانه ارســال شناســه واریز، 
کــد پیامــک شــده را دریافــت و کل موجودی 
کــه مبلــغ ۳۰۰ میلیــون ریــال بــود را  حســاب 

برداشت کرد.
رئیس پلیس فتــای اســتان اصفهان گفــت: در 
بررسی های اولیه مشخص شد، متهم با دریافت 
اطالعــات کارت بانکــی و انجــام خرید اینترنتی 
در واقــع رمز دوم یک بــار مصرف کــه بانک برای 
کی ارسال کرده را از وی دریافت و با این روش  شا

حسابش را خالی کرده است.
وی گفــت: در نهایــت کارشناســان بــا انجــام 

برخــی اقدامــات تخصصــی و هوشــمندانه 
فرد کالهبــردار را شناســایی و در یک عملیات 
ضربتــی بــا هماهنگــی مقــام قضائــی وی را 

دستگیر کردند.
ســرهنگ مرتضوی گفت: مجرمان ســایبری 
بــا سوءاســتفاده از نــام و لوگــوی ســازمان ها 
با ایجاد حســاب کاربری جعلی در شبکه های 
اجتماعی به نام دستگاه هایی همچون صدا 
و ســیما یا ارتباطات ســیار اعتماد شهروندان 
کننــده آن ها را  را جلــب و بــا پیشــنهادات اغوا
ترغیب به اعالم اطالعــات کارت بانکی جهت 
دریافــت جوایــز نقــدی و ســپس دریافــت رمز 
دوم یک بار مصرف جهت برداشت از حساب 

می کنند.
گفــت: شــهروندان بایــد در ایــن زمینــه  وی 
هوشیار باشند و بدانند برای دریافت هر جایزه 
نیاز به ارائه اطالعات کارت بانکی نیست و در 
صورت مواجهه با این گونه تماس ها به آن ها 

توجه نکنند

 اســتاندار اصفهــان گفــت: دولــت ســیزدهم 
مردمی اســت و همــه مــا بایــد بــا کار صادقانــه و 

جهادی اعتماد مردم به نظام را تقویت کنیم. 
ســید رضا مرتضــوی، در جلســه شــورای اداری 
اســتان اصفهان، اظهار کرد: شــهید ســلیمانی 
مصداق ایمان خالص به خداوند بودند و تمام 
مردم ایــران و منطقــه عــزادار شهادت ایشــان 

شدند.
وی افزود: در این ایام میزبان شهدا هستیم و در 
اصفهان برنامه باشکوهی برای تشییع این شهدا 

در روز پنجشنبه خواهیم داشت.
اســتاندار اصفهان گفــت: دولت ســیزدهم یک 
دولت مردمی است و به تعبیر رهبری دولتی که 
همراه و شنوای دردهای مردم است. این دولت 
بی تکلف و در میان مردم اســت و از عذرخواهی 
ابایی ندارد. با کار جهادی باید اعتمــاد مردم را 
به نظام تقویت کنیم و همه باید زیر چتر قانون 

حرکت کنند.
مرتضوی گفت: این دولت فسادستیز است و با 
منشا فساد برخورد می کند. مردم انتظار وحدت 
و خدمت صادقانه دارند و همه ما را یکپارچه نگاه 
که هر  می کنند. باید مراقب رفتار خود باشیم، چرا

حرکت اشتباه را پای نظام می نویسند.
وی ادامــه داد: با مردم صادق باشــیم و جوانب 
کار را در تصمیمــات خود بســنجیم. از نخبگان 
باید بهره ببریم و گروه هایی را از جامعه نخبگانی 
در کنــار خــود داشــته باشــیم. دولــت توجــه به 
محرومان را وظیفه اصلی خود می داند. استاندار 
اصفهان گفــت: در 8۰ روز گذشــته ســه جلســه 
کارگروه سازگاری با کم آبی داشته ایم و ۱۶ جلسه 

در حــد وزرای و هیئــت دولــت و بــا نماینــدگان 
کشــاورزان نیــز ۱۵ جلســه و در حــوزه ارتبــاط بــا 

دانشگاهیان ۵ جلسه داشته ایم.
وی افــزود: فضــای رســانه ای را نباید به ســمت 
التهــاب ببریــم و واقعیــات در مــورد آب را نبایــد 

تحریف کنیم.
مرتضوی تصریح کرد: دســتاوردهای خوبی در 
مقابله بــا کرونا داشــته ایم و روزانه در کشــور ۳۴ 
فوتی بیشتر نداریم که نسبت به گذشته کاهش 
قابل مالحظه ای را شاهد هستیم. ســپاه ۱۲۰۰ 
مجموعه را در اســتان بــرای خدمت رســانی به 
مردم و برای غلبه بر کرونا راه اندازی کرده است. 
البته نباید تصور کنیم که همه چیز تمام شــده 
اســت، بلکــه همچنــان پروتکل ها بایــد رعایت 

شود.
گفــت: فعــال بحــث دورکاری نداریــم و  وی 
نبایــد جلســات رســمی ما در زمــان مراجعــات 
مردمی برگزار شــود. مدیران زمان مشــخصی را 
برای ارتباط با مردم بایــد در نظر بگیرند. حضور 
مدیــران در جلســات ضــروری اســت. در برخی 
ادارات صرفه جویی نمی شود و باید رویه صرفه 
جویی را در ادارات نهادینه کنیم و کمیته ای باید 

برای رسیدن به این هدف تشکیل شود.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: در مصــرف گاز، 
بــرق و آب جــدی باشــیم و در ادارات ایــن موارد 
رعایت شــود. معرفی خدمت ها باید در اولویت 
باشد و ســفرهای شهرســتانی از هفته های آتی 
آغاز خواهد شد و باید کمیته کار در شهرستان ها 
تشــکیل شــود تــا مشــکالت هر شــهر بــه خوبی 

احصا شود.
مرتضوی گفت: در هر دستگاه باید سعی کنیم 
پیشران مشخص کنیم. شورای اداری ظرفیت 
بزرگی اســت و باید با برنامه ریزی این جلســات 
به طور منظــم برگزار شــود. اســتفاده از ظرفیت 

نمایندگان مجلس نباید فراموش نشود.
وی خاطرنشــان کــرد: در ســتاد تنظیــم بــازار 
کارهــای خوبــی در حــال انجــام اســت و بایــد 

قیمت ها تثبیت شود.

رئیس ســتاد دیه اســتان اصفهــان گفــت: ۴۹۳ 
زندانــی جرایــم غیــر عمــد در زندان های اســتان 
اصفهان با بدهی بیش از یک میلیــارد تومان در 
بند به سر می برند. اسداهلل گرجی زاده  با اشاره به 
آخرین وضعیت زندانیان جرایم غیرعمد استان 
اصفهان اظهار داشت: متأسفانه شرایط اقتصادی 
و افزایش تورم روز به روز به تعداد زندانیان جرایم 

غیر عمد استان اصفهان اضافه می کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰۶ زندانی جرایم 
غیر عمــد در زندان های اســتان اصفهان به ســر 
می برند، افــزود: پرونــده 88 نفر از آنان در دســت 
اقدام، ۱۲۵ نفــر در حال پیگیری و ۴۹۳ نفر مبالغ 

بدهی آنان باالتر از یک میلیارد تومان است.
       آزادی ۱۶ زن زندانی در سال جاری

رئیس ستاد دیه اســتان اصفهان با بیان اینکه از 
کنون ۴8۴ نفر زندانی جرایم مالی  ابتدای امسال تا
با کمک خیران استان اصفهان آزاد شدند، تصریح 
کرد: ۶۰ نفر از آنها آذر ماه از بند رهایی یافته اند که ۱۶ 

نفر آنها زن و بقیه مرد بودند.
وی با بیان اینکه بدهی زندانیان جرایم غیرعمد 
استان اصفهان در حال حاضر 8۰۰ میلیارد برآورد 
شده است، ابراز داشت: باید توجه داشت که در 
اســتان اصفهان خیران شــاخصی وجــود دارند 
گر کمک آنها نبــود آزادی زندانیان نیز امکان  که ا

نداشت.
گرجی زاده ادامــه داد: تنها در یک مــورد خیری را 
داریم که هر هفته ۱۵ زندانی جرایم غیرعمد استان 

اصفهان را آزاد می کند.

کاربران واتساپ  کالهبرداری از 
به بهانه ارائه جایزه خوش حسابی 

استاندار اصفهان:
کنیم کار جهادی اعتماد مردم به نظام را تقویت  با 

خبر

رئیس ستاد دیه استان اصفهان:

۴۹۳ زندانی در اصفهان 
بیش از یک میلیارد تومان بدهی دارند

خبر

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: 
ارزش معنــوی و اثرگــذاری اجتماعی ایجــاد 
صلح و ســازش در پرونده ها به مراتب بیش از 

رسیدگی های قضایی است. 
حجت االسالم والمسلمین اسداهلل جعفری 
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه 
سرکشــی و بازدید هــای ســرزده از حوزه های 
قضایی اســتان اصفهان به همراه دادستان 
عمومی و انقالب مرکز استان و برخی از مقامات 
قضایی به دادگستری شهرستان شاهین شهر 
رفت و با بررسی عملکرد این دادگستری از نحوه 
رسیدگی ها و نقاط ضعف و قوت در این حوزه 
گاه شد. وی با اشاره به اینکه هدف  قضایی آ
اصلی از اینگونه بازدید ها نظارت بر حسن ارائه 
خدمات مطلــوب به مــردم و رعایــت و حفظ 
حقوق شهروندی است گفت: ارائه خدمات 
در شاهین شــهر بــا دارا بــودن مردمی فهیم و 
نیز خصوصیات و بافت فرهنگی و اجتماعی 
شهرستان باید به گونه ای صورت پذیرد که در 
شان مردم آن باشد. خوشبختانه با مدیریت 
قابل قبول قضایی در این حوزه قضایی، شاهد 
نظم و انضبــاط، رعایت حقوق شــهروندی و 
تکریــم ارباب رجــوع در بخش هــای مختلف 

آن هستیم.
حجت االســالم والمسلمین جعفری گفت: 
بخش قضایــی دادگســتری شاهین شــهر با 
آمار باالی ورودی پرونده مواجه اســت، اما با 
تالش جهادی و قابل قبول مجموعه قضات 
و کارمنــدان آن بیــش از این میزان رســیدگی 
صورت می پذیرد و این امر باعث شده میزان 
موجودی پرونده در شــعب این دادگســتری 

روند کاهشی داشته باشد.
وی مدیران قضایــی را در خط مقــدم اجرای 
سند تحول قضایی دانست و گفت: با اعمال 
مدیریت عملیاتــی و دقیق مدیــران قضایی 
در سطح استان می توان انتظار داشت سند 
تحول قضایی به درســتی اجرایی شــود و بی 

شک نتیجه آن به نفع مردم خواهد بود.
حجــت االســالم والمســلمین جعفــری در 
بازدیــد از شــورا های حــل اختــالف شــاهین 
شــهر هم گفت: آمــار پرونده هــای صلحی در 
شــورا های این شهرستان امســال ۴۷ درصد 
بــوده که این آمــار به حد میانگین کشــوری و 
اســتانی نزدیک اســت و نشــان از تالش موثر 
اعضای شــورا های حــل اختــالف و پذیرش و 
فهم باالی مردم آن در حل و فصل اختالفات 

و دعاوی دارد.
وی گفــت: آثــار وضعــی و اجتماعــی صلــح 
و ســازش در جامعــه بــه مراتــب بیــش از 
رســیدگی های قضایــی اســت و سیاســت 
دســتگاه قضایــی ترویــج هرچــه بیشــتر این 
ســنت حســنه از طریق تقویت شــورای حل 

اختالف است.
گفتنی است، کمبود نیروی انسانی در بخش 
اداری و ضرورت به روز رسانی و ارتقاء برنامه ها 
و نــرم افزار های الکترونیکــی قضایی از جمله 
مشکالت این دادگستری برآورد شد که دستور 
انجام اقدامات الزم در این خصوص و تأمین 
نیاز ها از سوی رئیس کل دادگستری اصفهان 

صادر شد.

رئیــس ســازمان بســیج ســازندگی اســتان 
اصفهان گفت: بسیج ســازندگی استان یک 
میلیون بسته معیشتی و ۱۵۰۰ سری جهیزیه در 
راستای ازدواج آسان در دو سال گذشته تامین 

و توزیع کرده است. 
سرهنگ حسن عجمی رئیس سازمان بسیج 
سازندگی استان اصفهان گفت: نظام و انقالب 
هر زمان که احساس نیاز کند، سپاه و بسیج 
با جان و دل می پذیرند و در برنامه ها شــرکت 
کنون به همه دولت ها در حوادث  می کند و تا

غیر مترقبه مانند سیل و زلزله کمک کرده اند.
وی نیرو های بســیجی و جهــادی را ظرفیت 
خوبی برای کشور دانست و گفت: بسیج در دو 
سال اخیر عمال در زمینه کرونا پای مردم ایستاد 

و کمک های مومنانه را ترویج داد.
رئیــس ســازمان بســیج ســازندگی اســتان 
اصفهان گفت: این نهاد با محوریت معاونت 
اجتماعی سپاه دســتکم در استان اصفهان 
یک میلیون بســته معیشــتی، ۶۰ هــزار اقالم 
لوازم التحریر و در زمینه ازدواج آسان ۱۵۰۰ سری 

جهیزیه تأمین و بین نیازمندان توزیع کرد.
سرهنگ عجمی گفت: آزادی ۲۲۱ نفر زندانی 
و کمــک بــه ســاخت ۳۷8 واحــد مســکن 
محرومان از دیگر اقدامات این نهاد در راستای 
کمک های مومنانه بوده که از هنگام شیوع 
کنــون انجام شــده  کرونــا در ســال گذشــته تا

است.

مختومه شدن ۴۷ درصد
 پرونده های شورا های 
شاهین شهر با سازش 

توزیع یک میلیون بسته
 معیشتی در استان اصفهان 

توضیح مدیرکل زمین شناسی اصفهان درباره شکاف  خیابان بزرگمهر 

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اســتان اصفهان از 
ابتالی قطعی 8 نفر در استان به امیکرون خبر داد. 
شــاهین شــیرانی رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
استان اصفهان  در جلســه شــورای اداری استان 
گفت: خوشبختانه مرگ و میر حاصل از امیکرون 
از کرونای دلتا کمتر اســت و در کشــور ۴8 مبتال به 
کرونای امیکــرون وجــود دارد کــه از این تعــداد، 8 
نفر از استان اصفهان هســتند. الزم است نسبت 
بــه گســترش شــیوع بیمــاری کرونــای امیکــرون 

آماده باشیم.

وی گفت: یکی از راه هایی که برای پیشگیری کرونا 
کسیناســیون است، جهت  موثر اســت مبحث وا
پیشــگیری از کرونــای امیکــرون تزریــق دوز ســوم 
کنون ۴۷۰ هزار  کسیناسیون کرونا مهم است و تا وا
کسن کرونا  نفر تنها در استان اصفهان دوز سوم وا

را تزریق کرده اند.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان اصفهان 
گفت: در خصوص بازگشــایی مجدد مدارس باید 
توجه ویژه ای نســبت بــه رعایت فاصله گــذاری و 

رعایت شیوه نامه های بهداشتی داشت.

مسوول فوریت های پزشکی شهرستان اردستان 
گفت: یک خودروی ســواری با مامور راهداری در 
حین انجام ماموریت تصادف کرد و به علت شدت 

جراحات وارده مامور جان خود را از دست داد. 
جــواد مطیعــی مســوول فوریت هــای پزشــکی 
شهرستان اردســتان گفت: در کیلومتر ۴۰ محور 
اردستان - نایین خودروی پژو پارس با مامور اداره 

راهداری تصادف کرد.
وی افزود: این حادثه نرسیده به  راهدارخانه اداره 
راهداری اتفاق افتاد که مامور راهــداری  در حال 

کسازی و ایمن سازی جاده بود. انجام عملیات پا
مطیعــی گفــت: تیــم اورژانــس اردســتان ســریعا 
به محــل حادثــه اعــزام و پــس از اقدامــات پیش 
بیمارستانی مصدوم سریعا به بیمارستان شهید 
بهشــتی اردســتان جهت ادامــه فراینــد درمانی 

منتقل شد.
 مســوول فوریت های پزشکی اردســتان تصریح 
کرد : متاسفانه علیرغم تالش کادر درمانی مامور 
۵۰ساله اداره راهداری  بر اثر شدت جراحات وارده 

جان خود را از دست می دهد.

خبرخبر
۸ مورد ابتالی قطعی امیکرون 

در استان اصفهان 
خودروی سواری، جان مامور راهداری 

گرفت  را در اردستان 
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5 ۳ ژانویه    2۰22 رفهنگ
گذری به بقعه های اصفهان: 

بقعهشهشهان
بقعه شهشــهان کــه قدمــت آن 
به دوران تیموریــان بازمی گردد؛ 
آرامگاه شاه  عالء الدین محمد از 

سادات و بزرگان اصفهان است.
شــاه عالءالدیــن محمــد، ســر سلســله خانــدان 
شهشهانی و شاه عالئی است. وی از بزرگان سادات 
حسینی و اشراف و نقیب النقبا است که نسب او به 
امام علی )ع( می رسد و به شهشهان یا شاه شاهان 
شــهرت داشــت. شــاه عالءالدین محمد عــالوه بر 
ارشاد، نقیب النقباء بوده و به واسطه این دو مقام 

به شهشهان یا شاه شاهان شهرت یافته است.
شاه عالءالدین محمد در سال 8۵۰ هجری قمری به 
دستور شاهرخ تیموری به شهادت رسید. مورخین 
علــت شــهادت این ســید جلیل القــدر را ناشــی از 
عالقه ای می دانند که سلطان محمد بن بایسنقر به 
او داشته و نزاع دو شاهزاده تیموری و تسلط شاهرخ 
به اصفهان موجب خشم وی و کشته شدن این مرد 
بزرگ می شود. در دوران سلطنت شاهرخ تیموری، 
شــاه عالءالدین مورد تکریم و تعظیم امرای وقت و 
مورد توجه عامه مردم و خاصه مورد عالقه سلطان 

محمد فرزند بایسنقر نواده شاهرخ بود.
هنگامی که شــاهرخ میــرزا در هرات بود و ســلطان 
کم اصفهان بود، چون سلطان  محمد از طرف او حا
محمد هوس سلطنت کرد و از اطاعت شاهرخ سر 
باز زد، مورد غضب شــاهرخ قرار گرفت. شاهرخ به 
قصد سرکوبی او از هرات به اصفهان لشکر می کشد و 
سلطان محمد بدون آن که با لشکر شاهرخ مواجه 

شود به شیراز و بعدا به لرستان می رود.
شــاهرخ پس از ورود بــه اصفهان جمعــی از بزرگان 
سادات و علما را به اتهام همدستی با سلطان محمد 
دستگیر و تبعید می کند و از آن جمله شاه عالءالدین 
محمد و امیراحمد چوپــان و خواجه افضل الدین 
ترکه را توقیف و به شهر ساوه تبعید می کند. سرانجام 
شــاهرخ به اغوا و تحریک گوهر شــاد بیگــم، زوجه 
سنی خود و بانی مسجد گوهرشاد در مشهد، جمله 
شاه عالءالدین محمد و امیر احمد چوپان و خواجه 
افضل الدیــن ترکه را در روز ســیزدهم رمضان ســال 

8۵۰ هجری قمری در ساوه به دار آویخت.
بعد از مــرگ شــاه عالءالدیــن طولی نکشــید که به 
فاصله هشــتاد روز شــاهرخ در شــهر ری فوت کرد. 

پس از آن سلطان محمد به اصفهان مراجعت کرد و 
به سلطنت برقرار شد و دستور داد که به جبران این 
قتل، شاه عالءالدین را از ســاوه به اصفهان آورده و 
ک  در حسینیه خود او یعنی شهشهان فعلی به خا
ســپردند. ســلطان محمــد بــه پــاس احتــرام شــاه 

عالءالدین، بر آرامگاه او بقعه فعلی را بنا کرد.
احداث ساختمان این بقعه در زمان سلطان محمد 
بن بایســنقر نواده امیر تیمور انجام شده و خطاط 
کتیبه آن محمود نقاش خوشــنویس مشهور قرن 
نهم هجری قمری اســت که به خــط ثلث گچ بری 
شده، اشــعار و عباراتی را نوشــته و به شهادت شاه 

عالء الدین محمد اشاره کرده است.
بقعه از داخل و خارج با گچ بری و کاشیکاری تزئین 
شــده و گنبد آن در اوایل حکومــت پهلوی مرمت 
شده اســت. بر دیوار شرقی داخل بقعه شهشهان 
اشعاری به خط نســتعلیق و با رنگ سفید نوشته 
شــده اســت. خطاط کتیبــه اصلی بقعــه محمود 
نقاش، خوشنویس مشهور قرن نهم هجری قمری 
است که به خط ثلث گچ بری شده و اشعار و عباراتی 
را نوشته و به شهادت شاه عالء الدین محمد اشاره 

کرده است.
بر دیوار شــمالی داخل بقعه کتیبه ای اســت که با 
گچ بری به خط ثلث بر زمینه قهوه ای و سبز و قرمز به 
تاریخ ۱۰۱۳ هجری قمری توسط صحیفی فارسی 
کتابت شده و مفاد آن به اقدامات بانوی نیکوکاری 
بــه نــام خانــم ســلطان اشــاره می کنــد. همچنین 
عبارات این کتیبه بیان گر تعمیراتی است که در زمان 

شاه عباس اول صفوی در بقعه انجام شده است.
در اطراف بقعه کتیبه زیبایی به خط کوفی در سالم 
علی آل یس تکرار شده و کتیبه دیگری با خط ثلث 
در چهارده شعر عربی، شجره نامه شاه عالءالدین 
و واقعــه بــه دار آویختــن او را نوشــته و در آخر کتیبه 
نام سید محمود نقاش است. سید محمد نقاش 
همان خطــاط ســال 8۵۱ هجری قمری اســت که 
در آخر کتیبه ســر در مســجد جامع اصفهــان را نیز 

امضا کرده است.
ایــن بنــا در اوایــل قــرن یازدهــم مــورد مرمــت قــرار 
گرفت که کتیبــه ای از کاشــی معرق به تاریــخ ۱۰۱۳ 
هجری قمــری در داخل بقعه به این مرمت اشــاره 
دارد. قســمت بــاالی ورودی بقعه در ایــوان غربی 

کاشــی کاری شــده و در وســط و کنــار کاشــی کاری 
معرق این ایوان که از آثار نفیس کاشی کاری در قرن 
نهم هجری قمری است، نام استاد کاشی کار آن به 
خط نستعلیق سفید معرق بر زمینه الجوردی آمده 
است. بر دیوار ضلع شرقی داخل بقعه شهشهان، 
صورت یــک گلــدان نقاشــی شــده کــه گلــدان را از 
پایین به باال اشــعاری از سعدی به خط نستعلیق 
سفید درهم روی زمینه سبز روشن گچی تشکیل 
می دهــد. در ســال های ۱۳۲۵ تا ۱۳۳۵ در اواســط 
تصدی حسین شهشــهانی برای بقعه یک جفت 
در منبت کاری شده به سبک درهای قدیم، تهیه و 
نصب شد. این در منبت کاری شده در ورودی بقعه 
شهشهان و درهای جدید منبت کاری دیگری نیز در 

پشت نصب شده است.
بقعه شهشــهان که بــا شــماره ۳۶8 در تاریــخ دوم 
اســفندماه ۱۳۲۷ در فهرســت میراث ملی به ثبت 
رســیده اســت، در شــمال شــهر اصفهــان در کنــار 
مسجد جامع در خیابان ابن سینا، کوچه مسجد 
صفا، فلکه شهشهان واقع شــده است و به همین 
دلیل کوی اطراف آن را محله شهشهان می گویند.

دبیــر ســتاد جمعیــت و ســتاد 
راهبری حوزه های عملیه کشور 
با بیان اینکه تک فرزندی برای 
خانواده هــا آســیب های جدی ایجــاد می کنــد، 
گاهی  گفت: مبلغیــن و روحانیــون می توانند بــا آ
دادن به خانواده در خصوص آسیب های کاهش 

فرزندآوری از این اتفاق جلوگیری کنند.
در همایــش ســخنرانان گفتمان ســاز جمعیــت 
تبلیغــات  اداره کل  در  کــه  اصفهــان  اســتان 
اسالمی استان اصفهان برگزار شد، حجت االسالم 
کی با اشــاره بــه موضوع  والمســلمین رســول ســا
ســالخوردگی جمعیــت کشــور در ســال های آتــی 
اظهار کرد: با توجه به تبلیغات گسترده رسانه های 
غربی بر ضــد فرزندآوری، این نگرش در بین مردم 
گســترش یافته و برخی از خانواده ها از فرزندآوری 

خودداری می کنند.
دبیر ســتاد جمعیت و ســتاد راهبــری حوزه های 
عملیه کشور افزود: این اتفاق می تواند کشور را تا 
ســال های آینده با بحران جمعیت روبــه رو کند و 

آسیب های گسترده  اقتصادی و امنیتی و علمی بر 
کشور وارد سازد.

وی یادآور شد: رسانه های غربی در راستای کاهش 
فرزندآوری محور فعالیت خــود را به تنزل جایگاه 
مادری، سقط جنین و تک فرزندی به کار گرفته اند 
و با توجه به تبلیغات گســترده، این ســه محور در 

داخل کشور نفوذ کرده است.

کی بــا بیان اینکــه موضــوع تــک فرزنــدی  ســا
آســیب های جــدی را بــرای خانواده ها ایجــاد 
می کنــد، تصریــح کــرد: تــک فرزنــدی بیــن ۲۰ تــا 
۲۷ آســیب به خانــواده و به خصــوص فرزنــد وارد 
گاه سازی مردم توسط مبلغین  می کند که باید با آ
و روحانیون و سایر افراد تأثیرگذار در جامعه از بروز 

آن خودداری کرد.

دبیر ســتاد جمعیت و ســتاد راهبــری حوزه های 
کیــد بر اینکــه روحانیــون و  کشــور بــا تا عملیــه 
سخنرانان برتر نقش بسزایی در کنترل آسیب های 
کاهش فرزندآوری دارند، خاطر نشان کرد: مبلغین 
و روحانیــون به عنوان قشــر تأثیرگــذار در جامعه و 
گاهی دادن  ارتباط آن ها با خانواده ها می توانند با آ
بــه خانواده هــا در خصــوص آســیب های کاهش 
فرزنــدآوری از این اتفــاق جلوگیری کــرده و مانع از 

بروز بحران شوند.
المســلمین  و  االســالم  حجــت  همچنیــن 
حســین کیانی، معــاون فرهنگــی اداره تبلیغات 
اسالمی استان اصفهان نیز در این نشست اظهار 
کــرد: بهترین مکان بــرای جریان گفتمان ســازی 
جمعیت، شرکت در جلسات اهل بیت )ع( است.

وی افزود: باید فرهنگ فرزندآوری را در بین مردم 
تقویت کنیم تا از بحــران جمعیــت و کاهش نرخ 
جمعیت خارج شویم؛ به همین منظور می توان 
گفتمان ســازی جمعیت را همزمان با برپایی ایام 
فاطمیه از مجالس روضه اهل بیت )ع( شروع کرد.

نمایشگاهی از آثار پژمان تدین با نام "نقاشی آهنگین" 
در گنجینه موسیقی برگزار شده است.

پژمان تدیــن اظهار کــرد: من مقیم ایتالیا هســتم و 
کارم موسیقی و نقاشی است به همین دلیل سال ها فکر می کردم رابطه 
بین این دو هنر را پیدا کنم تا اینکه حدود ۶ ســال پیش نمایشگاهی از 
تعدادی از آثارم را در موزه موسیقی تهران در معرض نمایش قرار دادم و 
کنون نیز تعدادی از آن ها را همراه با تابلوهای جدیدتر در موزه موسیقی  ا

ارامنه اصفهان ارائه کرده ام.
وی با بیان این که آثار او برگرفته از مضامین سنتی کشورمان است، ادامه 
داد: بعضی از آثار ارائه شده با موضوع مینیاتورهای دوره تیموری است، 
همچنین اتفاقات اروپا نیز برای من الهام بخش بوده است؛ مثال چهره 

موزیسین های فرهنگی را به صورت سمبلیک به نمایش گذاشتم.
نقاش و موزیسین اصفهانی گفت: تابلوهای ارائه شده در موزه موسیقی 
ارامنه اصفهان از جنس چوب است که سیم های قابل کوکی روی آن 

تابلوها کار شــده اســت و زمانی که مخاطب آن ســیم ها را لمس کنند 
گر از دور به تابلوها نگاه  آوایی از تابلوهای نقاشــی خارج می شــود ولی ا
کنند سیم ها مشخص نیست؛ به همین خاطر عنوان نقاشی آهنگین را 

برای این نمایشگاه انتخاب کردیم.
این هنرمند گفت: زمانی که یک تابلوی نقاشی دارای صدا باشد اثر نابی 
خلق شده است. تاکنون هیچ کس در دنیا چنین کاری انجام نداده است 
و من اولین نفر هستم که به این روش پرداخته ام. تدین با بیان اینکه 
کنون در ایتالیا و بسیاری از کشورها نمایشــگاه هایی از آثار خود برگزار  تا
کرده است، افزود: در این نمایشگاه ۱۵ اثر ارائه شده است که با استفاده از 
کریلیک و رنگ و روغن بر روی چوب کشیده شده اند. تکنیک مخلوط از ا

پژمان تدین، نقاش و موزیسین اصفهانی، متولد ســال ۱۳۵۶ است. 
او نقاشی را از سه سالگی نزد پدربزرگش "مرتضی شریفی" که از نقاشان 
اصفهانی بود، آغاز کرد و در ادامه از محضر استادانی چون مرتضی نصر 
کبر میخک بهره مند شد. وی همزمان با آموزش نقاشی نواختن تار و  و ا
سه تار را نیز زیر نظر استادانی مانند کامران کیوان، بهروز همتی و مرحوم 
استاد محمدرضا لطفی آموخت. تدین در سال ۱۳8۱ عازم ایتالیا شد و 
کادمی هنرهای زیبای شهر فلورانس و سپس در شهر رم به تحصیل  در آ
گیری موســیقی قرون وســطی در اروپا پرداخت  در رشــته نقاشــی و فرا
که حاصل آن برگزاری صدها نمایشگاه نقاشی و کنسرت موسیقی در 
بسیاری از کشورها از جمله ایتالیا، فرانسه، آلمان، پرتغال، آمریکا و اسپانیا 
بوده است. او با ایجاد رابطه بین هنر نقاشی و موسیقی توانست برای 
نخستین بار در دنیای هنر موفق به خلق تابلوهای نقاشی آهنگین شود.
عالقه مندان برای بازدید از نمایشــگاه نقاشی آهنگین می توانند تا ۳۰ 
دی ماه از ساعت 8:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ۱۴:۳۰ تا ۱8 به گنجینه موسیقی ارامنه، 
واقع در اصفهان، خیابان حکیم نظامی، گذر سنگتراش های غربی، 

ک ۵۷ مراجعه کنند. پال

کید کرد: دبیر ستاد جمعیت و ستاد راهبری حوزه های عملیه کشور تأ

ضرورت تقویت فرهنگ فرزندآوری در بین مردم 

نقاشی را آهنگین ببینیم

میراث 
تاریخی

خبر

نمایشگاه

در بررسی باستان شناسی حوضه شرقی رودخانه 
زاینده رود )دشت های مابین شــهر اژیه و روستای 
غ،  کفرود( ۵۰ محوطه و اثر باستانی از دوره های مفر

ساسانی و دوره اسالمی شناسایی شد.
به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشگری، سرپرست هیأت باستان شناسی حوضه 
شرقی رودخانه زاینده رود )دشت های مابین شهر 
اژیه و روســتای کفرود( گفت: این بررسی به منظور 
تکمیل مطالعــات قبلــی صورت گرفتــه در حوضه 
شــرقی رودخانــه زاینــده رود به خصــوص در ادامه 
مطالعات انجام گرفته از سوی گروه باستان شناسی 
دانشگاه هنر اصفهان و مشــخص کردن وضعیت 

باستان شناختی این منطقه انجام شد.
یاســر جبرئیلی بــا بیان اینکــه در مطالعــات قبلی، 
بخش های شرقی تر این حوضه از تاالب گاوخونی 
تا دشت های جنوب ورزنه کفرود مورد بررسی قرار 
گرفته بود که نشــان از غنــای فرهنگی این منطقه 
داشــت، افزود: اما مناطق غربی تر آن، که به لحاظ 
شــرایط محیطی در یــک زون قــرار می گیرنــد مورد 
مطالعــه قــرار نگرفتــه بــود، در نتیجه اطالعــات ما 
در رابطــه با وضعیت باستان شــناختی این بخش 
بسیار مبهم بود. وی اضافه کرد: بنابراین به منظور 
شناسایی آثار و محوطه های باستانی، همچنین 
پاســخ بــه پرســش هایی از قبیــل چگونگــی منظر 
فرهنگــی منطقــه و تغییــرات آن در طــول زمــان، 
همچنین چگونگــی الگو یــا الگوهــای اســتقراری 
محوطه ها در این منطقه، بررسی باستان شناختی 

حوضه شرقی رودخانه زاینده رود مابین دشت های 
روستای کفرود و شهر اژیه طرح ریزی و اجرا شد.

این باستان شناس گفت: شناسایی و مستندنگاری 
محوطه های باستانی و ثبت و ضبط دقیق آن ها، 
مشخص کردن وضعیت تاریخ و فرهنگ منطقه، 
بازسازی تغییرات جمعیتی، الگوهای استقراری و به 
طور کلی استفاده از منظر، درک الگوهای استقراری 
و تغییــر و تحــوالت فرهنگــی آن در دو مقیــاس 
محوطــه ای و منطقــه ای به عنــوان اهــداف پروژه 

دنبال می شوند.
جبرئیلی با اشــاره به این که این بررســی مساحتی 
در حدود ۲۰۰ کیلومتر مربع را پوشــش داد و در این 
محدوده بالغ بر ۵۰ محوطه و اثر باستانی از دوره های 
غ، ساســانی و دوره اسالمی شناســایی شــد،  مفــر
اظهار کرد: به نظر می رسد منطقه مورد مطالعه در 
دوره اسالمی به خصوص در سده های میانه بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته و شواهد این امر عالوه بر مدارک 
باستان شناختی در متون دوره اسالمی نیز منعکس 

شده است.

در آئینــی از کتــاب بوســتان هشــتم در کاشــان 
رونمایــی شــد. رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اسالمی شهرســتان کاشــان گفــت: حــاج علــی 
بوســتانی طاهری نویســنده این کتاب در آن به 
آشنایی نسل جوان کشور با سیره و زندگی حضرت 

ثامن الحج علی بن موسی الرضا پرداخته است.
میثــم نمکــی افــزود: کتــاب بوســتان هشــتم را 
انتشارات ارمغان ادب در ۱۰۷ صفحه و با شمارگان 

۳۰۰۰ نسخه چاپ و منتشر کرده است.

نویسنده و کارگردان سریال "خاتون" از پیوستن بیژن 
امکانیان به این سریال خبر داده است.

کروان، با انتشــار عکسی در صفحه شخصی  تینا پا

گرام آورده است: خود در اینستا
"بیــژن امکانیــان »اســفندیار بختیــاری« را زندگی 
می کنــد. بیــژن امکانیــان در نقــش »اســفندیار 
بختیــاری« در ســریال »خاتــون« بــه نویســندگی و 

کروان به ایفای نقش می پردازد. کارگردانی تینا پا
اسفندیار بختیاری، پدر خاتون، فردی آزادی خواه 
است که در راه هدفش مدتی را در تبعید و زمانی را در 

حبس گذرانده است.
»خاتون« به صــورت اختصاصــی از »نماوا«پخش 

می شود."

پــس از مدت هــا که بــه علت شــیوع ویــروس کرونا 
فعالیت تمام گالری ها محدود شــده بود، بار دیگر 
گالری های شــهر بــه برگــزاری نمایشــگاه و ارائــه آثار 

هنرمندان اقدام کرده اند.
این روزهــا اصفهان هر هفتــه میزبــان رویدادهای 
هنــری تــازه ای اســت و هنــر را می تــوان در تمــام 
کوچه های شــهر دیــد و از نزدیک شــاهد ارتبــاط با 
هنرمنــدان بــود. گالری هــای اصفهــان یکــی از 
مکان هایــی اســت که ایــن مشــاهده و ارتبــاط به 
بهتریــن شــکل ارائــه می شــود و چه نیکوســت که 
از فرصــت پیش آمــده اســتفاده کرد و به تماشــای 

تجربه های هنری هنرمندان شهر رفت.
در ادامه می توانید برنامه گالری های اصفهان در این 

هفته را مطالعه کنید.
       نمایشگاه نگارگری "نگاره های خورشید"

آثاری از: ندا اشرافی
زمان برگزاری: تا ۱۵ دی ماه

ساعت: ۱۷ تا ۲۰
مکان: نگارخانه صفوی، واقع در خیابان خاقانی، 
حدفاصــل خواجه پطــرس و وحیــد، جنب کوچه 

شماره ۳۱
       نمایشگاه نقاشی "دست کامل"

آثاری از: اسماعیل داوری
زمان برگزاری: تا ۱۵ دی ماه

ساعت: ۱۶ تا ۲۰
مــکان: گالــری دوران معاصــر، واقــع در اصفهــان، 
چهارباغ باال، حدفاصل کاخ سعادت آباد و چهار راه 

ک ۵ نظر، بن بست ۱۳ )کیانجو(،پال
       نمایشگاه حجم "زیر و رو"

آثاری از: حامد قجرپور
زمان برگزاری: تا ۱۵ دی ماه

ساعت: ۱۷ تا ۲۰
کنــون، واقــع در اصفهــان، خیابان  مکان: گالری ا
ک ۹ خاقانی، کوچه افشین )۱۴(، بن بست حریر، پال

       نمایشگاه نقاشی "استمرار"
آثاری از: الهه سلیمانی

زمان برگزاری: تا ۳۰ دی ماه
ساعت: ۱۶ تا ۲۰

بازدید: همه روزه به غیر از سه شنبه و جمعه ها
مکان: گالری تام، واقع در اصفهان، خیابان حکیم 
نظامی، کوچه کلیسای وانک، روبه روی دانشگاه هنر

       نمایشگاه خوشنویسی"سماع قلم"
آثاری از: حمیدرضا صادق گلی

زمان برگزاری: تا ۱۴ دی ماه
ساعت: ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۱8

مکان: نگارستان امام خمینی، مؤسسه ی تنظیم 
و نشــر آثار امام خمینی، واقع در اصفهان، خیابان 

فیض، حدفاصل پل خواجو و میدان فیض
       نمایشگاه "نقاشی آهنگین"

آثاری از: پژمان تدین
زمان برگزاری: تا ۳۰ دی ماه

ساعت: 8:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ۱۴:۳۰ تا ۱8
مکان: گنجینه موسیقی ارامنه، واقع در اصفهان، 
خیابان حکیم نظامی، گذر سنگتراش های غربی، 

ک ۵۷ پال
       نمایشگاه خوشنویسی "گلستان هنر"

آثاری از: جمعی از خوشنویسان اصفهان
زمان برگزاری: ۱8 دی ماه

ساعت :۱۰ تا ۱۶
مــکان: گالــری نقش خانــه هنرهــای ســنتی واقع 
در اصفهان، میــدان امــام )ره(، ابتدای بازار شــیخ 

لطف اهلل

شناسایی۵۰ محوطه و اثر باستانی در اصفهان

کاشان  کتاب بوستان هشتم در  رونمایی از 

بیژن امکانیان "اسفندیار بختیاری" را زندگی می کند 

گالری گردی در اصفهان

میراث تاریخی

گالری گردی

کتاب

نمایش خانگی

پاتوق فیلم کوتاه اصفهان، پــس از وقفه ای 
چند ماهه با برگزاری فصل »کیانوش عیاری«، 
رسما آغاز به کار کرد. مجتبی اسپنانی، مدیر 
پاتوق فیلم کوتاه اصفهان )وابسته به انجمن 
ســینمای جوانان اصفهان( گفــت: دومین 
و ســومین دورۀ جشــن پاتــوق فیلــم کوتــاه 
اصفهان که محلــی بــرای داوری فیلم های 
کــران شــده در برنامه هــای فصلــی  تولیــد و ا
پاتوق است، تیرماه ســال جاری و در شرایط 
بــا  کرونایــی،  محدودیت هــای  ســخت 
مدیریت حمیدرضــا وفاخواه برگزار شــد، اما 
بعد از اتمام جشن، برنامه ها تا معرفی شورای 
سیاســت گذاری جدید پاتوق متوقف ماند. 
او ادامه داد: قرار اســت جشــن چهارم پاتوق 
فیلم کوتاه، اردیبهشــت ماه ســال آتی برگزار 
شود و پیش نیاز برگزاری این جشن، برپایی 
حداقل یک  فصل از برنامه های پاتوق است. 
مدیر پاتوق فیلم کوتاه اصفهان تصریح کرد: 
فصل جدیــد پاتوق فیلــم کوتاه کــه به تازگی 
از پوســتر آن رونمایــی شــده، مزیــن بــه نــام 
»کیانــوش عیــاری« اســت و امیدواریــم کــه 
بتوانیم در اسفندماه، به مناسبت اختتامیه، 
در اصفهان میزبان این فیلم ســاز برجســته 
باشــیم. اســپنانی، دربــارۀ برنامــۀ فصــل 
»کیانوش عیاری« توضیح داد: در این فصل، 
روزهای ۱۲ و ۱۹ دی ماه، روز ســوم بهمن ماه 
و روزهــای نخســت و ۱۵ اســفندماه، آمــادۀ 
کــران تولیــدات فیلم کوتــاه، در  رونمایــی و ا

پردیس سینمایی سیتی سنتر هستیم.
ایــن مــدرس فیلم ســازی، ضمــن تقدیــر از 
مدیریــت دانشــگاه و پردیــس ســینمایی 
سیتی سنتر، دفتر تخصصی سینما و سازمان 
فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
اصفهــان بــه دلیــل حمایــت از برگــزاری 
فصــل جدیــد پاتــوق فیلــم کوتــاه، از عمــوم 
عالقه منــدان بــه فیلــم کوتــاه دعوت کــرد تا 

در این نشست ها حضور داشته باشند.
او خبر داد: هفتاد و پنجمین نشست پاتوق 
کوتــاه اصفهــان، ۱۲ دی مــاه رأس  فیلــم 
ساعت ۱۷ در پردیس سینمایی سیتی سنتر 
کران فیلم کوتاه  برگزار شد. این نشســت به ا
»کپســول« و برنامــۀ »بایدهــا و نبایدهــا در 
معرفی فیلم کوتاه به اسکار« با حضور احسان 

امینی اختصاص داشت.

کتاب »تاریخچه موســیقی سنتی« احسان 
حاجی علی عســگر به چاپ چهارم رســید و 
قرار است به صورت صوت در دسترس عالقه 

مندان قرار گیرد.
احســان حاجــی علــی عســگر خواننــده و 
مدرس موســیقی گفــت: کتــاب »تاریخچه 
موســیقی ســنتی« حاصــل گــردآوری کلیــه 
مطالب و اطالعاتی است که راجع به موسیقی 
سنتی ایرانی از زمان پیدایش آن یعنی صدها 
سال پیش تا به امروز در دسترس بوده و باقی 

مانده است.
این هنرمنــد در ادامــه اضافه کــرد: از جمله 
اسامی دستگاه های آوازی، مقام ها، گوشه، 
ردیف ها و همچنین تمامی آالت موسیقیایی 
کــه از آن دوره تــا بــه امــروز بــوده و هنــوز هــم 
بســیاری از آنها در موسیقی سنتی استفاده 

می شود.
کیــد کــرد: »البتــه چــون در دوران دور  وی تا
وســیله ای برای ضبط صدا وجود نداشته و 
خواندن هم نفس به نفس و سینه به سینه 
انتقال پیدا می کند در نتیجه از صدای آوازه 
خوانان دوران دور اثری در دســترس نداریم 
و در این کتاب هم قید شده است که هر چه 
از خواندن باقی مانده تمامــی از دوران میرزا 
عبداهلل به بعد است. بسیاری از سازهایی که 
در آن دوران دور در موسیقی ایرانی استفاده 
می شده متاسفانه دیگر در دسترس نیست و 
اثرات و اسامی آنها در کتب خطی قدیمی و یا از 
نقاشی های به جا مانده شناخته می شوند.

این خواننده خاطرنشان کرد: در این کتاب 
تصمیم داشتم کلیه اطالعات مربوط به این 
سبک موســیقی را که با فرهنگ ایران زمین 
گره خورده را جمع آوری کنم و به دست عالقه 
مندان این سبک برسانم. خوشبختانه این 
کتاب مورد توجه قرار گرفــت و چندین دوره 

به چاپ رسیده است.
وی گفت: همچنین در تالش هستم که این 
لوح را در قالب صدا به دوستداران این سبک 
گر عالقه مندان وقت  موسیقی تقدیم کنم تا ا
کافی بــرای مطالعــه آن را نداشــتند حداقل 

بتوانند آن را بشنوند.

آغاز فعالیت مجدد 
پاتوق فیلم کوتاه اصفهان

»تاریخچه موسیقی سنتی«
 صوتی می شود

خبر

موسیقی
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هافبک ذوب آهن:

ذوبآهنابتدابایدبهثباتبرسد
هافبک تیم فوتبــال ذوب آهن 
اصفهان گفت: هر تیمی ممکن 
است در طول یک فصل دوران 
بدی را ســپری کند و این موضوع برای ما خیلی 
زود آغــاز شــد؛ مصمــم هســتیم کــه در روزهــای 

خوب باقی بمانیم.
محمــد خدابنده لــو یکــی از بازیکنــان خــوب 
تیــم فوتبــال ذوب آهــن تــا به اینجــای فصــل 
بیســت ویکم بــوده اســت، هافبک جــوان و 
خــالق گاندوهــا کــه در اولیــن ســال حضورش 
در ذوب آهــن تأثیــر بســزایی در رونــد گلزنــی و 

پیروزی های ذوب آهن داشته است. 
عملکرد چشمگیر سبزهای اصفهانی قطعا در 
ادامــه بازی های فصل بیشــتر نمایــان خواهد 
شــد و ذوب آهن به نتایــج بهتری دســت پیدا 

می کند.
هافبک خــالق ذوب آهن در گفت وگــو با ایمنا، 
در خصوص شــرایط ذوب آهن در لیگ امسال 
اظهار کرد: با وجود قرعه ســخت مان در اوایل 
فصل شــروع خوبی در لیــگ داشــتیم و نتایج 
خوبی کسب کردیم، اما به یک باره تیم مان در 
شــرایط بحرانی قــرار گرفت، نتوانســتیم نتایج 
مناسبی بگیریم و این اتفاق فشار را بر روی کادر 

فنی و بازیکنان زیاد کرد.
وی دربــاره نتیجه نگرفتن ذوب آهن در شــش 
هفتــه متوالــی افــزود: هرچــه جلوتــر رفتیــم 
کنیــم  به جای اینکــه نتایــج مناســبی کســب 
شرایط بدتر شد اما می دانســتیم باالخره ورق 
برمی گــردد و خوشــبختانه در تبریز ایــن اتفــاق 
افتاد. قطعا این تیم توانایی هــای زیادی دارد 
کتور رونــد خوبــی را که  و بعــد از بــرد مقابــل ترا
اوایــل فصل داشــتیم در این مقطع هــم ادامه 

خواهیم داد.
کامی در هفته های اخیر ما را تحت         نا

فشار قرار داد
هافبک خــالق و بازی ســاز ذوب آهن با اشــاره 

به اینکــه به دلیــل تغییــرات زیــاد، پیــدا 
کــردن ترکیب مدنظــر کادر فنی و 
هماهنگی بازیکنان کمی سخت 

بود، تصریح کرد: نباید فراموش کنیم 
ذوب آهن دست خوش تغییرات زیادی شده 

اســت، تا هفته گذشــته ترکیب تیم هنــوز پیدا 
نشده بود؛ چرا که با یکدیگر هماهنگ نبودیم 
و شناخت کافی از هم نداشتیم اما فکر می کنم 
تیم مان حــاال شــرایط بهتــری دارد و در ادامه 
راه بهتر از چیزی که نشــان داده اســت خواهد 
بود و در این فصل مشکل سال های گذشته را 

نخواهیم داشت.
کامی هــا  کیــد بر اینکه ایــن نا خدابنده لــو بــا تا

خ می دهد و  برای هر تیمی ر
نباید فشــار زیادی بر تیم 
وارد شــود، اظهــار کــرد: 
روزهــای خیلی ســختی 
گذراندیم؛ خصوصا کادر 

فنی که تالش می کردند با 
نقطه نظراتشــان فشــار را از 

روی بازیکنان بردارند.
خواه ناخواه فشارها روی ما هم زیاد 
بود، مقداری از این فشارها در طول 

کام بودیــم  شــش هفتــه ای کــه نــا
برای من تا حــدودی غیرمنطقی 
و عجیــب بــود؛ هــواداران حــق 
داشــتند از عملکرد تیــم ناراضی 
نتیجــه  تیــم  کــه  چــرا  باشــند 
نمی گرفــت، امــا همــه تیم هــا در 
یــک فصــل دوران افولــی دارنــد 
و ایــن دوران برای مــا خیلی زود 
کرم که  شــروع شــد، خــدا را شــا

کتــور تــا  بعــد از بــرد مقابــل ترا
حــدودی اوضــاع بهتــر شــده 

است.
وی با اشاره به اینکه باید به کادر 

فنی و بازیکنان سبزپوشان 

اصفهانــی زمــان داد 
ذوب آهــن  افــزود: 
تغییــرات فنــی زیــادی در 
فصول گذشــته داشــته اما 
نتوانســته بود نتایج مناسبی 
کنــد، نبایــد توقــع  کســب 
بیــش از حــد برای ایجــاد 
یک انقالب در هفته های 
آغازین لیگ داشت، باید 
به تارتار و کادر فنی او و البته 
بازیکنــان زمــان داد تــا تیــم بــه 

ثبات برسد.
       رسیدن به ثبات برای ذوب آهن از نان 

شب واجب تر است
هافبک ۲۲ ساله گاندوهای اصفهانی رسیدن 
به ثبات را مهم ترین هدف ذوب آهن دانست و 
گفت: هزینه ای که ذوب آهن کرده با تیم های 
دیگــر بســیار متفــاوت اســت، ذوب آهــن ابتدا 

باید بــا یــک جایــگاه مناســب در ایــن فصل به 
یک ثبــات نســبی برســد و در ســال های آینده 
بــا قــرار گرفتــن در رتبه هــای باالیی جــدول به 

شرایط ایده آل خود برگردد.
کنــش بــه رفتــار هــواداران  خدابنده لــو در وا
ذوب آهــن در هفته هــای اخیــر و روزهــای 
کــرد: هــواداران از مــا  کامی عنــوان  نا
از  پــس  حتــی  کرده انــد،  حمایــت 
باخت های متوالی به تمرینات ما 
آمدند و از ما خواستند که اوضاع 
را به روال خوب برگردانیم، این 
شــرایط بــرای همــه تیم هــا 
پیش می آید اما تحت فشار 
قــرار دادن تیــم چیــزی را 
درست نمی کند و تغییرات 
زیاد راه حل مناسبی برای 
بهتر شدن اوضاع نیست. 
مطمئنم با وجود این کادر 
فنی، امســال به نتایجی که 
مدنظــر باشــگاه و هــواداران 

است خواهیم رسید.
       برای رسیدن به 

آرامش روحی روانی 
نیاز شدیدی به برد 

داشتیم
داد:  ادامــه  وی 

همــه تیم هــا کــه بــرای کســب نتایج خــوب به 
بازیکنــان ســتاره نیــاز ندارنــد، بازیکنــان همــه 
در خدمــت تیم هســتند، ما تمــام تالشــمان را 
می کنیم تا نتیجه دلخواه هواداران را به دســت 
آوریم و تا جایی هم که توانسته ایم وظایف مان 

را انجام داده ایم.
کیــد بر اینکــه  هافبــک تأثیرگــذار ذوبی هــا بــا تا
گاندوها برای خــروج از زیر بار فشــارها نیازمند 
پیروزی در لیگ بودند خاطرنشان کرد: به یک 
برد در لیگ نیاز داشتیم، در چند هفته اخیر نیز 
روی اشــتباهات فردی امتیازاتی را به حریفان 
کتور از لحاظ روحی و روانی  دادیم، در مقابل ترا
و کسب نتیجه خیلی خوب بودیم و مطمئنا با 
پیروزی مقابل فجر سپاســی اوضاع ذوب آهن 

بسیار بهتر خواهد شد. 
نگاه ما نیز به رتبه های باالی جدول است ولی 

در مقطعی نتیجه نگرفتن ما را آزار داد.
خدابنده لو در پاسخ به ســوالی مبنی بر شرایط 

کتور و همچنین وضعیت جوی  دیدار مقابل ترا
تبریز و تأثیر آن بر روند بازی شــان، تصریح کرد: 
ک بــود، در این  ســرمای هــوا در تبریز وحشــتنا
چند سال چنین ســرمایی تجربه نکرده بودم، 
امــا آنقــدر بــه بــرد و ســه امتیــاز فکــر می کردیــم 
که بــه هیــچ چیــزی جــز نتیجه گرفتــن اهمیت 
نمی دادیم و یکی از بهترین بازی های این فصل 
کتور شــاید حال و  ذوب آهن را ارائــه کردیم، ترا
روز خیلی خوبــی نداشــته باشــد امــا بردن این 
تیــم در تبریــز کار بزرگی اســت و نبایــد فراموش 
کنیم این تیم سال گذشته در آسیا قرار داشت.

       روزهای فوتبالی خوبی پشت سر 
می گذارم اما مهم موفقیت تیم است

وی در خصوص عملکــرد انفــرادی اش در این 
فصل برای ذوب آهن در اصفهان گفت: اوضاع 
برای من در اصفهان از لحاظ فنی خیلی خوب 
فنــی  کادر  کــه  چیــزی  آن  مــی رود،  پیــش 
می خواهــد را انجــام می دهــد، مهــم موفقیت 
تیم است، به گل و پاس گل اهمیت نمی دهم و 
گر کیفیت خوبی داشته باشم دیده  مطمئنم ا
خواهم شــد و امیــدوارم یــک فصل خــوب را با 
ذوب آهن به پایان برســانم. هافبــک گاندو ها 
دربــاره دیــدار آینــده ذوب آهــن در لیگ برتــر 
مقابــل فجــر سپاســی در ورزشــگاه فوالدشــهر 
اظهار کرد: بازی در مقابل فجر سپاسی سخت 
اســت، مــا در اصفهــان تنهــا بــه یــک پیــروزی 

مقابــل ســپاهان رســیده ایم و ایــن یعنــی باید 
شــرایط را در اصفهان هم تغییــر دهیم، به نظر 
می رسد این هفته شروع این اتفاق باشد، فجر 
کیفیتی  تیم قابل احترامی اســت و بازیکنان با
دارد ولی ما باید برنده باشیم و تمام تمرکزمان 
را روی این دیدار خواهیم گذاشت. خدابنده لو 
در پاســخ به ایــن ســوال کــه دیدارهــای آینــده 
ذوب آهن در نیم فصل نخست را برای دسترسی 
بــه جایــگاه مناســب در پایــان هفتــه پانزدهــم 
چگونه می بیند، خاطرنشان کرد: تیم ما فقط 
روی ۹۰ دقیقه بازی پیش رو تمرکز می کند، فکر 
ما در حال حاضر روی پیروزی مقابل فجر است، 
گاهیم برای حضور در بین تیم های  ولی کامال آ
باالیی جدول باید از بازی های پیش رو دســت 
پر بیرون بیاییم، در چند بازی اخیر لیگ میزبان 
هســتیم و باید خودمــان را به رده هــای باالیی 

جدول برسانیم.

خبر

مهدی طارمی موفق شد با ۲۰ گل برترین گلزن 
لیــگ پرتغــال در ســال گذشــته میــالدی لقــب 

بگیرد.
مهــدی طارمی که ایــن روزهــا توانســته نــوار 
گلزنی هایش را پاره کنید حــاال با ۲۰ گل بهترین 
گلزن لیگ برتر پرتغال در سال ۲۰۲۱ شناخته شد.

گلزنی لیگ پرتغالی
این عنوان مربوط به یک سال میالدی و نه سال 

فوتبالی است.

زمان برگزاری دیدار های ذوب آهن و سپاهان در 
لیگ برتر تغییر کرد.

 طبق اعالم ســازمان لیگ فوتبال، مســابقه دو 
تیم ذوب آهن اصفهان و فجرشهید سپاسی به 
جای ساعت ۱۷ در ساعت ۱۶:۱۵ امروزدوشنبه 
در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان آغاز خواهد شد.

مسابقه پدیده مشهد و سپاهان اصفهان هم به 
جای ساعت ۱۵ در ساعت ۱۴:۳۰ امروز دوشنبه 
می شود.۱۳ دی در ورزشــگاه ثامن االئمــه مشــهد آغــاز 

ستاد عالی بازی های آسیایی تصویب کرد: ایران در 
۲۶ رشته در بازی های آسیایی هانگژو چین شرکت 
می کند. نشســت ســتاد عالی بازی های آسیایی و 
المپیک با حضور مسئوالن وزارت ورزش و جوانان، 

کمیته ملی المپیک و کمیته پارالمپیک برگزار شد.
در این نشســت در خصــوص رشــته های مختلف 
اعزامی که به سه دســته رشته های کســب مدال، 
شــانس کســب مدال و عدم کســب مدال تقسیم 
شده بود بحث و بررســی صورت گرفت که در پایان 
۲۶ رشــته اعزامی بــه نوزدهمیــن دوره بازی هــای 

آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ نهایی شد.

در این نشست اعزام ورزش بانوان به این بازی ها با 
نگاه حمایتی مورد توجه قرار گرفت.

دوومیدانــی، بســکتبال، بوکــس، شمشــیربازی، 
والیبال، تیراندازی، قایقرانی، وزنه برداری، کشتی، 
تکوانــدو، کاراتــه، کــوراش، ووشــو، ورزش هــای 
صعودی، کبــدی، اســکیت، تیراندازی بــا کمان، 
فوتبــال، هندبــال، شــنا - شــیرجه - واترپلــو، 
شــطرنج،  ســواری،  دوچرخــه  ژیمناســتیک، 
کرا و تنیــس روی  بازی های الکترونیک، ســپک تا
میز ۲۶ رشته ای هستند که برای اعزام به بازی های 

آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ نهایی شدند.

کستان برای سرمربیگری تیم ملی کشورش به  پا
قهرمان پیشین تیم ملی تکواندو ایران پیشنهاد 

داد.
ملــی  تیــم  پیشــین  کرمی قهرمــان  یوســف 
تکواندو ایــران کــه مدتــی در باشــگاه یاســترب 

کرواســی مربیگــری کــرده، بــه تازگــی پیشــنهاد 
کستان را دریافت کرده  سرمربیگری تیم ملی پا
کســتانی ها چند کشور آسیایی،  است. به جز پا
آفریقایــی و اروپایــی نیز پیشــنهاد همــکاری به 

کرمی داده اند.
قرار اســت، پــس از بررســی نهایی مقصــد آینده 

سرمربیگری یوسف کرمی مشخص شود.
او با فســخ یک طرفه قراردادش با تیم یاســترب 
کرواسی به ایران بازگشــت و پیشنهاد مربیگری 
تیم ملی تکواندو ایران را هم در این مقطع رد کرد.
کرمی در حــال حاضر بــه عنــوان مدیــر فنی تیم 
پاالیــش نفت آبــادان در لیــگ برتر حضــور دارد. 
یوسف کرمی دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۰۴ آتن 

و ۲ نشان طال و ۲ برنز رقابت های جهانی است.

مدیرفنــی تیــم هندبــال دختــران نوجــوان: 
د ر رقابت هــای قهرمانــی آســیا هیــچ حریفــی را 
دســت کم نمی گیریم و بــه هیــچ عنــوان در برابر 

تیمی از پیش برنده یا بازنده نیستیم.
ملــی  تیــم  مدیرفنــی  کبرآبــادی  ا غالمعلــی 
نوجوانــان دختران ایــران در خصــوص قرعــه 
کشــی رقابت های هندبال قهرمانــی نوجوانان 
دختران آسیا، افزود: هشت تیم در این مسابقات 
شرکت کرده اند و ۴ سهمیه حضور در رقابت های 
قهرمانی جهــان برای قــاره آســیا در نظــر گرفته 

شده است.
وی گفــت: براســاس قرعه کشــی انجــام شــده 
تیم ملی ایران با تیم های چین تایپــه، کویت و 
قزاقســتان هم گروه اســت و به نظرم قزاقســتان 
و چیــن تایپــه حریفــان اصلــی مــان محســوب 
می شوند، امیدوارم با تالش بازیکنان از این گروه 

صعود کنیم و سهمیه جهانی را بگیریم.
کبرآبادی افزود: مسابقات رده سنی نوجوانان  ا
مانند جوانــان یا بزرگســاالن نیســت کــه بتوان 
در مــورد تیمی اطالعــات دقیقــی بدســت آورد، 
بنابراین در مورد هیچ تیمی نمی توان پیش بینی 
کرد و البتــه هیچ حریفــی را نمی توان دســت کم 

گرفت و یا از پیش باخته و یا برنده دانست.
وی با بیان اینکه محتمل ترین نظر در خصوص 
عــدم حضــور چیــن در ایــن مســابقات، شــیوع 
کروناست، ادامه داد: همچنین تیم های عربی 

در رده های پایه در بخش دختران سرمایه گذاری 
چندانی نکرده اند و یکــی از مزیت های هندبال 
بانوان نســبت به مردان همین نکته اســت که 
کشــور های عربی تیم های درخور و قدرتمندی 
در این بخش ندارند و رقابت اصلی برای کسب 
سهمیه و ســکو بین کشور های آســیای میانه و 

شرق آسیاست.
مدیرفنی تیم ملی نوجوانان دختــران در رابطه 
با برگزاری اردوی بعدی این تیم نیز گفت: طبق 
هماهنگی های صورت گرفته اردوی یازدهم تیم 
ملی نوجوانان دختران در فاصله برگزاری مرحله 

دوم و سوم لیگ برتر بانوان برگزار خواهد شد.
وی در پایان افــزود: تیم ملی نوجوانان دختران 
از مرحله آماده سازی عمومی و اختصاصی عبور 
کــرده و وارد فــاز مســابقه شــده اســت، بنابراین 
نیــاز مبــرم تیــم ملــی نوجوانــان بــازی تدارکاتی 
بین المللی اســت تا برای بازی های آسیایی به 

آمادگی مطلوب برسد.

ذوب آهــن اصفهان در هفتــه چهاردهم لیگ برتر 
بسکتبال مقابل کاله آمل به برتری رسید.

در هفته چهاردهــم لیگ برتــر بســکتبال و از گروه 
الف این مسابقات، ذوب آهن اصفهان به مصاف 
کاله آمل رفت که این بازی با نتیجه 88 بر 8۲ به سود 

تیم اصفهانی پایان یافت.
آرمان زنگنه ۲8 امتیاز و ۱۳ ریباند و ارسالن کاظمی، 

۱8 امتیاز و ۱۹ ریباند برای ذوب آهن داشتند.

گلزن پرتغال در سال ۲۰۲۱ میالدی طارمی برترین 

خبر

تغییر زمان دیدار های ذوب آهن و سپاهان

۲۶ رشته از ایران 
در بازی های آسیایی هانگژو شرکت می کند

کستان به یوسف کرمی پیشنهاد تکواندوی پا

آماده باش دختران نوجوان هندبالیست 
برای قدرت نمایی در آسیا

پیروزی ذوب آهن مقابل کاله

خبر

تیم فوالد مبارکه به مرحله بعدی مسابقات 
والیبال نشسته مردان صعود کرد.

بر اســاس اعــالم روابط عمومی فدراســیون 
ورزش هــای جانبــازان و معلولیــن، مرحله 
سوم از رقابت های لیگ دسته یک والیبال 
نشسته مردان به میزبانی چالوس، بابلسر 
و دامغــان برگزار شــد و ۱۰ تیم صعــود کننده 

به مرحله بعدی مسابقات معرفی شدند.
بــا برگــزاری رقابت هــای منطقــه ۲ و ۳، 
تیم هــای صعــود کننده بــه مرحلــه چهارم 
لیــگ دســته یــک والیبال نشســته مــردان 

مشخص شد.
بر ایــن اســاس، تیم هــای مهــر موالنــای 
چالــوس، ارداق قزویــن، هیئــت تایبــاد، 
شــهرداری دامغــان، آهــن آالت ســعادت 
کردکــوی، مــس رفســنجان، شــهرداری 
لنگــرود، فــوالد مبارکــه ســپاهان، هیئــت 
لرســتان و والیبال نشسته شــیراز به مرحله 

بعدی راه یافتند.

نماینده اصفهان در هفته سوم از دور برگشت 
رقابت های لیگ برتر بسکتبال با ویلچر مردان 

به پیروزی رسید.
بــر اعــالم روابــط عمومی فدراســیون  بنــا 
ورزش های جانبازان و معلولین، هفته سوم 
از دور برگشت مسابقات لیگ برتر بسکتبال با 
ویلچر مردان با برگزاری ۳ دیدار در دو گروه الف 

و ب پیگیری شد.
بر این اساس، در گروه الف، تیم مخابرات ایران 
ک به  منطقه اصفهان ۶۱ بــر ۵8 برابر امیــد ارا

پیروزی رسید.
در گروه ب، تیم ایثار شیمیدر قم 8۰ بر ۷۷ از سد 
تیم آویژه صنعت پارسا عبور کرد و تیم شهروند 
آمل ۶8 بر ۵۲ برابر تیم هیئت زنجان به برتری 

دست یافت.

تنیســور های پادما موفق شــدند با کســب 
دو نتیجه پنج بــر صفر بر تیم هــای پاالیش 
نفــت آبــادان و گلســتان تجــارب جنــوب 

غلبه کنند.
 تیم هــای آقایــان و بانوان تنیــس روی میز 
پادمــا یدک ایرانیــان بــه عنــوان نماینــده 
استان اصفهان موفق شدند در نخستین 
رقابت های خود بــر تیم های پاالیش نفت 
آبــادان و گلســتان تجــارب جنــوب غلبــه 

کنند.
سی امین و بیست و پنجمین دوره رقابت های 
لیگ برتــر تنیس روی میــز آقایــان و بانــوان در 

فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از یازدهم دی ماه آغاز شد.

ملــی پــوش تیرانــدازی بــا کمــان بانــوان رکورد 
ماده کامپوند را در مساباقت انتخابی تیم ملی 

شکست.
بــه گــزارش فدراســیون تیرانــدازی بــا کمــان، 
رقابت هــای انتخابی تیــم ملی کامپونــد و تیم 
دانشــجویان در ســایت تیرانــدازی بــا کمــان 

ورزشگاه آزادی برگزار شد.
راحلــه فارســی در بخــش بانــوان موفق شــد با 
امتیــاز ۷۰۰ رکورد ایــران را ارتقــا ببخشــد. پیش 
از این رکورد کامپوند در اختیار گیسا بایبوردی 

با امتیاز ۶۹۹ بود.

اســکیت بــازان برتر مســابقات فری اســتایل 
شاخه کالسیک، در دو بخش بانوان و آقایان 
باالی ۱۹ سال و کمتر از ۱۹ سال معرفی شدند.

مسابقات دستجات آزاد اسکیت فری استایل 
انتخابی تیم ملی شاخه کالسیک در دو بخش 
بانوان و آقایــان در دو رده ســنی زیر ۱۹ ســال و 
باالی ۱۹ سال با مشخص شدن نفرات برتر به 

کار خود پایان داد.
این دوره از مسابقات به میزبانی استان تهران 
و با شرکت ۹۳ ورزشــکار از استان های تهران، 
آذربایجان شرقی، اصفهان، سمنان، خراسان 
کادمی اســکیت  جنوبی، فــارس و قزوین در آ

پارمیس برگزار شد.

صعود فوالد مبارکه 
در والیبال نشسته

پیروزی نماینده اصفهان 
در لیگ برتر بسکتبال 

با ویلچر

کار پیروزمندانه  آغاز به 
پادما یدک در لیگ برتر 

تنیس روی میز

فارسی، رکورد کامپوند ایران
 را شکست

معرفی برترین اسکیت بازان
 فری استایل

دبیــر هیئــت پزشــکی ورزشــی اســتان اصفهــان 
ورزشــکاران بــه ویــژه ملی پوشــان بایــد دوز ســوم 
کسیناســیون خود را انجام دهند و در در صورت  وا

بروز عالئم، پزشک تیم را در جریان قرار دهند.
کسیناسیون دوز  مهدی محمدی، در گفت وگو با ایسنا، در خصوص وا
کسن کرونا بسیار مهم است  سوم ورزشکاران، اظهار کرد: دوز یادآور وا
و یکــی از گروه هایی که تمرکز زیادی بــرای انجام دوز ســوم آنها در نظر 
گرفته شده، گروه ورزشکاران و به ویژه ملی پوشان است، چرا که آنها 
کتورها  تمرینات و ارتباطات نزدیکی با یکدیگر دارند و این یکی از ریز فا
کی است که می تواند باعث مبتال شــدن ورزشکاران  و عوامل خطرنا
به کرونا شود؛ بنابراین به شدت به آن ها توصیه می شود که دوز سوم 

خود را تزریق کنند.
وی افزود: نکته ای که باید آن را یادآوری کنیم این است که در دوزیادآور 
کسیانســیون که ممکن است پس  یا سوم همانند دوزهای قبلی وا
کســن، باعث درد در محل تزیق، التهاب و یا در موارد نادری  از زدن وا
هماتوم ایجاد شود به آن ها توصیه می شود که در صورت درد از کمپرس 
سرد استفاده شود و فعالیت های ورزشــی خود را بین دو تا سه روز به 

حداقل برسانند.
دبیر هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان خاطرنشان کرد: برخی 
مواقع، کسانی که دوز ســوم اســتفاده کرده اند به دلیل اینکه دوباره 
سیستم ایمنی تحریک می شود و سیستم بدنی دوباره پادتن تولید 
می کند، ممکن است عوارضی مثل تب و لرز و بدن درد مشاهد شود 
و یا در موارد کمی هم مشــکالت گوارشی ایجاد شــده است؛ بنابراین 

به این افــراد بــه ویــژه ورزشــکاران یــادآوری می شــود در زمــان تزریق 
گر هرکدام از این عالئم را داشــتند با پزشــک تیم مشــورت  دوز ســوم ا
کرده و کمی فعالیت های ورزشــی شــدید خــود را کاهش دهنــد. زیرا 
گر کسانی دوز ســوم خود را زدند و  موجب ضعف بدنی می شــود؛ اما ا

عالئمی نداشتند، منعی برای پرداختن به ورزش ندارند.
کسیناســیون  وی در خصوص صحبت های انجام شــده در مورد وا
دوز سوم تیم ملی فوتبال بانوان و حضور آنها در هفته هفتم لیگ برتر 
گر پزشک تیم،  کسن، ادامه داد: ا به فاصله ۷۲ ساعت بعد از تزریق وا
تشخیص عالئمی مثل تب و لرز و یا ضعف در بین بازیکنان مشاهد کرد، 
نباید اجازه به میدان رفتن آنها را بدهد و باید اجازه دهیم تا ورزشکاران 
با اســتراحت به حالــت طبیعــی خــود بازگردنــد، بنابرایــن تمام این 
مسئولیت ها با پزشک تیم ملی در زمان تزریق و بعد از آن و در ادامه قبل 

از مسابقات لیگ، با پزشک تیم های باشگاهی است.
محمدی گفت: بعد از دریافت دوز سوم هیچ محدودیت خاصی وجود 
ندارد و البته که باید عالوه بر زدن ماسک، شرایط پروتکل ها و فاصله 
گر عوارضی مثل درد قفسه سینه، تنگی نفس،  اجتماعی رعایت شود و ا

تپش قلب ورزشکار داشتند باید پزشک تیم در میان بگذارند.

کسن برای ورزشکاران ضرورت تزریق دوز سوم وا

خبر

الکساندرا َکمپدلی مربی تیم  ملی والیبال بانوان ایتالیا 
از باشگاه ذوب آهن اصفهان بازدید و با مدیرعامل آن 
دیدار و گفتگو کرد. مربی تیم ملی والیبال بانوان ایتالیا 
در این دیدار ضمن تحسین سخت کوشی بانوان والیبالیست باشگاه 

ذوب آهن گفــت: باشــگاه ذوب آهــن امکانــات زیرســاختی، مربیان 
حرفه ای و نیروی انسانی مجربی دارد. الکساندرا َکمپدلی پس از این 
دیدار ضمن حضور در تمرین تیم والیبال ذوب آهن در ورزشگاه ملت، 
از باشگاه و ســالن های ورزشــی مجموعه شــفق هم بازدید کرد. علی 

احســانی مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن هم در ایــن دیدار با اشــاره به 
اهمیت رشته والیبال برای باشگاه و شرکت سهامی ذوب آهن گفت: این 
باشگاه با بهره گیری از مربیانی همچون فریبا صادقی توانسته مربیان 

لژیونر و بازیکنان خوبی را برای والیبال بانوان تربیت کند.

مسابقات سنگنوردی قهرمانی استان اصفهان در بخش بانوان و آقایان برگزار شد.
مســابقات ســنگنوردی قهرمانی اســتان اصفهان در بخش بانوان و آقایان، در دو 

ح زیر است: رشته بلدرینگ و سر طناب برگزار شد که نتایج آن به شر
       رشته بلدرینگ بانوان

بزرگساالن: ساحل مایلی )مقام اول(، افسانه میراحمدی )مقام دوم(، صبا کرباسیان )مقام سوم(
نوجوانان A: روژینــا رضائیان )مقام اول(، تینــا امین الرعایا )مقام دوم(، ســاره زاهدی مقدم )مقام 

سوم(
نوجوانان B: فرانک خیاطیان )مقام اول(

       رشته سرطناب بانوان
بزرگساالن: افسانه میراحمدی )مقام اول(، ساحل مایلی )مقام دوم(، آزاده کلوشادی )مقام سوم(
نوجوانان A: تینا امین الرعایا )مقام اول(، روژینا رضائیان )مقام دوم(، ساره زاهدی مقدم )مقام سوم(

نوجوانان B: فرانک خیاطیان )مقام اول(
       رشته بلدرینگ آقایان

بزرگساالن: علی سلیمانیان )مقام اول(، فراز مالکی )مقام دوم(، پویا طالبیان )مقام سوم(
جوانان: نوید پیام )مقام اول(، پرهام زرین نقش )مقام دوم(، علی مقنی زاده )مقام سوم(

نوجوانان A: نیما اســماعیلی )مقــام اول(، محمد صادقــی )مقام دوم(، رامیــن مکوندی )مقام 
سوم(

نوجوانان B: ایلیا موسوی )مقام اول(، حسام الدین ناظمی )مقام دوم(
       رشته سرطناب آقایان

بزرگساالن: علی سلیمانیان )مقام اول(، جواد نوروزی )مقام دوم(، مسعود صادقی )مقام سوم(
جوانان: پرهام زرین نقش )مقام اول(، علی مقنی زاده )مقام دوم(، نوید پیام )مقام سوم(

نوجوانان B: ایلیا موسوی )مقام اول(، حسام الدین ناظمی )مقام دوم(

بازدید مربی تیم ملی والیبال بانوان ایتالیا از باشگاه ذوب آهن

نفرات برتر مسابقات قهرمانی سنگنوردی استان اصفهان 

خبر

خبر



سال پنجم - شماره ۱۳۱8

دوشنبه  ۱۳  دی ۱۴۰۰ - 29 جمادی االول ۱۴۴۳

7 ۳ ژانویه    2۰22 سالمت

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

رای شماره  1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰9۴۰7 مورخ 1۴۰۰/۰7/۰۶ هیات سه خانم فرشته 
برزانیان ماربین به شناسنامه شماره ۴۵7۶ کدملی ۰۰۵۴2۶۵88۶ صادره از تهران 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 12۶/۰۶ مترمربع پالک 
شماره 1۳7۵1 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
از سند ۳۶9۵۴، 82/۰9/۰9 دفترخانه 89 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  به فاصله 1۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
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: 1۴۰۰/۰9/28، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/1۳ – رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 12۴۴۳98 / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۵99۰، تاریخ: 1۴۰۰/۰9/22، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1۳9۰/۰9/2۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل و پرونده کالسه 1۳9911۴۴۰2۰۰۶۰۰278۰ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
مجید ثنائی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره 
فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات 
پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با 
سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه 
شامل مع الواسطه از مالکیت احمد و حسین و راضیه و مرضیه نیک پور و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و 
تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم 
مجید ثنائی به شناسنامه شماره ۳1۵۰ کدملی 11۴22۵9۶7۶ صادره خمینی شهر 
فرزند محمدحسین نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 2۰8/۰۶ مترمربع 
پالک شماره 88 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و 
رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول 7/9۵ متر دیواریست به بن 
بست، شرقا به طول 2۵/1۵ متر دیوار به دیوار باقیمانده 88، جنوبا به طول 9/9۵ متر 
دیوار و درب به گذر، غربا به طول 22/18 متر دیوار به دیوار باقیمانده، حقوق ارتفاقی 
ندارد. دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق 
مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام 
متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/28، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/1۳ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – 12۴۳89۵ / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰9۵89 مورخ 1۴۰۰/۰7/11 هیات سه آقای عباس 
خدادادئی به شناسنامه شماره 1۰9۵ کدملی 1287۰۵719۵ صادره اصفهان فرزند 
محمدحسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 19۰ مترمربع پالک 

شماره ۳1 فرعی از 1۴87۴ اصلی واقع در بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان طبق سند مالکیت متقاضی تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
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: 1۴۰۰/1۰/1۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/28 

– رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 12۵29۴۳ / م الف

آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰1۶8۴، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/1۰/۰۶، مفاد 
آرا هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده 1 
قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که  1۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آ
به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ 
گهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و  الصاق آ
رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را به ثبت محل ارایه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارایه حکم 
قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 
بود. رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۵19، 1۴۰۰/۰8/۳۰، آقای محمدرضا 
کاظمی فرزند ابراهیم 1/۵ دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 91۵ 
مترمربع پالک ۳۳8 فرعی از 17۵ اصلی واقع در قریه همگین بخش ثبتی دهاقان 
انتقال عادی مع الواسطه ازطرف خانم فلک ناز جهانبخش فرزند مرحوم قنبرعلی 
مالک رسمی از ششدانگ پالک فوق موضوع ثبت دفتر امالک صفحه 2۰8 دفتر 1۳8 
امالک به میزان 1/۵ دانگ مشاع از ششدانگ صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت 
اول: دوشنبه 1۴۰۰/1۰/1۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1۴۰۰/1۰/28 – اداره 

ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان – 12۴9978 / م الف

آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰1۶۶7، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/1۰/۰۵، مفاد 
آرا هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده 1 
قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که  1۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آ
گهی و در روستاها از تاریخ  به آرا مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آ
گهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و  الصاق آ
رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارایه حکم 
قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۵21، 1۴۰۰/۰8/۳۰، آقای عباس داتلی بیگی 
فرزند خداداد پنجاه و چهار حبه و دو بیست و یکم حبه مشاع از 72 حبه به استثنا ثمنیه 

اعیانی پانزده حبه و یک سوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک درب باغ به مساحت 
۳۵۳۴/۴7 مترمربع پالک 2۰8 فرعی از 192 اصلی واقع در امالک و ابنیه قمیشلو 
دهاقان انتقال عادی مع الواسطه ازطرف کرمعلی داتلی بیگی قمیشلو به موجب سند 
۳2۴92 مورخ 1۳۳۰/11/22 دفتر یک شهرضا نسبت به ۵ سهم از 7 سهم سه دانگ 
از ششدانگ و بموجب سند ۶۰7۰1 مورخ 1۳2۴/۳/8 دفتر یک شهرضا نسبت به دو 
حبه و شانزده بیست و هشتم حبه به استثنا ثمنیه اعیانی و بموجب سند ۳۳8۳9 مورخ 
1۳۳1/11/11 دفتر یک شهرضا نسبت به یک سهم از 7 سهم سه دانگ به استثنا بها 
ثمنیه اعیانی آن صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1۴۰۰/1۰/1۳، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1۴۰۰/1۰/28 – اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

دهاقان – 12۴928۴ / م الف

آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰1۶۶8، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/1۰/۰۵، مفاد 
آرا هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده 1 
قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که  1۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آ
گهی و در روستاها از تاریخ  به آرا مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آ
گهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و  الصاق آ
رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارایه حکم 
قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۵28، 1۴۰۰/۰8/۳۰، خانم بهجت سیدحسینی 
قهه فرزند سیدحسن ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 22۰9/۰۰ 
مترمریع پالک 2۳۵ فرعی از 1۰۶ اصلی واقع در ابنیه و باغات قهه بخش ثبتی دهاقان 
انتقال عادی مع الواسطه ازطرف توران جانقربان قهه و حبیب اقا چلمقانی قهه مالکین 
از ششدانگ پالک فوق موضوع سند شماره 1۶۳۳7 مورخ 1۳۳۳/7/22 دفتر سه 
شهرضا و موضوع اظهارنامه ثبتی صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 
1۴۰۰/1۰/1۳، تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1۴۰۰/1۰/28 – اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان دهاقان – 12۴927۶ / م الف

آگهی مزایده
شماره: 99۰28۰7  اجرا، تاریخ: 1۴۰۰/1۰/۰9، اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 99۰28۰7 له خانم مریم مومنی موگوئی 
علیه آقای خسرو مومنی به خواسته مطالبه مهریه به میزان 79 عدد سکه بهار آزادی 
و مبلغ ۴۵1/9۵1/۰۰۰ ریال بابت قیمت نقدی مهریه درنظردارد یک دستگاه 
خودروی سواری پراید 1۳2 سفید رنگ مدل 1۳9۰ به شماره انتظامی ایران ۶7-

29۳م18 را ازطریق مزایده به فروش رساند. خودروی مذکور دارای آثار تصادف درب 
جلو سمت چپ و کف صندوق عقب داشته و درب موتور و گلگیر جلو سمت راست 
در چند نقطه آثار قلم گیری دارد تودوزی مستعمل و الستیک ها ۳۰ درصد کارآیی 
دارند که کارشناس رسمی دادگستری 7۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی نموده است. 
لذا جلسه مزایده در تاریخ دوشنبه 1۴۰۰/11/۰۴ ساعت 9 صبح در محل اجرای 
احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. طالبین می توانند 
۵ روز قبل از روز مزایده به نشانی پارکینگ حجت خمینی شهر مراجعه و مورد مزایده 
را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
خریدار می بایستی ده درصد قیمت کارشناسی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک 

ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید درغیراینصورت ده درصد 
اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است 
اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت 
در مزایده می بایست ده درصد بهای مال را طی یک فقره چک بین بانکی در وجه 
اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر واریز و با در دست داشتن اصل و کپی 
چک و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه 
و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده 
تحویل اجرا نمایید. مدیریت اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر 

علی حسن زاده – 12۵2۵۶1 / م الف

آگهی

عوارضاختالل»اضطرابجدایی«درکودکان
اختالل اضطراب جدایی منجر به 
حمالت پانیک شدید در کودکان 

می شود. 
کــودک از بدو تولد بــا مادرش پیونــد خورده اســت و با 
گذشت زمان این ارتباط به پدر و سپس خواهر و برادر، 
پدربزرگ و مادربزرگ، اقوام و دوستان، خانه ای که در 

آن بزرگ شده و محله گسترش می یابد.
بســیاری از نوزادان و کودکان در سال های اولیه خود 
دچار مشکلی می شوند که به عنوان اضطراب جدایی 
شناخته می شود، زیرا آنها شروع به سازگاری با محیط 

اطراف خود کرده اند.
این نوع اضطراب یک مرحله رشــد طبیعی اســت، از 
کثر کودکان تا  ماه های اولیه کودکی تا دو سالگی، اما ا

سن حدود سه سالگی بر آن غلبه می کنند.
برخی از کودکان از چیزی که به عنوان اختالل اضطراب 
جدایی شناخته می شود، رنج می برند، یک وضعیت 
روانی که کودک مبتال به دلیل اضطراب بیش از حد در 
مورد جدایی از خانه یا افرادی که با آنها رابطه عاطفی 
قوی دارنــد، مانند والدیــن، پدربــزرگ و مادربــزرگ یا 

خواهر و برادر از آن رنج می برد..
در اینجا اضطــراب به عنــوان اضطرابــی طبقه بندی 
می شــود که در این مرحله از رشــد غیرمعمول اســت 
و شــدت عالئم از ناراحتی قبل از جدایــی تا اضطراب 

جدایی کامل متغیر است.
       فشارهای زندگی

اختالل اضطراب جدایی گاهی در نتیجه استرس های 
زندگی رخ می دهد که باعث جدایی کودک از فرد عزیز یا 
نزدیک مانند والدین یا خواهر و برادر می شود و ژنتیک 

ممکن است در بروز این اختالل نقش داشته باشد.
عوامل خطر اصلی اســترس زندگــی یا از دســت دادن 
است که باعث جدایی می شود، مانند زمانی که یکی از 
عزیزان بیمار می شود یا می میرد، کودک حیوان خانگی 
مورد عالقه خــود را از دســت می دهــد، والدین طالق 

می گیرند یا به مدرسه می روند.
در برخی موارد، در صورت ابتالی یکی از والدین، این 
اختالل به صورت ارثی منتقل می شود و در صورت قرار 
گرفتن در معرض یکی از بالیایی کــه منجر به جدایی 

می شود، خطر ابتال به آن افزایش می یابد.
       اضطراب بیش از حد

کودک مبتال به اختالل اضطراب جدایی در هنگام جدا 
شدن از والدین یا خواهر و برادر و گاهی اوقات در بیرون 
گهانی  از خانه دچار حمالت پانیک مکرر و احساس نا

اضطراب و ترس شدید می شود.

او دائمــا و بیــش از حــد نگــران از دســت دادن یکــی از 
والدین یــا عزیزانش به دلیل بیماری یا فاجعه اســت 
و این اضطراب به اتفاق بدی مانند گم شدن یا ربوده 
شــدن که منجر بــه جدایــی او از والدینش می شــود، 

گسترش می یابد.
این امر باعث می شود که کودک از دوری از خانه امتناع 
کند و همچنین نمی خواهد بدون حضور مادر، پدر یا 

یکی از برادرانش تنها باشد.
او از کابوس های مکرر مربوط به جدایی شکایت دارد 
و از ســردرد، شــکم درد یا عالئم دیگر در نتیجه انتظار 

جدایی از والدین شکایت دارد.
اختــالل اضطــراب جدایــی درمــان نشــده می توانــد 
گیــر، حمالت  عوارضــی ماننــد اختــالل اضطــراب فرا
گورافوبیا،  پانیک، فوبیا، اختالل اضطراب اجتماعی، آ
اختالل وســواس فکری-اجباری و افسردگی داشته 

باشد.
       طبیعی یا اختالل؟

تشخیص کودک مبتال به اختالل اضطراب جدایی با 
تشخیص پزشک شروع می شود که آیا کودک در حال 
گذراندن یک مرحله طبیعی از رشد است یا یک اختالل 
واقعی وجود دارد؟ در بیشتر موارد، تشخیص دقیق تا 

بعد از سه سالگی امکان پذیر نیست.
اضطــراب جدایــی کــودک در صورتــی به عنــوان یک 
اختالل تشخیص داده می شود که شرایطی را بیان کند 

که هنگام جدا شدن از خانه یا فردی که بیش از حد به او 
وابسته است بر او تأثیر می گذارد

       رصد رفتاری
پزشک باید هر گونه شــرایط پزشــکی دیگری را که در 
پشت عالئم وجود دارد رصد کند، بنابراین ممکن است 
کودک را به روانشــناس کودک یا روانپزشــک اطفال با 

تجربه در اختالالت اضطرابی ارجاع دهد.
یــک متخصــص بهداشــت روان اغلــب یــک ارزیابی 
روانشناختی از کودک برای کمک به تشخیص اختالل 

اضطراب جدایی انجام می دهد.
او باید رفتار، مدت، زمینه و شــدت اضطــراب کودک 
را بــا در نظر گرفتــن ســایر عوامل مؤثــر در نظــر بگیرد. 
اختالل اضطراب جدایی ممکن است همزمان با سایر 

مشکالت سالمت روان ظاهر شود.
       مشاوره روانشناسی

درمان کودک مبتال بــه اختالل اضطــراب جدایی به 
جنبه روانشناختی آن بســتگی دارد و در برخی موارد 

نیاز به مصرف داروهای مفید است.
درمان شناختی رفتاری شکل مؤثری از روان درمانی 
برای اختالل اضطراب جدایی است.کودک می تواند 
یــاد بگیــرد کــه بــا ترس هــای خــود از جدایــی و عــدم 
اطمینان روبرو شود.عالوه بر این، والدین یاد می گیرند 

که چگونه حمایت عاطفی ارائه دهند.
در مواردی که عالئم شدید هستند، ترکیبی از داروها و 

درمان شناختی رفتاری می تواند کمک کننده باشد 
و داروهای ضد افسردگی ممکن است گزینه ای برای 

کودکان بزرگتر و بزرگساالن باشد.
       توصیه های پزشکی

کی از آن است که حدود ۵ تا ۲۵ درصد  آمارهای اخیر حا
از کودکان در سراسر جهان از اختالل اضطراب جدایی 
رنج می برند و تعداد آنها به میلیون ها نفر می رسد و باید 
با آنها برخورد جدی شــود تــا به بیماری هــای روانی و 

اختالالت روانی جدی تری تبدیل نشوند.
کید می کننــد که هیــچ راهی  محققــان و پزشــکان تا
وجود ندارد که از ابتالی کودکان به اختالل اضطراب 
جدایی جلوگیری کنــد، اما توصیه هایی وجــود دارد 
که به کاهش شــدت این بیماری و عالئم مرتبط با آن 

کمک می کند.
این توصیه ها شــامل جســتجوی مشــاوره حرفه ای 
ع وقت است، زمانی که این نگرانی وجود دارد  در اسر
که اضطراب کودک بســیار بدتــر از یک مرحلــه عادی 

رشد است.
تشخیص و درمان زودهنگام می تواند به کاهش عالئم 
و جلوگیری از بدتر شدن اختالل کمک کند. والدین 
باید با اطمینان از اینکه قرار مالقات هــای درمانی به 
طور منظم برگزار می شــود، به برنامــه درمانی پایبند 
باشــند تا از عــود یا بدتر شــدن عالئــم یا ســایر عوارض 

جلوگیری شود.

کودکان
احساس خســتگی مداوم امروز یک شکایت رایج 
اســت، اما گاهی اوقات خســتگی می تواند نشــانه 

مشکل جدی تری باشد. 
سیندو صدقی که در کلینیک اســمارت لندن کار 
می کند، می گوید: اغلب اوقات، خســتگی ناشی از 
ساعات کار طوالنی، خواب ضعیف، استرس و کم 
آبی بدن است. صدقی افزود: گاهی اوقات مشکالت 
جدی تری وجود دارد که نیاز به معاینات بیشتر دارد 
و عالئمی وجود دارد که بهتر اســت توسط پزشک 

معاینه شود.
گر به اندازه  ۱- احساس خســتگی طوالنی مدت: ا
کافی اســتراحت می کنید، اما با وجود آن احساس 
خستگی و تشنگی مداوم دارید، ممکن است نشان 
دهنده ابتال به دیابت باشد که با برخی عالئم دیگر 
مانند کاهــش وزن، یبوســت و عفونت هــای مکرر 

همراه است.
۲- ورزش می کنیــد و از رژیــم غذایی ســالم پیروی 
گر  می کنید، اما خسته هستید و وزن کم نمی کنید ا
بر خالف اطرافیانتان احساس سرما می کنید در این 
صورت ممکن است کم کاری تیروئید داشته باشید 
هورمونی به نام هورمون تیروئید، که برای عملکرد 

تقریبا همه اندام های ما ضروری است.
۳- بعد از انجام فعالیت هایی که قبال به راحتی انجام 
گر احساس  می دادید احساس خستگی می کنید ا
تنگی نفس و ضربان قلب ســریع می کنید ممکن 
است دچار کم خونی شده باشید به این معنی که 
کسیژن کافی را در بدن شما حمل  گلبول های قرمز ا
نمی کنند و باعث کم خونی می شــوند. به معنای 

دریافت نکردن آهن و ویتامین هــای کافی در رژیم 
غذایی )به ویژه کمبود آهن و ویتامین) B۱۲( است. 
ک که بدن شما ویتامین ها را  یا، مانند بیماری سلیا

به درستی جذب نمی کند.
۴. احســاس خســتگی می کنیــد و بــدون فعالیت 
خاصــی وزن کــم می کنیــد هرگونــه کاهــش وزن 
برنامه ریــزی نشــده نشــان می دهد که بدن شــما 
بیش از آنچه باید کالری مصرف می کند، و خستگی 
مرتبط با کاهش وزن گاهی اوقات می تواند نشانه 

سرطان باشد.
۵. احســاس عدم تعــادل می کنید خســتگی یکی 
از عالئم اولیــه در 8۰ درصد افــراد مبتال به مولتیپل 
گر عالئم  اســکلروزیس )MS( اســت، به خصــوص ا
دیگری مانند احساس شوک الکتریکی یا مشکالت 

تعادلی نیز دارید، پزشک باید شما را معاینه کند.
۶. از درد مفاصل رنج می برید این می تواند نشانه ای 
از آرتریــت روماتوئیــد باشــد کــه بــا آرتریــت دژنراتیو 
متفاوت اســت. روماتیســم مفصلی یــک بیماری 
خود ایمنــی اســت کــه در آن بــدن شــما بــه دلیــل 

نامعلومی باعث التهاب در مفاصل شما می شود.

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد، خوابیدن 
با لباس گرم در زمستان اصال سالم نیست و می تواند 

منجر به مشکالت سالمتی بیشتر شود. 
کــت در خواب  به گفته کارشناســان، پوشــیدن ژا
گزما  خشکی پوست را افزایش می دهدو منجر به ا
گزما،  و سایر مشکالت پوستی می شــود. نه فقط ا
کت برای خواب می تواند خطر ســایر  پوشــیدن ژا

مشکالت پوستی را نیز افزایش دهد.
محققــان توصیه می کننــد، افــراد بــا جوراب های 
پشمی نخوابند؛ بررسی ها نشان داده جوراب های 
کتریایــی در پا  پشــمی منجر به چندین بیماری با

می شوند. همچنین در صورت حرکات در هنگام 
خــواب، پلیــور باعــث افزایــش تعریــق و ایــن رونــد 
می تواند بیشــتر منجــر به کاهش فشــار خــون نیز 
شــود. افراد مبتال به بیماری های قلبی نیــز باید از 
خوابیدن با پلیور خودداری کنند. این امر گردش 
هوا را در بدن کاهــش می دهد و می تواند منجر به 
افزایــش دمای بــدن و در نتیجه نامســاعد شــدن 
حال این دســته از افراد شــود. بهترین گزینه برای 
خواب لباس های کتانی اســت، چون به پوســت 
اجازه ی نفس کشــیدن می دهد و کمک می کند 

افراد احساس راحتی کنند.

۶ نشانه ارتباط خستگی با یک بیماری جدی 

گرم در زمستان ممنوع!  پوشیدن لباس 

دانستنی ها

چای سیاه دومین نوشیدنی پرمصرف جهان 
بعد از آب است.

        تسکین استرس و افزایش انرژی
بــا تمــام استرســی کــه در فعالیت هــای روزمره 
خود متحمل می شوید، یک داروی خوب ضد 
اســترس برای کمــک به آرامش شــما ضــروری 
است. چای همیشه به عنوان کاهنده استرس 
بــه کار مــی رود و مــردم بر ایــن باورنــد کــه فقط 
استنشــاق بخــار آن بــرای آرام کــردن اعصاب و 
کاهش اضطراب و تمام مشکالتی که با استرس 

همراه است، کافی است.
       جنگ در مقابله با سرطان

ســرطان دهــان، ســرطان تخمدان، ســرطان 
ســینه و غیــره با چــای ســیاه مرتبط شــده اند. 
ترکیبات اصلی در چای سیاه که با سرطان مبارزه 
می کنند، که جز ان پلی فنول ها هســتند. پلی 
کسیدانت هایی هستند که برای  فنول ها آنتی ا

حذف رادیکال های آزاد در بدن عالی هستند.
       مقررات کلسترول

چای سیاه نقش مهمی در حفظ سالمتی قلب و 
سطح کلسترول شما دارد. ممکن است ندانید، 
اما نوشــیدن ۲ فنجان چای ســیاه در روز برای 
ضربان قلب شما عالی اســت و به همین دلیل 

است که کلسترول بدن کاهش می یابد.
کتریایی        عملکرد ضد با

این گیاه نه تنها به بازســازی و گرم کــردن بدن 
کمک می کند بلکه حاوی تانن نیز هست که به 
جلوگیری از بیماری های ویروسی کمک می کند. 
تانین ها در چای سیاه به طعم دلپذیر آن کمک 
می کنند و هم چنین به شما کمک می کنند تا از 
آنفوالنزا، هپاتیت و دیگر بیماری های ویروسی 
در امان بمانید. شما هم چنین می توانید چای 

را به عنوان درمان انواع غذاها بخورید.
       هضم و اسهال

چای ســیاه یــک ضد اسپاســم طبیعی اســت 
که به این معنی اســت که انقباض و تکان های 
ماهیچه های گوارشی شما را متوقف می کند و 
شما را از مشکالت گوارشی مثل تهوع، برگشت 
اسید و حتی برخی موارد “آی بی اس” خالص 

می کند.

دانستنی ها

۵ فایده نوشیدن چای سیاه

 که نمی دانستید!

گهی تغییرات  آ
موسســه صنــدوق قــرض الحســنه علــی بــن موســی الرضــا بــه شــماره ثبــت 1 و 
شناســه ملــی 1۰2۶۰۰۰۰۳7۴ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق 
العــاده مــورخ 1۴۰۰/۰8/2۴ و نامــه شــماره 1۶۳2 مــورخ 1۴۰۰/9/27 ســازمان 
اقتصــاد اســالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه ثبتی صنــدوق از پنجاه 
میلیــون ریــال بــه پانصــد میلیــون ریــال افزایــش یافــت و از محل اندوخته هــای 
ک اســتان اصفهان مرجع  گردید. اداره کل ثبت اســناد و امال صندوق تامین 

ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری فریــدون شــهر )12۵۳۴87( 

گهی تغییرات  آ
بــه شــماره  الرضــا  بــن موســی  علــی  الحســنه  قــرض  موسســه صنــدوق 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع  ثبــت 1 و شناســه ملــی 1۰2۶۰۰۰۰۳7۴ 
خ  مــور  1۶۳۰ شــماره  نامــه  و   1۴۰۰/۰8/22 خ  مــور العــاده  عمومی فــوق 
شــد:  اتخــاذ  ذیــل  اســالمی تصمیمات  اقتصــاد  ســازمان   1۴۰۰/9/27
کل  اساســنامه در ســه فصــل، 18 مــاده و 9 تبصــره بــه تصویــب رســید. اداره 
ک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت ها و موسســات  ثبــت اســناد و امــال

 )12۵۳۴8۶( شــهر  فریــدون  غیرتجــاری 

گهیمفقودی آ
برگ سبز متعلق به خودرو وانت پیکان تیپ i ۱۶۰۰ رنگ سفید 
روغنی مدل ۱۳8۴ به شماره انتظامی ۵8۵ب۷۹ایران۴۹ و 
شماره موتور ۱۱۲8۴۰۴۳۹۶8 و شماره شاسی ۱۲۱۲۴۹8۰ 
متعلق به آقای کیهان براتی دولت آباد فرزند شهباز به کدملی 
۴۲۳۰۳8۳۷۹۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد..

گهیمفقودی آ
شناسنامه متعلق به خودرو وانت پیکان تیپ i ۱۶۰۰ رنگ سفید 
روغنی مدل ۱۳8۴ به شماره انتظامی ۵8۵ب۷۹ایران۴۹ و 
شماره موتور ۱۱۲8۴۰۴۳۹۶8 و شماره شاسی ۱۲۱۲۴۹8۰ متعلق 
به آقای عنایت اله شجاعی فرزند حیدر به کدملی ۲۳۷۱8۵۴۷۰۰ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



www.presssimayeshahr.ir روزنامه اقتصادی، اجتماعی سیمای شهر
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: بابک ایران پور

 آدرس: اصفهان. میدان الله. مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان. 
 طبقه اول. واحد 1۰

تلفن روابط عمومی و امور آگهی ها :  ۳۵۵۴۴۰27

نمابر:  ۰۳1-۳۵۵۴۴۰19
امور مالی:  ۳۵۵۴۴۰17

info@simayeshahr.ir :پست الکترونیکی
سامانه پیام کوتاه: ۵۰۰۰۵12۰۳۳

نمره ارزیابی کیفی: ۴1

عضو شرکت تعاونی مطبوعات کشور
عضو انجمن صنفی مدیران رسانه کشور

چاپ: شاخه سبز

سال پنجم - شماره 1۳18
روزنامه اقتصادی اجتماعیدوشنبه  1۳  دی 1۴۰۰ - 29 جمادی االول 1۴۴۳ - ۳ ژانویه    2۰22

مدیــر ارشــد اجرایــی وان پــالس بــه تازگــی در 
شبکه اجتماعی چینی ویبو تایید کرده است 
که پرچم دار بعدی این برند یعنی وان پالس ۱۰ 

پرو در ماه ژانویه رونمایی خواهد شد.
مدیــر ارشــد اجرایــی وان پــالس بــه تازگــی در 
شبکه اجتماعی چینی ویبو تایید کرده است 
که پرچم دار بعدی این برند یعنی وان پالس ۱۰ 

پرو در ماه ژانویه رونمایی خواهد شد.
 وان پالس ایــن روزهــا در تکاپــوی رونمایــی 
از همــراه هوشــمند آینــده برنــد خــود اســت و 
را انجــام خواهــد داد.  کار  بــه زودی ایــن 
گزارش های به دســت آمده از پت لو به عنوان 
یکی از بنیان گذاران و مدیر ارشد اجرایی وان 
کی از آن است که این کمپانی همراه  پالس حا
هوشــمند آینده خود یعنی وان پالس ۱۰ پرو را 
در ماه آینده میالدی به بازار عرضه خواهد کر. 
لو در این رابطه در شبکه اجتماعی چینی ویبو 
نوشــته اســت که:» وان پالس ۱۰ پرو در ژانویه 

می بینمت«
گر وان پالس همراه هوشــمند بعــدی خود را  ا
در ژانویــه رونمایــی کنــد، بــه نوعــی در برنامه 
همیشــگی عرضه همراه های هوشــمند خود 

تغییر ایجاد کرده است. 
گذشــته  کمپانــی در طــی چنــد ســال  ایــن 
دســتگاه پرچم دار خــود را در ماه های مارس 
یــا آوریــل و پــس از رونمایــی از ســری اس 

سامسونگ عرضه می کرد.
کی از آن هستند که وان پالس این  شایعات حا
بار تنها یک همراه هوشمند را رونمایی خواهد 
کرد و مدل های پایه و پــرو در کار نخواهد بود. 
در گذشــته وان پــالس پرچم دار هــای خود را 

همراه با دســتگاهی از ســری T عرضــه می کرد 
اما به نظر می رســد که امســال تصمیمی برای 
عرضــه وان پــالس ۹T ندارد.لــو پیــش از ایــن  
مدعی شده بود که دســتگاه های سری ۱۰ به 
یک سیستم عامل جدید مبتنی بر اندروید ۱۳ 
مجهز خواهند شد و وان پالس آن را با اوپو نیز 

ک خواهد گذاشت. به اشترا
 جالــب اســت بدانید کــه کمپانــی اوپــو و وان 
پالس به صورت رسمی در سال جاری میالدی 
تحت مالکیــت BBK Electronics بــا یکدیگر 
ادغام شــدند و وان پــالس زیر مجموعــه ای از 

اوپو شناخته شد.
گران در حال حاضــر از طریــق رندرهای  افشــا
غیــر رســمی تصویری از وان پــالس ۱۰ بــه مــا 

ارائه کردند. 
به نظر می رسد که وان پالس دوباره از طراحی 
کــرد و  دوربین هاســلبالد اســتفاده خواهــد 
صفحه نمایش در نظــر گرفته شــده برای این 
همراه هوشــمند از نــوع ۶.۷ اینچی QHD+ با 

خ رفرش ۱۲۰ هرتز خواهد بود.  نر
لــو در ســال جــاری تاییــد کــرد که ایــن همراه 
گــون  هوشــمند از پردازنــده جیــد اســنپ درا

نسل 8 بهره مند خواهد شد.

سوای تغییرات در طراحی، این نسخه جدید 
از ویندوز ممکن اســت روی همه دســتگاه ها 
خوب اجــرا نشــود، که باعــث می شــود برخی 
 از کاربــران از آپگریــد بــه وینــدوز ۱۱ پشــیمان 

شوند.
شرکت مایکروســافت، نســخه جدید سیستم 
عامل خود یعنی ویندوز ۱۱ را منتشر کرده است، 
و با اینکه استقبال عمومی از آن به مراتب بهتر از 
مثال، ویندوز ویستا اســت، ولی برخی تغییرات 
مشــخص در طراحــی آن بحث برانگیــز بــوده 

است. 
همچنیــن، ســوای تغییــرات در طراحی، ایــن 
نســخه جدیــد از وینــدوز ممکــن اســت روی 
همه دســتگاه ها خوب اجرا نشــود، کــه باعث 
می شــود برخی از کاربران از آپگرید به ویندوز ۱۱ 

پشیمان شوند.
وینــدوز  کــه  اســت  خوب ایــن  خبــر  امــا 
۱۱ دائمی نیســت و، در صــورت نیــاز، امــکان 

داون گرید آن به ویندوز ۱۰ وجود دارد.
 در این مطلب روش های بازگشت به ویندوز ۱۰ 

را مرور می کنیم.
       برگرداندن یک آپگرید اخیر

گر شــما کامپیوتــر خــود را در بازه زمانــی نهایتا  ا

۱۰ روز اخیــر از وینــدوز ۱۰ بــه ۱۱ آپگریــد کرده اید، 
یک گزینه ساده ســازی شــده بــرای داون گرید 
داریــد.  وینــدوز  قدیمی تر ایــن  نســخه  بــه 
مایکروســافت یک گزینه ریکاوری را در ویندوز 
۱۱ افزوده است که برای کاربران امکان بازگشت 
دستگاه هایی که به ویندوز ۱۱ رفته اند، امکان 

داون گرید را فراهم می آورد.
با این حــال، باید توجه داشــت که این قابلیت 
پــس از گذشــت ۱۰ روز اول نصــب وینــدوز ۱۱ 

غیرقابل استفاده می شود.
گر واجد شــرایط این گزینه هستید، کاقیست  ا
دکمه های ویندوز و i را در ویندوز ۱۱ فشار دهید 

تا تنظیمات باز شود. 
درون پنجــره تنظیمــات بــه پاییــن اســکرول 
کنیــد و گزینــه Recovery را انتخــاب نماییــد. 
 Go back دومین گزینه Recovery options زیر

است. 
گــر Go back کمرنــگ و غیرفعال شــده اســت  ا
یعنــی بازگرداندن دســتگاه به وینــدوز ۱۰ با این 

روش خیلی دیر شده است. 
گر هنوز فعال اســت پس ایــن امکان هنوز  ولی ا

برای شما وجود دارد.
       داون گرید پس از ۱۰ روز

اما در صورتی که دوره بازگشــت ۱۰روزه گذشته 
باشد، شما ناچار خواهید بود ویندوز ۱۰ و همه 
اپ هایتــان را کامال از ابتدا نصــب کنید، و البته 
طبعا نیاز به یک الیسنس ویندوز ۱۰ برای نصب 
جدید هم خواهد بود. برای این کار کافیست به 
لینکDownload Windows ۱۰ در وب ســایت 
مایکروســافت مراجعه کرده و مراحــل دانلود و 

نصب ویندوز ۱۰ را طی کنید.

کمپانــی ال جــی بــرای اولیــن بــار بــه ســاخت 
مانیتــوری عمــودی روی آورده اســت که برای 
افرادی که مجبور هستند به طور همزمان از دو 

مانیتور استفاده کنند بسیار کاربردی است.
 CES کمپانی ال جی به تازگی در رخداد مجازی 
از ســری مانیتورهای جدید خود رونمایی کرد 
که یــک مــورد از آنهــا به دلیــل داشــتن طراحی 

عمومی مورد توجه زیادی قرار گرفت.
ایــن مانیتــور کــه DualUp نــام دارد بــا نســبت 
تصویر غیر معمول ۱۶:۱8 به بازار عرضه خواهد 
شــد. این صفحه نمایش عمودی با رزولوشن 
۲۵۶۰ در ۲88۰ ساخته شــده است که ال جی 
آن را Square Double QHD نــام گــذاری کرده 
اســت. زمانی که شــما از قابلیت نمای تقسیم 
عمودی این مانیتور اســتفاده می کنید به نظر 
می رشــد که دو صفحه نماتیش ۲۱.۵ اینچی را 

روی همدیگر قرار داده اید.
آن دســته از کاربرانــی کــه بــرای کار خــود یــا به 
هــر دلیــل دیگــری مجبــور هســتند بــه صورت 
مداوم به اطالعات موجود در دو یا چند صفحه 
 DualUp نمایش نگاه کنند می توانند از مانیتور
بهــره منــد شــوند. ال جــی در رونمایــی از ایــن 
محصول مدعی شده اســت که مدل یاد شده 
به کاهش حرکات سر و در نتیجه گردن دردی 
که در اثر نــگاه کردن به دو صفحــه نمایش کنار 

هم ایجاد می شود، کمک شایانی می کند.
مانیتــور DualUp همچنین بــرای ذخیره فضا 
نیــز طراحی شــده اســت و بــا اســتندی بــه نام 
کثر میزها سازگار است، به بازار  ال جی ارگو که با ا
عرضــه خواهــد شــد. از ســایر قابلیت های این 
مانیتــور مجهز بــه نانو ای پــی اس می تــوان به 
روشنایی ۳۰۰ نیتی، نســبت کنتراست ۱۰۰۰ به 

۱ و پشتیبانی از HDR۱۰ اشاره کرد.
کمپانــی ال جــی عــالوه بــر DualUp از مانیتــور 
۳۲ اینچی ۴K جدیــدی به نــام UltraFine نیز 
رونمایی کرد. نسبت تصویر این مانیتور عادی 
اســت اما برای اولیــن بــار از فناوری پنل ســیاه 
نانو ای پی اس ال جی بهره مند شده است که 
نسبت کنتراســت را به ۲۰۰۰ به یک می رساند. 
اطالعات بیشــتر در رابطه با ایــن دو مانیتور در 
رخداد مجازی ال جی در تاریخ ۴ ژانویه منتشر 

خواهد شد.

وان پالس ۱۰ پرو در ژانویه رونمایی خواهد شد

گشت از ویندوز ۱۱ به ویندوز ۱۰ چگونه است؟ روش باز

مانیتور جدید ال جی با طراحی عمودی به بازار عرضه شد

فناوری قابلیتهایاپلواچکهازآنهابیخبرید
ســاعت های هوشــمند اپــل 
ویژگی های کاربــردی دارند که 
در ادامه به برخی از آن ها اشاره 

می کنیم. 
اپــل واچ دارای طیــف گســترده ای از ویژگی هــا و 
عملکرد ها است که در شرایط نیاز می توانند بسیار 
کثر این عملکرد ها در پشت  کاربردی باشــند؛ اما ا
چندین گزینه پنهان می شوند و معموال از چشم 

کاربران پنهان می مانند. 
بــرای مثــال می توانیــد از میانبر هــای اپــل واچ 
استفاده کنید تا بتوانید کمی سریعتر از حد معمول 

به این ویژگی ها دسترسی پیدا کنید. 
این میانبر ها بر اســاس ویژگی هایی هســتند که 

در ساعت وجود دارند و باید آن ها را فعال کنید.
       حالت بی صدای سریع را روشن کنید

هشــدار های صوتــی در بســیاری از مــوارد مفیــد 
هســتند، اما وقتی یک جلســه داشــته باشــید و 
فرامــوش کنیــد کــه ســاعت خــود را در حالت بی 
صدا قرار دهید، این ویژگی باعث ایجاد مزاحمت 

می شود. 
می توانید ســاعت خود را با گذاشــتن کف دست 
روی صفحه نمایش و بدون فشار دادن دکمه ای، 

مستقیما در حالت بی صدا قرار دهید.
با رفتن به اپلیکیشــن ســاعت در گوشــی خــود و 
سپس انتخاب بخش »sound and vibration« و 
سپس فعال سازی گزینه تبدیل ساعت به حالت 
بی صدا با پوشــاندن صفحــه آن، ایــن قابلیت را 

استفاده کنید. 
هنگامی که این گزینه را فعال می کنید، می توانید 
در هر زمان و به طور مستقیم با پوشاندن صفحه، 

ساعت خود را در حالت بی صدا قرار دهید.
       ساعت را در آخرین برنامه ای که استفاده 

کرده اید باز کنید
اپــل واچ دارای چندین برنامــه مختلف و متنوع 
کــه می توانیــد از آن هــا بــرای دریافــت  اســت 
عملکرد های بیشــتر یا خواندن پیام ها استفاده 

کنید. 
امــا زمانی کــه ســاعت را در حالــت آماده بــه کار 
قرار می دهیــد یا آن را بــرای چنــد دقیقه بدون 
استفاده رها می کنید، این برنامه به طور خودکار 
بســته می شــود و ســپس بایــد دوبــاره آن را بــاز 

کنید. 
اما گزینــه ای وجود دارد کــه در صــورت به خواب 
رفتن دستگاه نیز برنامه شما بسته نخواهد شد. با 

انجام مراحل زیر می توانید این گزینه را فعال کنید:
 »general settings« به تنظیمات ساعت و سپس

بروید.
پــس از آن، گزینــه »wake up clock« را انتخــاب 

کنید.
در این بخش، گزینه ای برای فعال شدن خودکار 
ساعت در آخرین برنامه ای که استفاده کرده اید را 
پیدا خواهید کرد و می توانید زمان آخرین استفاده 

از آن را نیز از دو دقیقه تا یک ساعت تنظیم کنید.
       استفاده از پاسخ های پیش فرض در 

اپل واچ 
می توانید مجموعه ای از پاسخ های پیش فرض 
را برای پیام های مختلف تنظیم کنید و ســپس 
پاســخی را کــه می خواهیــد بــه راحتــی از طریــق 

ساعت انتخاب کنید. 
می توانید از این روش برای پاسخ سریع به پیام ها 
استفاده کنید و از تایپ کردن و استفاده از صفحه 

کلید به طور کلی اجتناب کنید.
بــرای فعــال کردن ایــن ویژگی بایــد مراحــل زیر را 

دنبال کنید:
به برنامــه Apple Watch در گوشــی خــود بروید و 

سپس بخش Messages را انتخاب کنید.
در بخش پیام ها، گزینه پاسخ های پیش فرض را 

خواهید یافت. 
روی آن کلیک کنید تا پاســخ های پیش فرض را 
از طریــق Apple Watch کنترل کنیــد و آن ها را به 

دلخواه اضافه کنید. 
هنگامی که برنامه پیام هــا را باز می کنید و پاســخ 
دادن بــه پیــام را انتخــاب می کنید، پاســخ های 

پیش فرض برای شما نمایش داده می شود.
       نحوه استفاده از حالت خواب در اپل واچ

اپل واچ می تواند اطالعات زیادی را در مورد خواب 
شما ردیابی کند، بنابراین می تواند به شما کمک 

کند که راحت تر بخوابید. 
البته ممکن است همه کاربران نخواهند خواب 
خــود را از طریــق ســاعت ردیابی کننــد و به جای 
آن می توانند ســاعت را به زنگ هشــدار کوچکی 
تبدیل کنید که زمان بیداری مطلوب را به آن ها 

پیشنهاد می دهد. 
همچنیــن می توانیــد از حالت هــای جدیــد در 
ساعت استفاده کنید و حالت بی صدا را در ساعت 
و گوشــی خود به هم ارتباط دهید. در این حالت 
گوشــی نیــز به همــراه ســاعت بــه حالت بــی صدا 

می رود.

فناوری

حکایت

چندین غذا وجود دارد که بهتر است برای گرم 
کردن آن ها از مایکروفر استفاده نکنیم. لیست 
غذاهای ممنوعــه در مایکروفــر را در این بخش 

برای شما آورده ایم تا آن ها را بهتر بشناسید.
       پاستای دوست داشتنی

معموال پاستا را با مقدار زیادی سس و پنیر طبخ   
کثر افراد ترجیح   می دهند تا برای گرم  می کنند. ا
کردن پاستا، از مایکروفر استفاده کنند چرا که گرم 
کردن پاستا در تابه به دلیل سس و پنیر،   می تواند 
کمی دشوار باشــد و همین شستن ظرف   های 
کثیف نیز، دردسر ساز است. اما باید بدانید که 
اصال به صالح نیســت تا پاستای ســس دار را در 
مایکروفر گرم کنید. برای گرم کردن پاستا، روی 
آن کمی آب جوش و مقداری روغن بریزید و اجازه 

دهید تا در ظرف نچسب به آرامی گرم شود.
       پیتزا یکی از غذاهای ممنوعه در 

مایکروفر
عجیب ولی واقعی! متاسفانه رایج ترین روش 
گرم کردن پیتزا، استفاده از مایکروفر است. این 
کار   می تواند برای سالمتی به شدت مضر باشد. 
پیشنهاد ما به شما، استفاده از فر و یا اجاق گاز 
است. البته نا گفته نماند که پیتزای سرد خیلی 

خوشمزه است.
غ سوخاری        مر

مرغ سوخاری غذایی بسیار هیجان انگیز است و 
به دلیل ترد بودن روی مرغ، گرم کردن آن در تابه 
سخت است. این غذا را به هیچ وجه در مایکروفر 
گرم نکنید و به جای آن، تکه   های مرغ سوخاری 
را در ظرفــی قــرار داده و حتمــا رویــش را با فویل 
بپوشانید. به مدت ۱۰ دقیقه مرغ   ها را درون فر و 

با دمایی در حدود ۳۷۵ درجه گرم کنید.
       استیک را به تابه بسپار

می دانم ایــن یکی دیگــر خیلــی ناراحت کننده 
است! شــاید گرم کردن اســتیک در مایکروفر، 
برایتان عاقالنه ترین روش باشد، اما باید بدانید 
که ایــن روش بــرای ســالمتی شــما خطرآفرین 
اســت.   می توانید تابه ای را کمی چــرب کنید و 

اجازه دهید تا استیک در آن به آرامی گرم شود.
       اسفناج سرطان زا

اسفناج یکی از مفیدترین انواع سبزیجات است 
که به دو شــکل خــام و پخته مصرف   می شــود. 
ک   هایی که حاوی اسفناج هستند، بسیار  خورا
گر بــرای گرم  برای ســالمتی مفید هســتند اما ا
کردن آن   ها از مایکروفر استفاده کنید، ماده ای 
به نام نیروسامین در آن تولید   می شود که بسیار 

سرطان زا است. این توصیه را جدی بگیرید.

       گاهی جای نیش روی بدن تان می بینید
گرچه پیدا کــردن چند جــای نیــش روی بدن 
خود در فصل تابســتان امری طبیعی است اما 
گر در مواقــع دیگری هم با چنین چیــزی رو به  ا
گر با جای نیش از خــواب بیدار  رو شــوید، مثال ا
شوید، باید نگران شــوید. این امر ممکن است 
نشان دهنده ی هجوم ساس های تختخوابی 

به خانه ی شما باشد. 
       روی چیز های کاغذی لکه های زرد 

می بینید
این امر ممکن است نشانه ی هجوم حشره ی 
ماهی نقــره ای باشــد. این حشــرات کوچک از 
قند و نشاســته ی درون کاغذ تغذیه می کنند، 
به همین دلیل لکه هــای زردی را می بینید که 
داخل کتاب هــا، اســناد، روی کاغذ دیــواری و 

غیره، از خود به جای می گذارند. 
       صدا های عجیبی به گوش می رسد

شــاید از دیوار هــا یا کف زمیــن، به ویــژه هنگام 
شب، صدا های عجیبی به گوش می رسد. این 
صدا هــا ممکــن اســت از موریانه ها باشــد. این 
حشــرات صدایی با ضربات آهســته و پیوسته 

تولید می کنند. 

اسکندرسربازی دید که بر اسبی الغر و اعرج 
ســوار اســت. سرزنشــش نمود و گفت: شرم  

نداری با این اسب به معرکه آمده ای؟ 
سرباز خندید...

اسکندر تعجب نمود و گفت: من به تو عتاب 
می کنم و تو می خندی؟! 

سرباز گفت: تعجب از پادشاه است... 
اسکندر پرسید: چرا؟ 

ســرباز گفــت: من بــر اســبی ســوارم کــه هرگز 
نمی توانم با آن از جنگ بگریزم، اما تو بر اسبی 

سواری که با آن فرار برایت میسر است. 
اســکندر از ایــن جــواب خجالت کشــید و به 

سرباز انعام داد.

غذاهایی که نباید 
در مایکروفر داغ کنیم

نشانه هایی که می گوید 
خانه شما النه حشرات شده! 

اسکندر و سرباز

کلم مانند دیگر سبزیجات منبع 
غنی ویتامین ها و مــواد معدنی از 
 ،C ویتامیــن ،K جمله ویتامیــن
فوالت، کلســیم و پتاســیم اســت. خــواص کلــم در 
سالمت قلب، مراقبت از پوست و مو و الغری بسیار 

مؤثر است.
امروز بــرای شــما عزیــزان طرز تهیــه غذایی ســالم را 
آموزش می دهیــم و امیدواریم از این غذای ســالم و 
گیاهی لذت ببرید. رولت کلم یک غذای سالم است 
که با استفاده از گوشت، برگ کلم و سس گوجه در فر یا 
روی گاز یا در آرام پز پخته می شود. در این بخش قصد 
داریم به شما طرز تهیه رولت کلم بسیار خوشمزه را 

آموزش دهیم.
گونی دارد اما این  رولت کلم دستور پخت های گونا
دستور پخت بسیار خوشمزه است و از نظر ظاهری 

نیز زیبا به نظر می رسد.

       مواد الزم
• ۱۲ عدد برگ کلم

• یک فنجان برنج سفید پخته شده
• یک  تخم مرغ هم زده

• یک چهارم فنجان شیر
• یک چهارم فنجان پیاز

• ۴۵۰ گرم گوشت گاو بدون چربی
• یک و یک چهارم قاشق چای خوری نمک

• یک و یک چهارم قاشق چای خوری فلفل سیاه
• ۲۴۰ گرم سس گوجه فرنگی

• یک قاشق غذاخوری شکر قهوه ای
• آب لیمو یک قاشق غذاخوری

• یک قاشق چای خوری سس ووسترشر
       طرز تهیه رولت کلم

• یــک قابلمــه را از آب پــر می کنیــم و روی گاز قــرار 
می دهیم تا به جوش آید. سپس کلم ها را ۲ دقیقه 

درونش می پزیم تا نرم شوند.
• یک فنجان برنج پخته شده، تخم مرغ، شیر، پیاز، 
گوشــت گاو، نمک و فلفل را در یک کاســه متوسط 

ترکیب کرده و به هم می زنیم.
• یک چهارم پیمانه از مواد به دســت آمــده را درون 

برگ کلم می ریزیم و رول می کنیم.
• در یک کاســه کوچک، ســس گوجه فرنگی، شکر 
قهوه ای، آب لیمو و سس را مخلوط می کنیم و روی 
رول کلم می ریزیم و درون آرام پز قرار می دهیم و حدود 

8 تا ۹ ساعت اجازه می دهیم تا جا بیفتد.
• برای همین مقدار مواد حدود ۳ ساعت کافی است 

تا روی گاز غذا آماده شود.

کــرد  شــرکت بلــک بــری اعــالم 
دی(   ۱۴( ژانویــه  چهــارم  تــا 
دســتگاه های بلــک بــری کــه بــا 
سیســتم عامــل بلــک بــری OS ۷.۱ یــا نســخه های 
قدیمی تر و همچنین OS ۱۰ کار می کنند، از خدمات 

کلیدی محروم خواهند شد.
شــرکت بلک بری اعالم کرد تا چهارم ژانویه )۱۴ دی( 

دستگاه های بلک بری که با سیستم عامل بلک بری 
OS ۷.۱ یا نسخه های قدیمی تر و همچنین OS ۱۰ کار 

می کنند، از خدمات کلیدی محروم خواهند شد.
این خدمات شامل قابلیتهای مهمی مانند تماسهای 
تلفنی، ارسال پیام کوتاه و حتی تماسهای اضطراری 
خواهد بود. کاربران این دستگاه ها برای اتصال به وای 
فای و استفاده از اپلیکیشن هایی مانند "بلک بری 

ورلد" و "دسکتاپ منیجر" به مشکل برخورد خواهند 
کرد. چهارم ژانویه همچنین پایان کار تبلت"پلی بوک" 

بلک بری خواهد بود.
بر اساس گزارش انگجت، اعالم این خبر مایه تعجب 
نیست زیرا بلک بری فروشگاه اپلیکیشن و سرویس 
مسنجر محبوب خود )BBM( را در سال ۲۰۱۹ تعطیل 
کرد. این شــرکت برای پاســخ بــه تهدید ایجاد شــده 

گرچه ســالها  از ســوی آیفون خیلی دیر عمــل کرد و ا
پیش اســتفاده از نرم افــزار خــود را رها کرد و در ســال 
۲۰۱۵ به اندروید روی آورد اما این اقدام هم موفقیت 
چندانی برای بلک بری به همراه نداشت. این شرکت 
حداقل فعال سیستم عامل مدرن و موفق QNX را دارد 
که در سیستمهای اطالعات سرگرمی تویوتا، آئودی، 

هوندا و خودروسازان دیگر استفاده می شود. 

کلم، غذای لذیذ و خوشمزه رولت 

گوشی های قدیمی بلک بری  هشدار به دارندگان 

روستای کلپورگان در ۲۵کیلومتری  
شهرستان سراوان واقع شده است 
که ساخت سفال در آن امروزه هم 
به صورت، کامــال ابتدایی و بــه روش لوله ای بدون 
لعاب و با نقوش سیاه رنگ توسط زنان بومی با دقت 
انجام می پذیرد، که به دلیل شباهت به سفال های 
ما قبل تاریخ از شهرت خاصی برخوردار و طرفداران 

زیادی دارد.

ک  موزه خا
) سفال زنده کلپورگان (

گردشگری

دستپخت

فناوری

کاروان اهالی بهشت 
کاروان اهالــی بهشــت در ادامــه ســفر خــود 
وارد شهرهای گلپایگان، خوانســار، داران، 
بویین میاندشت، برف انبار، فریدون شهر، 
چادگان، تیران، کرون، عسکران، نجف آباد 

و خمینی شهر شد. 
این کاروان حامل پیکر ۲۰ شهید گمنام و ۵ 
شهید شناســایی شده اســت و در این سفر 
ده روز بــه ۲8 شهرســتان اســتان اصفهــان 

سفر خواهد کرد.
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