
مدیرعامل فوالد مبارکه در نشست هم اندیشی با شرکای کسب و کار شرکت:  

فوالد مبارکه به دنبال تأمین انتظارات مشتریان خود است
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اعضای کمیته نظارتی شورای اسالمی شهر اصفهان با حضور در منطقه ۱۵ شهرداری به بررسی مشکالت و 

چالش های موجود در این منطقه پرداختند.
جلسه کمیته نظارتی شورای اسالمی شهر اصفهان هر هفته در یکی از مناطق شهرداری به منظور بررسی 

مسائل و مشکالت شهروندان و بازدید از پروژه های عمرانی منطقه برگزار می شود.
احداث پروژه خان در مرحله نهایی است

در این جلسه احمدرضا مصور، رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسالمی شهر اصفهان، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه اعتبارات منطقه ۱۵ برای آزادسازی رینگ چهارم ترافیکی کافی نیست، بخشی 
از اعتبارات از طریق شهرداری مرکزی تأمین می شود، البته فرایند انجام توافق، تملک و آزادسازی ها بر عهده 
شهرداری منطقه است و باید تا پایان سال به اتمام برسد. وی افزود: بخش کوچکی از آزادسازی ها در منطقه ۱۵ 
باقی مانده، اما با توجه به وفور پالک های تجاری و مسکونی اعتبار زیادی برای انجام آزادسازی آن نیاز است.

رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: از دیگر پروژه های 
منطقه ۱۵ می توان به اجرای کمربند شمالی آن اشاره کرد که بر اساس فازبندی بخشی از آن اجرا شده و...

چالش های شرق اصفهان زیر ذره بین شورا

رکوردشکنی تولید ریل 
در ذوب آهن اصفهان

گندم کدام استان ها قوی، ضعیف و یا متوسط است؟

کیفیت نان  کاهش 
در فصل زمستان

خود مالکین اصفهانی 
برای دریافت تسهیالت 

کنند  ثبت نام 

گاز خانگی  مصرف 
در اصفهان ۱۰ میلیون 
مترمکعب کاهش یافت

پارک طبیعی شرق 
سپر محافظت اصفهان 

از مخاطرات زیست محیطی
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2 تارتار: بازیکنان شرایط تیم را درک می کنند

دریافت مالیات از اصل طال مشمول جریمه می شود
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پویش »اهدای کتاب - اهدای دانایی« 
در آبفای استان اصفهان کلید خورد
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# اصفهان  تنها  نیست

پیشرفت ۸۳ درصدی دومین 
تونل بزرگ استان اصفهان
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رسول شجاعی زاده - شهردار رضوانشهر

شــهرداری رضوانشــهر بــه اســتناد مصوبــه شــماره 277-12-1۴۰۰ شــورای شــهر، شــهرداری 
گذاری تواما حفظ و نگهداری فضای سبز و خدمات شهری شهرداری  درنظردارد نسبت به وا
رضوانشــهر با )قیمت پایه فضای ســبز 7/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خدمات شــهری، 7/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( 
ریــال را ازطریــق مناقصــه عمومی موضــوع مــاده 1۳ آییــن نامــه مالی شــهرداریها، براســاس قیمت 
کارگــر اقــدام نمایــد. از پیمانــکاران و شــرکتهای دارای صالحیــت دعــوت میشــود جهــت  پایــه نفــر 
گاهــی از شــرایط شــرکت در مناقصــه و اخــذ اوراق و اســناد مناقصــه،  کســب اطالعــات بیشــتر و آ
کثــر تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 1۴۰۰/11/۴ به واحد امور قراردادهای این شــهرداری مراجعه  حدا

12۵۴۵7۵ / م الفنمایند. ایــن شــهرداری در رد یــا قبــول پیشــنهاد مختــار اســت.

گهی مناقصه )نوبت اول( آ

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

کلیــه مراحل برگــزاری مناقصه اعــم از دریافت اســناد تا  گــذار نمایــد. لــذا باتوجه باینکه  شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان درنظــردارد اجــرای پــروژه عمرانــی بــه شــرح زیــر را در بهارســتان ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه شــرکتهای واجــد صالحیــت وا
گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضای  کتهــا ازطریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد، الزم اســت مناقصــه  گــران و بازگشــایی پا پیشــنهاد مناقصــه 

کــه در ســامانه بارگــذاری می گــردد می بایســت دارای مهــر و امضــا الکترونیکی )دیجیتالی( باشــد. گــر  کلیــه اســناد مناقصــه  الکترونیکــی جهــت شــرکت در مناقصــه را محقــق ســازند. 
کتهای )الف و ب و ج و همچنین اســناد ارزیابی کیفی( در ســامانه ســتاد به آدرس بهارســتان بلوار  کــت الــف )ضمانتنامــه( و نحــوه مهــر و امضــا الکترونیکی )دیجیتالی( اســناد و بارگــذاری پا گــران درصــورت نیــاز بــه اطالعــات بیشــتر درخصــوص اســناد مناقصــه و ارایــه پا مناقصــه 

گران می بایســت به دقت شــرایط مناقصــه را مطالعه نمایند(. امیرکبیــر مراجعــه یــا بــا شــماره تلفــن ۳۶8۶1۰9۰ واحــد متــرو تمــاس حاصــل نماینــد. )توجه: مناقصه 
ک بررسی اسناد مناقصه گران سامانه ستاد و امضا و مهر دیجیتالی می باشد. الزم به ذکر است پیمانکار می پذیرد که کارفرما مطالبات پیمانکار را طبق شرایط مندرج در شرایط مناقصه پرداخت نماید. مال

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴19۳۴، ۰21، دفتر ثبت نام: 889۶97۳7 و 8۵19۳7۶8

12۵۵19۳ / م الف

نوبت اول گهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی آ

گشایش ارایه پیشنهاددریافت اسنادزمان انتشار در سامانه ستادمدت پیمانمبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد اولیه )ریال(گواهینامه صالحیت پیمانکاریموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

12۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰۳۴
پروژه عملیات اجرایی باقیمانده زیرسازی قطار شهری اصفهان-بهارستان )قطعات 

الف و ب(
1۴۰۰/1۰/1۵ ساعت 121۴ ماه1/۳۵۳/1۴۶/7۶۵/۰11۳۰/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰حداقل رتبه ۳ رشته راه

 1۴۰۰/1۰/2۶
ساعت 17

 1۴۰۰/11/1۶
ساعت 1۴

 1۴۰۰/11/2۰
ساعت 1۰

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان 
گفت: بازچرخانی آب و استفاده از روش های نوین برای کاهش 
مصرف منابع، مهمترین راهبرد حفظ وضع موجود صنایع 

استان است. 
محمود چیتیان افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان 
اصفهان و خشکسالی های متداول، بازچرخانی آب و استفاده 
از پساب برای صنایع موجود در استان مهمترین راهکار پیش 
روست و صنایع باید این اقدام را جزو اولویت های خود قرار دهند.
وی اصالح سیستم های کارگاهی و تولیدی کارخانه ها برای 

استفاده حداقلی از آب و حتی پایین تر از متوسط جهانی در کنار 
استفاده از پساب را برای تداوم فعالیت بخش تولیدی، صنعتی و 

کشاورزی ضروری دانست.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با 
بیان اینکه وضعیت خوبی در زمینه منابع آب سطحی نداریم، 
تصریح کرد: هرگونه توسعه در حوزه صنعت و کشاورزی مستلزم 

تامین آب مورد نیاز و سپس صدور مجوز فعالیت است.
وی با بیان اینکه در سه سال گذشته، پروانه برداشت آب از ۱۶ 
حلقه چاه در استان تعدیل و کاهش یافته است، افزود: هشت 

هزار حلقه چاه نیز در این مدت پلمب شده است تا مدیریت منابع 
آب دچار اختالل نشود.

چیتیان با اشاره به بارش های اخیر و حجم آب موجود در سد 
زاینده رود گفت: خروجی سد ۱۲ مترمکعب و ورودی آن ۱۱ و نیم 
مترمکعب بوده و حجم سد بیش از ۱۶۶ میلیون مترمکعب است. 
وی از کاهش ۵۰ درصدی ذخیره آبی در متوسط بلندمدت و 
کاهش ۷ درصدی نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: با این 

وجود به بارش های آینده امیدواریم.
کنون ۷۹ درصد از مساحت استان اصفهان درگیر خشکسالی و  ا

تنها ۲۱ درصد آن واجد شرایط نرمال تا ترسالی است.
ثبت بارش حدود ۸۴ میلی متری در فالت مرکزی ایران و در نظر 
گرفتن اینکه در درازمدت این میزان ۱۴۰ میلیمتر بوده، نشان 
می دهد ۴۰ درصد در این بخش کاهش بارندگی اتفاق افتاده 

است که رقم قابل توجهی برای این منطقه به شمار می رود.
این استان دارای بیش از ۹ هزار واحد تولیدی و صنعتی کوچک 
و بزرگ است که تناقض زیادی در باره میزان مصرف آب این 

واحدهای صنعتی از زبان مسووالن نقل شده است.
بر اساس برنامه ابالغیه وزارت نیرو، از ابتدای دهه ۹۰، مصرف 
بخش صنعت استان اصفهان ۱۸۵ میلیون مترمکعب آب خام 
در سال اعالم شده که در یکسال اخیر این رقم به ۱۳۰ میلیون 
مترمکعب رسیده و معادل ۵۵ میلیون مترمکعب کاهش پیدا 

کرده است.
زمره  در  اصفهان  پاالیشگاه  و  ذوب آهن  مبارکه،  فوالد 

پرمصرف ترین صنایع آب بر استان قرار دارند.

بازچرخانی آب، راهبرد حفظ وضعیت موجود صنایع اصفهان است
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مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: افراد 
خود مالک استان می توانند برای ساخت واحد های 
خود از تسهیالت قانون نهضت ملی مسکن برخوردار 
شوند. علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان اظهار کرد: به منظور بهره مندی 
عموم مردم از مزایای طرح نهضت ملی مسکن، هم 
استانی های عزیز در همه شهرهای استان اصفهان 
که دارای زمین بــوده و برای آن پروانه ســاختمانی 
 اخــذ کرده انــد می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه

 saman.mrud.ir و ثبــت نــام در ایــن ســامانه 
از تســهیالت مقــرر در طــرح نهضــت ملی مســکن 
)کالنشــهر اصفهــان ۴۰۰ میلیــون تومــان، ســایر 
شهر های استان ۳۰۰ میلیون تومان و روستا ها ۲۵۰ 

میلیون تومان( برخوردار شوند. 
وی تشریح کرد: خود مالک یعنی سند مالکیت زمین 

به نام بخش خصوصی یا شــخص حقیقی باشــد 
به این ترتیب هر خود مالک، می تواند برای ساخت 
تعداد واحد های در دست ساخت، وام دریافت کند، 
اما فقط یک واحــد آن را می تواند بــه نام خود ثبت 
کند.  مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان تصریح 
کرد: مالکین این اراضی می توانند به ازای هر واحد 
به طور مجزا تسهیالت دریافت و در مرحله فروش 
اقساطی افراد مورد نظر را برای دریافت کارت اقساط 
و انجام قسط بندی به بانک عامل معرفی کنند.  وی 
در خصوص مدارک مورد نیاز برای بهره مندی از این 
طرح عنوان کرد: سند مالکیت و پروانه ساختمانی 
اصلی ترین مدارک مورد نیــاز برای اســتفاده از این 

تسهیالت است. 
کیــد کــرد: افــرادی کــه بــرای فــروش  قاری قــرآن تأ
اقســاطی به بانک معرفی می شــوند نیازی بــه دارا 
بودن شرایط ماده یک آئین نامه قانون ساماندهی 

تولید و عرضه مسکن ندارند. 
 وی یــادآور شــد: جزئیــات پرداخــت تســهیالت در 
چهارمرحله بدین شرح است که در مرحله پی کنی 
و فوندانسیون ۱۰ درصد، مرحله اسکلت و سقف ۴۰ 
درصد، سفت کاری ۲۵ درصد و مرحله نازک کاری 
نیز ۲۵ درصد تســهیالت بــه متقاضیــان پرداخت 

می شود. 

دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی 
و شــکالت ایران از کمبود روغن صنعت، افزایش 
بیش از دو برابری قیمت این ماده اولیه و کاهش 
تولید ایــن محصــوالت خبــر داد و علــت آن را 

بالتکلیفی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد.
گفت وگــو با ایســنا، بــا  جمشــید مغــازه ای در 
بیان اینکه مشکل اصلی صنایع شیرینی و شکالت 
در حال حاضر تامین روغن اســت، گفــت: روغن 
صنعتی از حدود ۴۵ روز گذشته در بازار نیست و 
قیمت هر کارتن ۱۶ کیلویی روغن صــاف )روغن 
قنادی( از حدود ۲۰۰ هزار تومان به بیش از ۵۰۰ هزار 

تومان رسیده است.
وی با اشــاره بــه برگزاری جلســاتی و نامــه نگاری 
برای حل این مشــکل، تصریح کرد: هیــچ کدام 
از تالش هــای فعــاالن صنایــع مصــرف کننــده 
کنون به جواب نرســیده است. بنابراین  روغن تا
کثر  تولیدکنندگان تحت فشار شدید قرار دارند و ا
آنها با حداقل ظرفیت فعالیت می کنند، چرا که 
روغن یکی از مواد اصلی تولید شیرینی و شکالت 

است.
دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت، شیرینی 

و شــکالت درباره علت کمبــود روغن صنعت نیز 
گفت: ظاهرا علت این وضعیت، تصمیم در رابطه 
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن است که مشخص 
و قطعی نیست. پیش تر اعالم شده بود از اول دی 
ماه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می شود. در این راستا از 
کارخانجات روغن درخواست شده بود موجودی 
خود را اعالم کنند. در این شرایط تولیدکنندگان 

روغن، تمایلی به عرضه روغن ندارند.
مغــازه ای در ادامــه دربــاره پایــان معافیــت قند و 
شکر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در قانون 
جدید، اظهار کرد: این قانون بر قیمت شیرینی و 
شکالت تاثیر خواهد داشت و احتماال قیمت ها 

کمی افزایش پیدا می کند.

از روز ســیزدهم دی ماه تنها دستمزد ساخت 
طال مشــمول قانــون ارزش افزوده می شــود و 
فروشندگان ملزم به تفکیک اصل قیمت طال، 

اجرت و سود از هم هستند.
 مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به اینکه 
حذف اصل قیمت طال از شمول مالیات منجر 
به کاهــش ارزش افــزوده و افزایش ســودآوری 
برای شــهروندان خواهد شــد، گفــت: به طور 
گر پیش از ایــن به یک صورت حســاب  مثــال ا

یک میلیون و ۳۰۰ هــزار تومانی طــال ۱۴۵ هزار 
تومــان مالیــات تعلــق می گرفــت، بــا اجــرای 
قانون جدید این رقم به ۲۲ هــزار و ۵۰۰ تومان 

کاهش می یابد.
عبــاس مزیکــی افــزود: طبق قانــون جدیــد تا 
زمانی که فرد ارزش افــزوده اجناس خود را به 
صورت نقدی دریافت نکرده اســت، سازمان 
امور مالیاتــی، مالیات آن را وصــول نمی کند و 

مشمول جریمه هم نمی شود.

از ۱۳ دیمــاه مالیات بــر ارزش افزوده بایــد از اجرت و 
سود طال اخذ می شود، در غیر این صورت طالفروش 
نه تنها بایــد مالیــات دریافتــی را عــودت کند بلکه 
مشــمول جریمه ۲ برابر مالیات و عــوارض دریافتی 

نیز می شود.
قانون مالیات بــر ارزش افزوده مصوبه ســال ۱۳۸۷ 
ابتدا ۵ سال به صورت آزمایشی تصویب و اجرا شد و 
به همین منوال در سال های بعد نیز در بودجه های 
سنواتی تمدید می شد. در نهایت الیحه اصالح این 
قانون ســال ۱۳۹۵ تقدیم مجلس و پس از گذشت 
تقریبا ۴ سال در تیر ماه امسال اصالح، تصویب و به 

دولت ابالغ شد.
این قانون که از روز ۱۳ دی ماه اجرایی  شد مالیات 
جدید نیســت و جایگزین همان مالیات بــر ارزش 
افزوده ای است که ۱۳ ســال در کشور اجرایی شد و 

فقط اصالحاتی در آن اعمال شده است.
         اصالح مالیات بر ارزش افزوده طال، قدرت 

خرید را افزایش می دهد
با توجــه به اینکــه یکــی از چالش هــای اساســی در 
مالیات بر ارزش افزوده طی ۱۳ سال گذشته مربوط 
به صنــف طالفروشــان بــوده، از جملــه اصالحات 
مهمی که در این قانون اعمال شــده، اصالح نحوه 

اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طالست.
طبق این قانون از این پس ۹ درصد مالیات خرید طال 
فقط به سود و اجرت طال تعلق خواهد گرفت و اصل 

طال از این مالیات معاف شد. 
در این رابطه برخــی اعالم کردنــد که از ایــن پس در 
خرید طال بایســتی دقت کرد تا واحدهای فروش، 
مالیات ۹ درصدی را روی قیمت اصلی طال حساب 

نکنند.
در این رابطــه ابراهیــم محمدولی رئیــس اتحادیه 
ســازندگان و فروشــندگان طــال و جواهــر تهــران بــا 
بیان اینکه از سیزدهم دی ماه مالیات بر ارزش افزوده 
از اصل طال حذف شد گفت: فعاالن صنعت طال باید 
در چارچوب قانون حرکت کنند و ۹ درصد مالیات بر 

ارزش افزوده را از اجرت و سود بگیرند.
کتور   همچنیــن فروشــنده موظف اســت طبــق فا
صادر شــده، بــه ســازمان امــور مالیاتــی مالیــات را 

پرداخت کند. 
کسی هم که حق العمکار است از حق الزحمه یا حق 

العمکاری باید این مبلغ را بپردازد.
گــر مالیات  وی افــزود: اســتنباط ما این اســت که ا
بــر ارزش افــزوده از اصل طــال حذف شــود می تواند 
قدرت خرید مصرف کننده را افزایش دهد و نسبت 

به گذشته تعداد خریدها بیشتر شود. 
امیدواریم قیمت هــا هم به آرامش و ثباتی برســد و 

نوسان شدیدی نداشته باشد.
محمدولی گفت: مالیات بــر ارزش افــزوده ای که از 
اواخر دهه ۸۰ در ایران اجرا شد، منجر به گرانی طال 

در کشور و بروز رکود در این صنعت شد.

خود مالکین اصفهانی 
کنند  برای دریافت تسهیالت ثبت نام 

خبر

مجید اعظمی رئیــس هیئت مدیره شــرکت 
پاالیــش نفت اصفهــان، در حکمی محســن 
قدیــری را بــه عنــوان مدیرعامل این شــرکت 

منصوب کرد.
بنابر اعالم روابط عمومی شرکت پاالیش نفت 
اصفهان، این حکم با استناد به مصوبه جلسه 
فوق العاده هیئت مدیره صادر و از مدیرعامل 
جدید خواســته شــده تــا نظــارت مســتمر بر 
عملکرد روش ها و شیوه نامه ها، توجه جدی بر 
مشارکت همه کارکنان در امور مختلف، جذب 
و تقویت نیروی انسانی کارآمد، نظارت بر امور 
مالی، حسابرســی همه معامالت، نظارت بر 
تهیه و تنظیم بودجه، نظارت بر رعایت زمان 
بندی اجــرای پروژه ها، توجه کامــل به اصل 
مشتری مداری و اهتمام بر استفاده بهینه از 

امکانات را سرلوحه کار خود قرار دهد.
محســن قدیــری دانــش آموختــه دکتــرای 
مدیریت صنعتی و دارای ســوابقی همچون 
مدیرعاملی پاالیشگاه تهران، سرپرستی طرح 

توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی است.
مهندس مرتضی ابراهیمی مدیرعامل پیشین 

شرکت پاالیش نفت اصفهان بود.

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، از 
مصرف بی سابقه گاز در مصارف خانگی و 

تجاری خبر داد.
آقای رضا جوالیی گفــت: نزدیک دو هفته 
اســت که روزانــه بیــن ۵۸۰ میلیون تــا ۶۰۰ 
میلیون متر مکعــب گاز به مصارف خانگی 
و تجاری می رسد که سابقه نداشته است 
بــه مــدت طوالنــی چنیــن مصــرف باالیی 

داشته باشیم.
گــر چه با تمهیدات اندیشــیده  وی افزود: ا
شــده تالش کردیم تــا در روزهای گذشــته 
افت فشــاری به وجــود نیایــد و گاز مناطق 
مختلــف کشــور بــا قطعــی مواجــه نشــده، 
امــا رونــد نشــان می دهــد که ایــن مصرف 
همچنــان ادامــه دارد و این مســئله فشــار 

زیادی را به شبکه وارد خواهد کرد.
مدیر دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز ایران 
کنــون بــرای جبــران مصــرف  گفــت: هــم ا
بیش از حد گاز در بخش خانگی، از ذخایر 
خطوط استفاده می کنیم و تداوم این روند 

ما را با مشکل مواجه خواهد کرد.
جوالیــی در خصــوص افزایــش مصــرف 
امســال در مقایســه بــا ســال گذشــته نیــز 
کنون نسبت  افزود: از ابتدای آبان امسال تا
به مدت مشــابه ســال قبــل مــردم بیش از 
یک میلیارد متر مکعب بیشــتر گاز مصرف 

کرده اند.
وی بیشــترین مصرف کشــور را مربوطه به 
استان های شمالی کشور دانست و گفت: 
نوار شــمالی و شــمال شــرق کشــور به ویژه 
اســتان های آذربایجــان شــرقی، غربــی و 

اردبیل بیشترین مصرف گاز را دارد.

معــاون درآمد هــای مالیاتی ســازمان امور 
مالیاتــی کشــور گفــت: امــروز پانزدهم دی 
ماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات 

بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۰ است.
گــزارش رســانه مالیاتی ایــران، آقــای  بــه 
محمــد مســیحی افــزود: براســاس قانــون 
مالیات بــر ارزش افزوده، مودیــان مالیاتی 
کثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت  حدا
دارنــد اظهارنامــه مالیاتــی خــود را ارائــه 
کننــد؛ برایــن اســاس، آخرین مهلــت ارائه 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوه دوره ســه 
ماهه ســوم )پاییز( ۱۴۰۰، امروز چهارشنبه 

۱۵ دی ماه می باشد.
 معــاون درآمد هــای مالیاتی ســازمان امور 
مالیاتی کشــور خاطرنشــان کــرد: مودیان 
می تواننــد از طریــق درگاه ملــی مالیــات 
 ،WWW.INTAMEDIA.IR بــه آدرس
قسمت مالیات بر ارزش افزوده میز خدمت 
عملیــات الکترونیــک مالیاتــی، اطالعــات 
تکمیلی در این ارتباط را دریافت و نســبت 
بــه ارائــه اظهارنامــه و پرداخــت مالیــات 

متعلقه اقدام کنند.
کــه   وی یــادآور شــد: مودیــان مالیاتــی 
اظهارنامــه مالیات بــر ارزش افــزوده فصل 
پاییــز ۱۴۰۰ را تــا پایــان مهلــت مقــرر ارائــه 
نکنند، عــالوه بر محرومیت از تســهیالت و 
معافیــت مالیاتی، مشــمول جرایم قانونی 

خواهند شد.

خبر گندم کدام استان ها قوی، ضعیف و یا متوسط است؟

کاهش کیفیت نان در فصل زمستان
کیفیت هــای  گنــدم بــا  وجــود 
مختلف و واردات دیرهنگام آن 
منجر به کاهــش کیفیــت آرد در 
فصول مختلف و مشــکالتی بــرای نانوایان شــده 
کــه نیازمنــد واردات به موقــع و تصمیمات جدی 

در این حوزه است.
یکی از مهم تریــن علل پایین بــودن کیفیت نان، 
مرغــوب نبــودن آرد تولیــدی اســت. بــا توجــه به 
جایگاه ویژه نان در فرهنگ ایرانی ها که آن را برکت 
ســفره می دانند، این مــاده غذایــی مهم ترین جز 
سبد غذایی خانوار و یکی از خریدهای همیشگی 

و روزانه هر خانواده ایرانی است.
نــان همــواره بــا حاشــیه های فراوانــی ماننــد نان 
ســبوس دار و تیره یا نان خمیر و سفید، باال رفتن 
قیمت ها، پایین آمدن وزن، کم شــدن کیفیت و 
نداشتن مرغوبیت، اضافه شدن افزودنی های غیر 
مجاز به خمیر و چالش پخت و نگهداری صحیح 
همراه بوده است. بسیاری از تولیدکنندگان نان و 
مسئوالن اســتان ها در مدت اخیر اعالم کرده اند 
که گندم نامناســب مشــکل اصلی کیفیت پایین 

آرد و نان است.
بر این اســاس وارد نکردن به موقع گندم به کشور 
باعث شده است که در زمستان به جای استفاده 
از گندم ضعیــف مجبور بــه مصرف گنــدم قوی یا 
پرگلوتن )چســب خمیــر( بــرای پخت نان شــویم 
که عامل شکنندگی و ســفت شدن نان می شود و 

عمدتا نارضایتی مردم را به همراه دارد.
گفتــه می شــود دولــت در ماه هــای پایانــی ســال 
کــه در برخــی  اقــدام بــه واردات گنــدم می کنــد 
موارد گندم های ته انباری به کشــورمان فروخته 
می شود، ســن زدگی، تازه نبودن گندم )نداشتن 
خواب ســه ماهه(، نم زدگی و عــرق زدگی به دلیل 
نگهداشــتن در گمرک عامــل بی کیفیت شــدن و 

گاهی کپک زدگی گندم می شود.
وزارت بهداشت با یک اقدام بین استانی می تواند 
گندم های ضعیف و قوی را بین استان ها تقسیم 
کند تا با مخلوط کردن آن بتوان به نان با کیفیت 
کارآمــد  دســت یافــت. اســتفاده از روش هــای نا
برای پخت نان مانند افزودنی ها همچون جوش 
شیرین و خواب نرفتن خمیر نان در اصفهان رفع 

شده است.
در همین رابطه »محمدرضا خواجه« نایب رئیس 
انجمن علوم و فنون غالت، در این رابطه می گوید: 
گر هر ایرانی در روز دو قرص نان مصرف کند میزان  ا
نیاز گندم در کشور ۸.۵ میلیون تن آرد و با مصرف 
روزانــه ســه قــرص نان ایــن میــزان بــه ســاالنه ۱۵ 

میلیون تن آرد می رسد.

کنون بیش از اندازه           مصرف آرد در کشور ا
است

کنون بیش  وی اضافه می کند: مصرف آرد در کشور ا
از اندازه اســت، امســال حدود هشــت میلیون تن 
گندم در داخل کشور تولید و حدود هشت میلیون 
تن هم واردات شده است. نایب رئیس انجمن علوم 
و فنون غالت می گوید: بر اساس گزارشات میدانی 
و اعــالم اتحادیه های نان هــای ســنتی و فانتزی و 
همچنین گزارشات انجمن صنفی آسایبان های 
کشور، حداقل ۴۰ درصد گندم های ایران ضعیف، 

۳۰ درصد آن قوی و مابقی متوسط است.
         مسئوالن واقعیت های موجود در کشور را 

کتمان می کنند
کارگــروه  گــزارش  خواجــه اضافــه می کنــد: در 
امنیــت غدایــی کشــور کــه در مهــر ۹۷ به شــورای 
سالمت ارسال شده اعالم شــده فقط ۳۰ درصد از 

گندم های ایران ضعیف است.
وزارت جهــاد  نماینــده  ادامــه می دهــد:  وی 
کشــاورزی در شــورای ســالمت معتقد اســت این 
میزان در حدود ۲۰ درصد است که نشان می دهد 
مسئوالن واقعیت های موجود در کشور را کتمان 
گــر واقعیت ها  می کنند. ایــن در حالی اســت کــه ا
بیان شود بررسی راه های مقابله با آرد ضعیف را به 

دنبال خواهد داشت.
کنون در شش ماه از ســال گندم های موجود در  ا
کشــور ضعیف و در مابقی ماه های ســال گندم ها 

قوی است.

         گندم کدام استان ها قوی، ضعیف و یا 
متوسط است؟

به گفته نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت، 
گندم اســتان های خوزســتان، گلســتان، فارس 
و ایالم مرغوب ترین گندم کشــور است که گلوتن 
آن حدود ۳۰ و ایندکس آن حدود ۸۰ بوده و گندم 
استان های اصفهان، خراسان و کرمانشاه در رده 
متوســط قرار گرفته کــه گلوتــن آن ۲۵ و ایندکس 
آن کمتر از ۶۰ است همچنین بدترین گندم های 
کشــور با گلوتــن کمتــر از ۱۹ و ایندکس کمتــر از ۵۰ 
متعلــق بــه اســتان های همــدان، کردســتان، 
کرمانشــاه )دیــم(، زنجــان، اســتان مرکــزی و قم 

است.
خواجه معتقد است: »این آمار با آمار وزارت جهاد 
کشــاورزی هم خوانی ندارد، ضعف گلوتنی گندم 
منجر به تضعیف کیفیت نان می شــود همچنین 
نانوا ناچار اســت نمک نان را افزایش دهد، نمک 
عالوه بــر طعــم دهندگــی، انســجام دهنده بافت 
خمیــر بــوده و افزایــش چســبندگی بافــت آن را به 

دنبال دارد.«
کیــد می کنــد: کتمان ایــن واقعیت توســط  وی تا
وزارت جهــاد کشــاورزی منجــر به اتخــاذ تصمیم 
غیر کارشناســی و اشتباه توسط شــورای سالمت 

کشور شده است.
نایب رئیس انجمن علــوم و فنون غالت می گوید: 
بر این اساس از سوم اسفند ماه ۹۴، مصرف نمک 
در نــان از دو به یک درصــد کاهش یافــت، در این 

مصوبــه هیچ توجهــی به ضعــف گندم نشــده که 
منجر به افزایش ضایعات نان و تخریب کیفیت آن 
شده است. عالوه بر این آســیابان ها برای جبران 
ضعــف گلوتنــی آرد از افزودنی هــای شــیمیایی 
اســتفاده می کننــد کــه مرغــوب نبــوده و التهــاب 

پوستی دست نانوایان را به دنبال دارد.
خواجه اضافــه می کند: کافی اســت اجــازه دهند 
نانوا به تشخیص خود به نان نمک بزند همچنین 
با توجه به نیاز ســاالنه گنــدم، الزم اســت واردات 

گندم سریع تر انجام شود.
         اجبار استفاده یک درصدی از نمک به 

کیفیت نان آسیب می زند
کنون در شــش ماه از ســال  وی ادامــه می دهــد: ا
گندم ها ضعیف و در شــش مــاه دیگر گنــدم قوی 
است، در ابتدا نانوا مجبور به افزایش نمک نان و 
در فصل سرما که گندم ها وارداتی است مجبور به 
اســتفاده از سایر مواد می شــود که به کیفیت نان 

آسیب وارد می کند.
         واردات گندم در هر سال زودتر انجام شود

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت خاطرنشان 
می کند: ایــن موضــوع کــه بــرای گندم بــا کیفیت 
متفاوت، مجوز استفاده از یک مقدار ثابت نمک 
صادر شود، عملی نیست و الزم است این مصوبه 

لغو شود.
گــر واردات گنــدم هــر  خواجــه تصریــح می کنــد: ا
ساله زودتر انجام شود می توان کیفیت گندم را با 

مخلوط کردن انواع گندم تنظیم کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: در حالی شاهد افزایش قیمت غیرمجاز برخی 
اقالم از جمله گوشــت قرمز و ســویا هســتیم که الزم 
اســت برخــورد قاطــع بــا گران فروشــان و احتکارکننــدگان در راس امور 

بازرسان قرار بگیرد.
امیررضا نقش در جلسه ستاد تنظیم بازار استان اصفهان اظهار داشت: 
گران فروشی های اخیر توجیه قانونی ندارد زیرا در زمان حاضر با ارز چهار 

هزار و ۲۰۰ اقالم خریداری می شود.
وی با بیان اینکه الزم است دستگاه های نظارتی روی هر نوع کم فروشی، 
گران فروشی و احتکار کاالها نظارت جدی کند، اظهار داشت: بمنظور 
اجرای هرچه بهتر مصوبات ســتاد تنظیم بازار، دستورالعمل تشکیل 
کمیته "اقدام مشــترک ســتاد" در هر شهرســتانی زیر نظر فرمانــدار و در 
کنون فقط  اصفهان زیر نظر استانداری به تصویب رسید که متاسفانه تا

یک شهرستان این مصوبه را اجرایی کرده است.
معاون هماهنگــی امور اقتصــادی اســتانداری اصفهان تصریــح کرد: 
بمنظور وحدت رویه و رسیدن به نتیجه، هر کمیته ای باید یک سخنگو 

تعیین کند و بجز سخنگو کسی حق مصاحبه یا هر گونه اظهار نظری 
را ندارد.

کنون خبرهایــی از انبار کردن حبوبات به گوشــمان  وی گفت: از هم ا
رسیده که الزم است تعزیرات و بازرسی اصناف بموقع ورود پیدا کنند و 

با خاطیان برخورد شود.

نقش با بیان اینکه زمان حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ مشخص نیست و روی 
حذف ارز ترجیحی برای کاالهای مثل گندم و دارو هنوز تصمیم گیری 
کنون سایت برای خرید اقالم با  نشده است، افزود: با وجودی که هم ا
ارز دولتی باز است اما شاهد سوءاستفاده از سوی برخی افراد و اقدام به 

گرانی محصوالت بدون دلیل شدیم.
وی بــا اشــاره  به اینکــه بدنبال تخصیــص وام هــای ارزان قیمــت برای 
تولیدکنندگان هستیم و این در حالی اســت که تسهیالت بانک ها در 
حدود ۱۰ درصد نیاز استان هم نیست، ادامه داد: سرمایه در گردش دام 
گر در گذشته ۵۰۰ میلیون تومان بود هم  و طیور باید چهار برابر شــود و ا
کنون با دو میلیارد یا بیشتر هم نمی توانند نهاده های دامی را خریداری  ا

کنند که جای نگرانی دارد.
معاون هماهنگی امور استانداری اصفهان اظهار داشت: تفاوت قیمت 
ارزها از جملــه ارز دولتــی، نیمایی و آزاد، بســتری برای ســوء اســتفاده 

کنندگان فراهم ساخته است.
به گزارش ایرنا، ستاد تنظیم بازار هر هفته به منظور ساماندهی  با حضور 

متولیان امر در استانداری اصفهان برگزار می شود.

توســعه  و  برنامه ریــزی  معــاون 
ذوب آهن اصفهان گفت: ذوب آهن 
اصفهان با تولید انواع ریل، موجب 
شد سال گذشته رکورد توسعه خطوط ریلی شکسته 
گر به این امر توجه نشود، قطعا خطوط مترو  شود که ا
توسعه نخواهد یافت و آالیندگی شهری نیز همچنان 

مسیر افزایش را در پیش می گیرد.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت ذوب آهن، علیرضا 
رضوانیــان، معــاون برنامه ریــزی و توســعه ذوب آهن 
اصفهــان، بــا اشــاره بــه اجــرای پروژه هــای متعــدد 
زیست محیطی در این شرکت و همچنین پروژه های 
در دست اجرا اظهار داشت: این شرکت نه تنها با نظارت 
سازمان محیط زیست در مسیر صنعت سبز قرار دارد، 
بلکه با تولید ریل، امکان توســعه حمــل و نقل ریلی و 

خطوط مترو را فراهم کرده تا بزرگترین عامل آالیندگی شهرها یعنی تردد خودروها کاهش یابد.
وی افزود: کسی نمی تواند ادعا کند که صنعت از جمله صنعت فوالد آالینده نیست، اما کاهش آالیندگی 
راه های مختلفی دارد هم چنان که در بسیاری کشورهای دنیا کارخانه های فوالدی نزدیک مناطق مسکونی 
هستند و مشکلی هم ایجاد نمی شود؛ در واقع صنایع فوالدی باید برای کنترل آالیندگی، نهایت تالش خود 
را بکنند، اما امکان توقف فعالیت این صنایع وجود ندارد، چرا که نمی توان به مردم گفت که خانه نسازند، از 

لوازم خانگی استفاده نکنند و غیره، چون همه این ها نیازمند صنعت فوالد هستند.
رضوانیان ادامه داد: در این بین، آالیندگی حاصل تردد خودروها و مناسب نبودن و کامل نبودن خدمات 
حمل و نقل شهری نسبت به صنایع فوالدی بسیار بیشتر اســت، اما کمتر مورد توجه قرار می گیرد؛ برای 
افزایش خدمات حمل و نقل شهری، توسعه حمل و نقل ریلی اهمیت بسیاری دارد که طی سالیان گذشته 

به دلیل نبود ریل و مشکالت ناشی از تحریم، توسعه 
مناســب در ایــن بخــش را شــاهد نبودیــم؛ ذوب آهن 
کنون  اصفهان با تولید ریل، این مشکل را حل کرد و هم ا
با تولید انواع ریل مورد نیاز کشور، توسعه خطوط ریلی 

را شاهد هستیم.
معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان اضافه 
کرد: ســال گذشــته در این خصوص رکورد توسعه این 
زیرســاخت مهم در کشــور بــا بهره گیــری از ریــل ملی، 
گر به اهمیت تولید ریل توسط ذوب آهن  شکسته شد؛ ا
توجه نشــود و یا بــه دالیل مختلف از جملــه مقابله با 
آالیندگی بخواهیم مانع تولید این شرکت شویم، تولید 
ریل متوقف خواهد شــد و قطعا خطوط مترو توسعه 
نخواهد یافت و آالیندگی شــهری نیز همچنان مسیر 

افزایش را در پیش می گیرد.
وی گفــت: در واقع ایــن مجتمع عظیــم صنعتی عالوه بــر فعالیت های زیســت محیطی که بــرای کاهش 
آالیندگی های خود انجام داده و در این زمینه بیش از ۴ هزار میلیارد ریال هزینه کرده است و برای نگهداری 
فضای سبز ۱۶ هزار و ۵۰۰ هکتاری که ۸۰ برابر استاندارد جهانی برای صنایع است، ساالنه ۱۴ میلیارد تومان 
هزینه می کند، جهت کاهش آالیندگی ناشی از تردد خودروها هم، تولید ریل را با سختی فراوان و در شرایط 

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 ۷ 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 
کنون در خدمت حفظ محیط زیست است. شهرها، می توان گفت فرایند تولید در ذوب آهن اصفهان، هم ا

گران فروشان و احتکارکنندگان در راس امور قرار بگیرد برخورد قاطع با 

رکوردشکنی تولید ریل در ذوب آهن اصفهان

کرد کمبود روغن تولیدکنندگان را زمین گیر 

مالیات بر ارزش افزوده تنها شامل اجرت می شود

دریافت مالیات از اصل طال 
مشمول جریمه می شود

انتصاب مدیر عامل جدید 
شرکت پاالیش نفت اصفهان

گاز  مصرف بی سابقه 
کشور در 

امروز؛ آخرین مهلت 
ارائه اظهارنامه 

مالیات بر ارزش افزوده پاییز

خبر

خبر

خبر
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3 ۵ ژانویه    2۰22
چالش های شرق اصفهان زیر ذره بین شورا

اعضــای کمیتــه نظارتــی شــورای 
اسالمی شــهر اصفهان با حضور در 
منطقــه ۱۵ شــهرداری بــه بررســی 
مشــکالت و چالش هــای موجــود در ایــن منطقــه 

پرداختند.
جلسه کمیته نظارتی شــورای اسالمی شهر اصفهان 
هر هفته در یکی از مناطق شهرداری به منظور بررسی 
مسائل و مشــکالت شــهروندان و بازدید از پروژه های 

عمرانی منطقه برگزار می شود.
         احداث پروژه خان در مرحله نهایی است

در این جلسه احمدرضا مصور، رئیس کمیسیون پایش 
و نظارت بر مصوبات شــورای اسالمی شــهر اصفهان، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه اعتبارات منطقه ۱۵ برای 
آزادسازی رینگ چهارم ترافیکی کافی نیست، بخشی 
از اعتبارات از طریق شهرداری مرکزی تأمین می شود، 
البتــه فراینــد انجــام توافــق، تملــک و آزادســازی ها بر 
عهده شــهرداری منطقه اســت و باید تا پایان سال به 

اتمام برسد.
وی افــزود: بخش کوچکــی از آزادســازی ها در منطقه 
ک های تجاری  ۱۵ باقی مانده، اما با توجه به وفــور پال
و مســکونی اعتبــار زیــادی بــرای انجــام آزادســازی آن 

نیاز است.
رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای 
اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: از دیگر پروژه های 
منطقه ۱۵ می توان به اجرای کمربند شمالی آن اشاره 
کرد که بــر اســاس فازبنــدی بخشــی از آن اجرا شــده و 
بخش دیگری از آزادسازی ها امسال و سال آینده انجام 

می شود تا این پروژه به سرانجام برسد.
وی گفت: در حال حاضر تمرکز شهرداری منطقه ۱۵ با 
توجه به بافت و ساختار بر انجام تملکات است که پس 
از تملک نیز فعالیت های اجرایی همچون آسفالت و 
تعیین معابر انجام خواهد شد که اقداماتی مؤثر برای 

شهر است.
مصور در رابطه پروژه مجموعه تجاری خان )خورشید 
شهر( یادآور شد: این پروژه که در خیابان دکتر شریعتی 
قرار دارد، به مراحل نهایی رسیده و به عنوان پتانسیل 
سرمایه گذاری و پشتیبان برای پروژه های عمرانی بوده 
و در مرحله سفت کاری قرار دارد، البته ارزش افزوده این 
پــروژه بــرای اجرای رینــگ چهــارم )بخش موجــود در 
منطقــه ۱۵( و دیگــر پروژه هــای منطقه در نظــر گرفته 

شده است.
وی در رابطه با مهم تریــن اولویت های منطقــه ۱۵ در 
سال آینده، خاطرنشان کرد: تکمیل رینگ چهارم در 
منطقه ۱۵ و اجرای کمربند شمالی منطقه از مهم ترین 
اولویت های منطقه ۱۵ است، اما پروژه های محله محور 

نیز با توجه به برنامه ها و ایده های شهردار در دو یا سه 
محله ای که از لحاظ امکانات زیرساخت و سرانه های 
مختلف، دارای محرومیت بوده و کم تر برخوردار است 
به عنوان پایلوت در اولویت قرار گرفته تا ردیف بودجه 

دریافت کند.
         مشکالت باید ریشه ای رفع شود

رسول میرباقری رئیس کمیســیون عمران، معماری 
و شهرسازی شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز در این 
جلسه گفت: با توجه به گستردگی منطقه ۱۵ شهرداری 
و تنوع بافت های آن، باید روش متفاوتی برای بازآفرینی 

بافت این منطقه در نظر گرفت.
وی افزود: برای برقراری عدالت و توزیع عادالنه خدمات 
و امکانــات و اجــرای طرح هــای محــرک توســعه باید 
اقدامات بیشتر در این منطقه انجام شود و طرح های 
تشویقی و خدماتی را توسعه داد که معموال بافت های 

فرسوده و گلوگاه ها بیشتر درگیر این مشکل هستند.
رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای 
کید بر بازگشایی گلوگاه ها در  اسالمی شهر اصفهان با تا
منطقه ۱۵، اظهار کرد: معتقدیم به جای انجام اقدامات 
ظاهری باید به اقدامات ریشــه ای و عمقی بپردازیم و 
توجه بیشتری به بازگشایی گلوگاه ها برای رفع دغدغه 

شهروندان داشته باشیم.
وی در رابطه با بن بســت بــودن برخــی از محالت این 
منطقه، گفــت: یکــی از مزایای رویکــرد محله محوری 

در این دوره مدیریت شهری، توجه به قرار گرفتن میز 
محالت و میز خدمات درون محالت بوده تا بر اساس 
کثریــت مــردم، خدمات ویــژه ای بــه آن  درخواســت ا

محله ارائه شود.
میرباقری در رابطه با وجود فضاهای بی دفاع شهری 
موجود در منطقه ۱۵، تاکید کرد: بی شک پیوست های 
فرهنگی، اجتماعی و امنیتی بسیار حائز اهمیت است 
و نبود آن آسیب زا خواهد بود به عنوان مثال بوستان 
آراسته منطقه ۱۵ امنیت اجتماعی کافی را ندارد از این 
رو پیشنهادی به شــهردار اصفهان ارائه کردیم مبنی 
بر اینکه هر منطقــه به فراخــور شــرایط موجــود، برای 
فضاهای بی دفاع شــهری، پارک ها و امثــال آن برنامه 

ویژه ای در نظر بگیرد.
         بن بست بودن محالت، مشکل اصلی 

منطقه 1۵
فرزانــه کالهــدوزان، عضــو هیــأت رئیســه شــورای 
اسالمی شــهر اصفهــان در رابطه با فضاهــای بی دفاع 
شهری منطقه ۱۵ اظهار کرد: یکی از مشکالت اساسی 
منطقه ۱۵ که در دیگر مناطق نیز وجود دارد، فضاهای 
بی دفاع بین حریم منطقه با محله های الحاقی است 
که باید با برگزاری جلســاتی با فرمانداری و استانداری 

برای این موضوع چاره اندیشی شود.
وی در رابطــه برنامه هــای شــورای شــهر بــرای ارتقای 
کیفیت زندگی شهری افزود: با توجه به شعار »اصفهان 

من شهر زندگی« در این دوره مدیریت شهری، منشور 
شــورای ششــم تدوین شــده تا بودجه ســال آینــده با 
کیدات و بر اساس افق این منشور به شهردار و مناطق  تأ

ابالغ شود.
عضو هیأت رئیسه شــورای اسالمی شــهر اصفهان در 
رابطه با مزایای اســتفاده از منشــور شــورا تصریح کرد: 
کاهش مشکالت مردم و برچیده شدن بسترهای رانت 
و فساد در شهرداری از مزایای استفاده از این منشور در 

برنامه ریزی بودجه سال آینده است.
وی در رابطــه بــا دیگــر چالش هــای منطقــه ۱۵ گفت: 
اصلی ترین مشکالت این منطقه، محله های الحاقی 
به حریم منطقه و بن بست بودن خیابان های موازی 
منطقه اســت که با احداث کمربند شــمالی از سمت 
خیابان اریسون به ســمت کردآباد این مشکل مرتفع 
خواهد شــد. کالهدوزان تصریح کرد: احداث کمربند 
شمالی با همکاری و هم فکری مدیران مناطق چهار 
و ۱۰ شــهرداری عملیاتــی خواهــد شــد تــا در پایان این 
دوره مدیریت شهری مشکل بن بست بودن منطقه 

۱۵ نیز رفع شود.
وی تکمیل رینگ چهارم با کمک اعتبارات شهرداری 
مرکزی را از دیگــر اولویت های منطقه ۱۵ عنــوان کرد و 
افزود: جانمایی درســت بــرای پایانه مســافربری این 
منطقه از درخواست های شهروندان این منطقه بوده 

که باید مورد بازبینی قرار گیرد.

مدیرعامل شــرکت گاز اصفهان گفت: همکاری 
خوب مــردم در مصــرف بهینــه گاز برغم کاهش 
محسوس هوا ســبب کاهش بیش از ۱۰ میلیون 
کنون شده  مترمکعب انرژی در استان از آذرماه تا
است. سیدمصطفی علوی افزود: در این روزهای 
سرد زمستانی، مصرف خانگی گاز به ۴۸ میلیون 
مترمکعب و بخش صنعت ۲۸ میلیون مترمکعب 
رســیده که در مقایســه بــا زمان مشــابه پارســال 
نماینگــر کاهــش مصــرف شــهروندان اصفهانی 

است.
وی همکاری مــردم در این زمینه را حائز اهمیت 
اعــالم  و خاطرنشــان کرد: این کاهــش مصرف با 
وجود سرمای هوا و افزایش بیش از ۴۰ هزار مشترک 
جدید از همکاری خوب مردم حکایت می کند و 
تداوم آن مانع قطع انرژی در بخش صنعت خواهد 
شد. مدیرعامل شرکت گاز اصفهان ادامه داد: در 
حال حاضر عالوه بر تامین گاز بیش از یک میلیون 
و ۸۰۰ هــزار مشــترک خانگــی، نیــاز ۱۶ هــزار واحد 
صنعتی و یکهزار و ۲۰۰ واحد گلخانه ای استان نیز 

در حال تامین است.
به گفتــه وی، ۷۵ درصــد از مشــترکان خانگی در 

مصرف انرژی با شرکت گاز همکاری دارند.
علوی تصریــح کرد: بــرای مدیریــت گاز خانگی و 
جلوگیری از قطع انرژی در فصل سرما، گازرسانی 
به شــرکت های تولید ســیمان انجام نمی شــود 
و مصــرف شــرکت های تولید فــوالد هــم کاهش 

یافته است.
وی بــا بیان اینکــه کاهــش مصــرف گاز بــر میزان 
تولید اثرگذار است، خاطرنشــان کرد: با توجه به 
قراردادهایی که این کارخانه هــا دارند تامین گاز 
آنها ضروریست اما محدودیت تولید انرژی بر میزان 

تولید آنها تاثیر گذاشته است.
وی از فعــاالن صنعتــی خواســت تــا تعمیــرات و 
اصالحات کارگاه هــای تولیــدی خــود را در زمان 
تشدید سرمای هوا انجام دهند تا دیگر نیازی به 

انرژی نداشته باشند.
مدیرعامل شرکت گاز اصفهان با بیان اینکه تولید 
محصوالت بهینه در مصرف منابع برای جلوگیری 
از اســراف بایــد جــزو برنامه هــای وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قرار گیرد، گفت: این موضوع حلقه 
مفقوده حوزه تولید و مدیریت گاز بوده که کمتر 

مورد توجه قرار گرفته است.
وی یادآور شــد: مدل هــای خوبــی در این زمینه 
کــه امــکان الگودهــی بــه  تولیــد شــده اســت 

بخش های مختلف را دارد.
استان اصفهان پس از تهران، رتبه دوم کشوری 
کنون بیش  را در زمینه توزیع گاز طبیعی دارد و تا
از ۲۶ هزار کیلومتر شبکه گاز در این استان کشیده 

شده است.

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان 
بــا بیان اینکه پــروژه تونل خوانســار بــه بوئین 
میاندشــت مطابــق با برنامــه زمان بنــدی و با 
ســرعت مطلــوب در حــال اجــرا اســت، گفت: 
در حــال حاضر ایــن تونــل حــدود ۸۳ درصــد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
علیرضــا قاری قرآن دربــاره وضعیــت عملیات 
اجرایــی تونــل خوانســار - بویین میاندشــت 
و میــزان پیشــرفت فیزیکی ایــن پــروژه، اظهار 
کرد: بــا توجه به اینکــه جاده اتصالی خوانســار 
به بوئین میاندشت دارای شــیب های طولی 
و افقی بســیار تنــد بــود، در ســال های ۹۰ و ۹۱ 
مطالعاتی بر روی محور انجام پذیرفت و نهایتا 

احداث تونل مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: ایــن تونــل در کیلومتــر هفت جاده 
خوانســار به بوییــن میاندشــت، در کوه های 
معروف به پنج پنجــه و در دو هزار و ۷۰۰ متری 

از سطح دریا واقع شده است.
بــه گزارش ایســنا، مدیــرکل راه و شهرســازی 
استان اصفهان با بیان اینکه عملیات اجرایی 
پــروژه تونــل خوانســار بــه بوئیــن میاندشــت 
از ســال ۱۳۹۲ آغــاز شــده اســت، گفــت: پروژه 
حفــاری و احــداث تونــل خوانســار یکــی از 
پروژه هــای شــاخص راهســازی این اداره کل 
اســت که ارتبــاط بین شهرســتان خوانســار با 
شهرستان بوئین میاندشــت را با توجه به راه 

صعب العبور موجود، تسهیل می کند.
وی بــا اشــاره به اینکــه قــرارداد اولیــه تونــل 
خوانســار، به طول ۱۲۰۰ متر تونــل و ۲۸۲۰ متر 
راه های طرفین بود، گفت: حفاری کل مسیر 
انجام و عملیات الینیگ حدود ۸۳۰ متر تونل 

تکمیل شده است.
قاری قــرآن اظهــار کرد: ایــن پــروژه بــه دالیــل 
بــا  کــه  داشــت  توقــف  ســال  دو  مختلــف 
پیگیری هــای ویــژه ای کــه در ایــن خصــوص 
به عمل آمــد از روزهــای پایانی ســال ۱۳۹۸ با 

انعقاد قــرارداد جدید، عملیــات اجرایی آن از 
سرگرفته شد.

وی گفت: عملیات اجرایی بــرای تکمیل این 
میــزان از پــروژه، شــامل ۱۳۶ هــزار مترمکعب 
مترمکعــب  هــزار  چهــار  ک بــرداری،  خا
ک ریــزی، ۴۶۰ تــن آرماتوربنــدی، ۹۹ هزار  خا
و ۳۴۵ کیلوگــرم کارهای فوالدی ســبک، ۲۲ 
هزار و ۳۷۷ مترمکعب الینیگ تونل و ۱۸ هزار 

و ۹۵۳ مترمکعب قالب بندی بوده است.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان 
بــا بیان اینکه ایــن پــروژه مطابــق بــا برنامــه 
زمان بندی و با ســرعت مطلــوب در حال اجرا 
اســت، گفت: در حال حاضر تونل خوانسار به 
بوئین میاندشــت حدود ۸۳ درصد پیشرفت 
فیزیکــی دارد و بــرای تکمیــل آن در حــال 
پیگیــری تامیــن منابــع مالی و رفع مشــکالت 

اعتباری هستیم.
وی افزود: تونل خوانسار به بوئین میاندشت، 
دومیــن تونــل اســتان اصفهــان از نظــر بزرگی 
است و این تونل به عنوان شاهراه غرب استان 
ک  اصفهان تلقی می شــود که ســه اســتان ارا
- اصفهــان - خوزســتان را متصــل می کنــد و 
کنون برای کل این پروژه ۸۴۳ میلیارد ریال  تا

هزینه شده است. 
قاری قرآن خاطرنشان کرد: با اتمام این تونل، 
مسیر شهرســتان های غرب اســتان اصفهان 
به طرف استان لرســتان و خوزستان هموارتر 
و عالوه بر کاهش میزان تــردد از گردنه و زمان 
سفر، موجب افزایش ایمنی در تردد می شود.  

رئیــس اداره مطالعــات و برنامه ریــزی شــهری 
معاونــت شهرســازی و معمــاری شــهرداری 
اصفهان گفت: به منظور نوسازی بافت فرسوده 
در کنار نقش آفرینی دولت، شهرداری و شورای 
اسالمی شــهر، بایــد بخــش خصوصــی را نیــز در 
پروسه بازآفرینی شهری با استفاده از بسته های 

تشویقی وارد کنیم.
کــرد: در ادامــه سلســله  فریــاد پرهیــز اظهــار 
نشست های راهبردی شهرســازی و معماری، 
دو نشست تخصصی برگزار شــد که خروجی آن 
کاربست دو پروژه کاربردی در معاونت شهرسازی 

و معماری بوده است.
وی ادامــه داد: در یکــی از ایــن نشســت ها 

و  پایــدار  طراحــی  ضوابــط  تدویــن  مربــوط 
اقلیمی ســاختمان های شــهر اصفهان بررسی 
و تمــام جنبه هــای تأثیرگــذار بــر مصــرف انرژی 
در ســاختمان ها شــامل طراحــی معمــاری، 
طراحی شهری، مصالح ســاختمانی، استفاده 
از انرژی های تجدید پذیر و جنبه های معماری 
ســبز و پایــدار همچــون اســتفاده از آب هــای 

کستری ارائه شد. خا
رئیــس اداره مطالعــات و برنامه ریــزی معاونــت 
شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهــان 
تصریــح کــرد: تدویــن ضوابــط طراحی پایــدار و 
اقلیمی ســاختمان ها و اجــرای آن در توســعه 
شــهر اصفهان، می تواند ســبب کاهش مصرف 
عمــده انــرژی و اثــرات مخــرب زیســت محیطی 

ساختمان ها شود.
وی خاطرنشــان کــرد: از جملــه خروجی ایــن 
پروژه اســتفاده از آبگرمکن های خورشیدی در 
راســتای بهره گیری از انرژی هــای تجدید پذیر 
کــه مصوبات کمیســیون مــاده پنــج در رابطه با 
گروه هــای ســاختمانی )جیــم و دال( دریافت و 

ابالغ شده و در پروانه ها لحاظ می شود.

گاز خانگی  مصرف 
کاهش یافت در اصفهان ۱۰ میلیون مترمکعب 

پیشرفت ۸۳ درصدی دومین تونل بزرگ 
استان اصفهان

بخش خصوصی را در مراحل بازآفرینی شهری 
کنیم وارد 

رییــس صنــدوق کارآفرینــی و امیــد خــور و 
بیابانــک گفــت: امســال بــا پرداخــت ۷۶ 
ریــال تســهیالت از طریق ایــن  میلیــارد 
صنــدوق، ۱۵۱ شــغل در ایــن شهرســتان 

 ایجاد شد.
محمدرضا رفیع افزود: تســهیالت یاد  شده 
در حــوزه صنعــت، کشــاورزی و خدمــات 
پرداخت شــد و  عــالوه بــر اشــتغال در حــوزه 
ضروری و معیشت هم هشت فقره تسهیالت 
به مبلغ ۹۰۰میلیــون ریال اختصــاص یافته 

است
رییس صندوق کارآفرینی امید شهرستان  
خور و بیابانک گفت:در مجموع ۵۵ درصد 
ح هــای موردحمایت ایــن صنــدوق  از طر
در بخــش صنعــت، ۳۵درصــد در بخــش 
کشــاورزی و ۱۰ درصــد در بخــش خدمــات  
است و از این  تســهیالت پرداختی، ۸۱ نفر 
ح هــا زنــان و ۷۰ نفــر مــردان  از مجریــان طر

هستند.
وی بــا اشــاره بــه تفاهم نامــه منعقد شــده 
بیــن صنــدوق کارآفرینی شهرســتان خور و 
بیابانک با بنیاد برکت نیز گفــت:  ۱۴۴ فقره 
تسهیالت به مبلغ ۴۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
ریال به متقاضیان کسب وکار در شهرستان 

از سوی بنیاد برکت  پرداخت شده است.
رفیع افزود: ازجمله طرح های موردحمایت 
صندوق کارآفرینی می توان به مجتمع های 
و  کشــاورزی  بوم گــردی،  و  گردشــگری 
دام پــروری، تولیــد در حوزه هــای مختلــف، 
صنایع دســتی، صندوق های خــرد محلی، 
مشــاغل روســتایی و توانمندســازی بانوان 

اشاره کرد.

مدیر اداره آب و فاضالب اردستان از اجرای 
ح آبرسانی در ۹ ماهه سال جاری با  ۲۷ طر
اعتبــار ۱۱ میلیارد و ۷۵۳ میلیــون تومان از 
محل اعتبــارات آب و فاضالب و  مشــارکت 

مردم در این شهرستان خبر داد.
رضــا دهقانــی افــزود: توســعه، اصــالح و 
تعویض شــبکه انتقال آب شــهر اردســتان 
به طــول نزدیــک بــه ۱۴ هــزار متر همــراه با 
نصب تمامی انشــعاب های مورد نیاز اجرا 

شده است.
وی خاطــر نشــان کــرد: اصــالح شــبکه آب 
روســتاهای بخش مرکزی شــامل کهنگ، 
قهســاره، جنبــه، ومــکان و روســتای پنــج 
به طــول ۱۷ هــزار و ۱۰۰ متــر همــراه  با نصب 
تمامی انشعاب ها از دیگر اقدام های انجام 

شده در سال جاری است.
مدیر اداره آب و فاضالب اردســتان اضافه 
کرد: اصــالح شــبکه آب شــهر زواره به طول 
۳۰۰ متــر همــراه بــا نصــب انشــعاب های 
مــورد نیــاز و اصــالح شــبکه آب روســتای 
تلک آباد به طول ۲ هــزار و ۵۰۰ متر با نصب 
انشــعاب ها از فعالیت های انجام شــده در 

بخش زواره است.
دهقانــی اظهــار داشــت: توســعه و اصــالح 
شــبکه آب شــهر مهاباد به طول یک هزار و 
۹۰۰ متر همراه با انشعاب های الزم و توسعه 
خط انتقــال مجتمع ســرهنگچه  بــا هفت 
روســتا در دهســتان همبــرات بــه صــورت 
امانــی از اقدام هــای انجام شــده در بخش 

مهاباد است.
وی اضافه کرد: انجــام عملیات ژئوفیزیک 
بــرای مکان یابــی چــاه مجتمــع همبرات، 
مکان یابــی چــاه شــماره ســه اردســتان، 
نصب و راه اندازی دستگاه الکترولیز نمک 
طعام و حفر و تجهیز چاه شــماره چهار آب 
شرب روستای نیســیان نیر در سال جاری 

انجام شده است.
مدیــر اداره آب و فاضالب اردســتان گفت: 
آماده ســازی و نصب مخزن پیش ساخته  
۲۰۰ متر مکعبی آب شرب روستای سفیده 
۲۴۱ مشــترک، برق رســانی و تجهیــز  بــا 
چــاه آب شــرب مجتمــع موغــار، نصــب 
الکتروپمــپ ســطحی و عمودی ایســتگاه 
پمپــاژ مجتمع هفــت روســتایی هندوآباد 
از دیگر اقدام های صورت گرفته در ۹ ماهه 

امسال بوده است.
دهقانــی بــا بیان اینکه عــالوه بر شــهرهای 
اردســتان، زواره و مهابــاد، در مجمــوع 
۱۰۸ روســتا بــا جمعیــت افــزون بــر ۱۵ هــزار 
نفــر در قالب ۱۱ هــزار مشــترک زیر پوشــش 
کنون  آبرســانی شهرســتان اســت، افزود: ا
۵۷ روســتا بــه وســیله ســه دســتگاه تانکــر 

آبرسانی می شود.

خبر خبر

استان

خبر

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه 
بــه عنوان یــک صنعــت پیشــرو در حــوزه فــوالد و 
صنعت کشور به دنبال تأمین انتظارات مشتریان 

خود است.
بــه گــزارش روابــط عمومی فــوالد مبارکــه، محمدیاســر طیب نیــا 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در نشست هم اندیشی فوالد مبارکه 
و شرکای کسب و کار این شرکت اظهار کرد: خوشبختانه تولید فوالد 
کنون در شــرایط بســیار مطلوبی قرار دارد و بدون شک  مبارکه هم ا

برآورده کردن انتظارات مشتریان را وظیفه خود می دانیم. 
وی افزود: مشــتریان ما در این نشســت نقطه نظرات خود را مطرح 
کردند و فوالد مبارکه ضمن پذیرش آن ها، در جهت تأمین خواسته 
مشتریان نهایت تالش خود را خواهد کرد؛ این شرکت همواره درصدد 
پاســخگویی به نیاز مشــتریان و بازار بوده و خــود را موظف می داند 

طبق خواسته مشتریان خود عمل کند.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: عمده خواســته 

مشــتریان از مجموعه فــوالد مبارکه با اجرایی شــدن طرح توســعه 
نورد گرم تــا ۲ هفته آینده تأمیــن خواهد شــد و این امــر می تواند در 
ارتقای کیفی محصوالت فوالد مبارکه تأثیر به سزایی داشته باشد؛ 
مشــتریان ما نیز به این امر واقف هســتند کــه تولیــد ورق قلع اندود 
کمترین ســودآوری را برای فــوالد مبارکه داشــته اما به دلیــل آن که 

تأمین نیازهای بازار و مشــتریان برای این شــرکت از اهمیت زیادی 
برخوردار بوده، فوالد مبارکه هیچ گاه نگاه کوتاه مدت و سودآوری به 

مشتریان نداشته است. 
وی ابرازداشت: برنامه ریزی شــرکت فوالد مبارکه برای برگزاری این 
نشست، شناســایی مشــکالت و چالش های مشــتریان بوده تا در 
جهت رفع این مشکالت بتواند با تعامل دوجانبه آن ها را به تدریج 
برطرف کند؛ مشــتریان فوالد مبارکه در این نشست مشکالتی را در 
زمینه باز کردن ال.سی در بانک ها مطرح کردند که تالش خواهیم 
کرد این نقطه نظــرات مشــتریان خود را بــا بانک ها مطــرح تا زمینه 

گشایش ال.سی برای مشتریان بیش از پیش تسهیل شود.
طیب نیا اضافه کرد: طی ۲ ماه گذشته تمام تالش ما تأمین نیاز بازار 
با کمترین قیمت ها بوده و در بلندمدت درصدد تأمین انتظار بازار 
و مشــتریان بوده ایم؛ با جمع بنــدی نقطه نظرات مشــتریان فوالد 
مبارکه در این نشست پاسخگوی نیازهای شرکای کسب و کار خود 

خواهیم بود.

رییس گروه آمارهای ثبتی ســازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی اصفهــان گفــت: تولیــد دارو، 
فراورده های معدنی غیرفلزی و چرم در استان 
از مزیت بیشتری نسبت به ســایر صنایع از نظر میزان هزینه ها 

برخوردار است. 
ســیدعلی قرشــی افزود: بررســی آمار و اطالعات موجــود درباره 
میــزان تولیــدات و هزینــه کارگاه هــای صنعتی اصفهان نشــان 
می دهــد که ایــن اســتان در زمینــه  تولیــد دارو و فرآورده هــای 
دارویی شیمیایی و گیاهی، سایر فرآورده های معدنی غیرفلزی 
و تولید چــرم و فرآورده های وابســته بــه آن دارای مزیت نســبی 
در هزینه هاســت و به عبارتی، این تولیدات از صرفه و بهره وری 

بیشتری برخوردارند.
۱۸ کارخانه داروســازی با تولید یکهزار قلم دارو زیر پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان اســت و 
تولیدات دارویی این استان بیش از ۱۰ درصد از تولید داخل را تشکیل می دهد؛ عمده داروهای آنتی 
کی کشور در اصفهان تولید می شود و این استان رتبه نخست تولید داروهای گیاهی را  بیوتیک خورا

دارد.
قرشی با بیان اینکه پس از این رشــته ها، زمینه هایی مانند تولید مبلمان و وســایل نقلیه موتوری در 
اســتان دارای مزیت نسبی در هزینه کرد محســوب می شوند، اظهار داشــت: از طرف دیگر آمار نشان 
می دهد رشــته هایی مانند تولیــد کک و فراورده های حاصــل از پاالیش نفــت، فراورده های غذایی، 
کــو و محصــوالت فلزی ســاخته شــده بجز ماشــین آالت و  آشــامیدنی ها و فراورده هــای توتــون و تنبا

تجهیزات در این خطه دارای مزیت در هزینه کرد نسبت به سایر رشته ها نیستند.
وی با اشــاره به اینکه این موضــوع مربوط به بهره وری کارگاه های صنعتی و شــاخص نســبت مصرف 
واسطه به ســتانده)I/O(  است، توضیح داد: این شــاخص از تقســیم مقدار مصرف واسطه به مقدار 
ســتانده هر بخش بدســت می آید و نشــان می دهد که هر یــک واحد محصول بــا چه میــزان از هزینه 
بدست آمده و هرچه این شاخص در مقایســه با سایر رشته ها، کمتر باشــد گویای مزیت نسبی آن در 

هزینه کرد است.
این کارشــناس آمار و اطالعات با اشــاره به روند نســبت مصرف واســطه بــه ســتانده در کارگاه های 

صنعتی در ســال های ۹۳ تا ۹۷ خاطرنشان کرد: این شاخص 
در ایــن مــدت در کشــور تقریبــا ثابــت مانــده امــا در اســتان 
اصفهان اندکی کاهش یافته و از ۰.۷۹ در ســال ۹۳ به ۰.۷۳ در 

سال ۹۷ رسیده است.
قرشــی با اشــاره به ســهم صــادرات کارگاه های صنعتی اســتان 
اصفهان اضافه کرد: بیشترین سهم بخش صنعت در صادرات 
مســتقیم مربوط به بخش تولید فلزات پایه با ۴۹، تولید کک و 
فرآورده های حاصل از پاالیش نفت با ۲۶ و تولید مواد شیمیایی 

و فرآورده های آن با ۱۱ درصد است.
وی همچنین با اشــاره بــه میزان مصــرف انــرژی در کارگاه های 
صنعتی و اهمیت آن در بخش تولید، گفت: بررسی آمار موجود تا 
سال ۹۷ نشان می دهد که سهم بخش صنعت استان اصفهان 
از ارزش سوخت مصرفی بخش صنعت کل کشور از ۱۹.۹ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۳.۷ درصد در سال 

۱۳۹۷ کاهش یافته است.
قرشی با بیان اینکه روند رشد ارزش سوخت مصرفی بخش صنعت استان برخالف کشور افزایش پیدا 
کرده و به ۲۴.۵ درصد در سال ۹۷ رسیده است، خاطرنشان کرد:  بیشترین سهم مصرف سوخت این 
بخش در اســتان به ترتیب متعلق به گروه تولید فلزات پایه با ۷۰، تولیــد کک و فرآورده های حاصل از 

پاالیش نفت با ۱۲ و تولید سایر فرآورده های معدنی غیرفلزی با ۹ درصد است.
استان اصفهان با ۲۸ شهرستان و بیش از پنج میلیون نفر جمعیت و ۹ هزار واحد صنعتی و تولیدی از 
حیث تعداد واحد صنعتی، رتبه دوم و از لحاظ اشتغال صنعتی رتبه سوم کشور را به خود اختصاص 

داده است.
بخش صنعت استان اصفهان با میانگین سهم حدود ۱۲ درصد ارزش افزوده کل بخش صنعت کشور 
و سهم ۳۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی استان بعنوان یکی از قطب های اصلی صنعت در کشور 

محسوب می شود.
سهم کارگاه های صنعتی این استان از کل کشــور ۱۳.۱ درصد است که بیشــترین آنها در زمینه تولید 
کو فعالیت  فرآورده های معدنی غیرفلزی، منسوجات و فرآورده های غذایی، آشامیدنی  و توتون و تنبا

دارد.

مدیرعامل فوالد مبارکه در نشست هم اندیشی با شرکای کسب و کار شرکت: 

فوالد مبارکه به دنبال تأمین انتظارات مشتریان خود است

مزیت تولید دارو و فراورده های غیرفلزی در اصفهان بیش از سایر صنایع است

خبر

خبر

ایجاد ۱۵۱ شغل با تسهیالت 
صندوق کارآفرینی و امید

 درخور وبیابانک 

۲۷ طرح آبرسانی 
طی ۹ ماه در اردستان 

اجرا شده است
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جامعه4 ۵ ژانویه    2۰22
امام جمعه اصفهان:

جاده های روستایی استان اصفهان 
نیازمند توجه است

گفــت:  اصفهــان  جمعــه  امــام 
جاده های روســتایی از استاندارد 
مطلوبی برخوردار نیست و بدون 
در نظر گرفتن استانداردهای راه سازی احداث شده 

است.
 آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار مدیر کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت: به برکت 
جمهوری اسالمی وضعیت جاده های کشور و استان 
با قبــل از انقالب قابل مقایســه نیســت و امــروز کمتر 

شهرستانی را داریم که راه ۲ بانده ندارند.
آیــت اهلل طباطبایی نژاد با بیان اینکه اقتصاد کشــور 
وابسته به حمل و نقل است گفت: در نظام جمهوری 
اســالمی توجه خاصــی به موضــوع بیمه راننــدگان و 

مشکالت حوزه حمل و نقل شده است.
آیت اهلل طباطبایی نژاد همچنین بر تقویت خدمات 
و توســعه امکانات رفاهی بین جاده ای اســتان برای 
کید کرد  افزایش ماندگاری مســافر و اشــتغال زایی تا
و گفت: احــداث مجتمع های خدمــات رفاهی بین 
راهی نقش مهمی در اشتغال زایی و خدمات بهتر به 

مسافران دارد.
آیت اهلل طباطبایی نژاد استقرار امکانات در نمازخانه ها 
و مجتمع های بین راهی استان را ضروری برشمرد و 
گفت: در دین مبین اسالم بر مساله نظافت و بهداشت 
کید شــده و اقامه نمــاز از واجبات دین ماســت و از  تا
آنجایی که مردم نیاز به استراحت و بهداشت دارند، 
همه باید تــالش کنند تــا امکانات مــورد نیــاز به نحو 

مطلوب در این مجتمع ها فراهم شود.
آیــت اهلل طباطبایــی نــژاد گفــت: فاصلــه برخــی از 
شــهر های اســتان حتــی از فاصلــه بیــن ۲ اســتان در 
برخی از مناطق کشور بیشتر است و ضرورت دارد برای 
رضایت مندی و رفاه حــال مردم حداقــل امکانات را 

در این مسیر ها فراهم کنیم.
         اعتبارات راه های روستایی متناسب با 

نیاز های استان اصفهان نیست
مدیــر کل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای اســتان 
اصفهان نیز گفت: متاسفانه راه های استان مورد بی 
مهری قرار گرفتــه و اعتبارات قابل توجهــی برای این 

بخش اختصاص پیدا نکرده است.
مهدی خضــری گفت: از مجمــوع پنج هــزار میلیارد 
تومان اعتبار اختصــاص یافته به راه های روســتایی 

کشــور تنهــا ۲۱میلیــارد تومــان بــه اســتان اصفهــان 
اختصاص یافت که جوابگــوی نیاز روکش آســفالت 

تمامی راه ها نیست.
خضری گفــت: در ســال ۹۹ و ۱۴۰۰ اداره کل راهداری 
استان اصفهان توانســت ۱۰۰ کیلومتر راه روستایی را 

روکش آسفالت کند.
خضری با اشــاره به مشــکل کمبــود قیــر و گرانی این 
محصول در کشــور گفت: با وجود تولید قیر در کشور 
متاسفانه از کمبود آن رنج می بریم چرا که مشکالت این 
حوزه بسیاری از طرح های عمرانی جاده ای را زمین 

گیر کرده است.
خضری گفــت: در ابتدای ســال ۹۹ قیمت هر تن قیر 
یک میلیــون و ۷۰۰ هزار تومــان بــوده و هم اینک این 
رقم به تنی ۱۲ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

وی هزینه روکش آسفالت ۱۰ کیلومتر راه های استان را 
حدود ۱۱ میلیارد تومان بیان کرد و گفت: این افزایش 
قیمت ها مشکالت حوزه راهداری را دو چندان کرده 

است.
خضری با تاکید بر اینکه راه های اصفهان خسته است، 

گفت: با وجود گستردگی راه های شریانی، بزرگ و آزاد 
راه ها در اســتان اصفهان؛ اما بودجه راه های اســتان 
خوب نیست و می طلبد مسئوالن کشور نگاه متفاوت 

تری نسبت به راه های اصفهان داشته باشند.
خضری با اشــاره به ۲۶ آذرماه یادآور فرمــان ویژه امام 
برای جهاد تخلیه بندر های کشور گفت: آن روز شاهد 
عملکرد بسیجی گونه در حوزه بندر ها بودیم، اما بسی 
جای خوشحالی است بعد از ۴۲ سال از تاریخ انقالب 
بازهم شاهد حرکت های جهادی در حوزه حمل و نقل 
هستیم و با وجود تحریم ها بازهم رانندگان در حمل و 
نقل بار و مسافر به وظیفه ذاتی و عرفی و شرعی خود 
عمل می کنند و در حوزه جهاد تخلیه بندر ها فعالیت 

خود را انجام می دهند.
خضری گفت: در شرایط سخت کرونایی که خیلی از 
مکان ها تعطیل بود رانندگان نسبت به حمل کاالی 
اساسی فعالیت داشتند که نقش مهمی در وضعیت 
کشور داشــتند و رانندگان وظیفه خود در خدمت به 

مردم را فراموش نکردند.
خضری گفت: در حوزه راهداری نیز با توجه به شرایط 

اقتصادی ســخت کشــور حفظ و نگهــداری راه های 
کشــور بســیار مهم اســت و فعاالن حوزه راه با سخت 

کوشی ویژه برای عبور و مرور ایمن تالش کردند.
خضری در ادامــه به احداث مجتمع های خدمات 
رفاهی بیــن راهی اشــاره کــرد و گفــت: هم اینــک در 
استان ۵۴ مجتمع خدمات رفاهی فعالیت دارند که 
توسط ناظران بهداشــتی و بازرســان اداره کل رصد 

می شوند.
خضــری رفــع خــواب آلودگــی، خســتگی و کاهــش 
تصادفات جاده ای را از مزایای احداث این مجتمع ها 
بیان کردو گفت: در طراحی و جانمایی مجتمع ها به 
گونه ای عمــل کرده ایم که هر راننده پس از ۲ســاعت 
رانندگــی در ایــن مجتمع هــا بــه مــدت ۱۵ دقیقــه 

استراحت کنند.
کندگی  خضری گفت: بــا توجه به کویری بــودن و پرا
شهرستان های اســتان خســتگی و خواب آلودگی از 
عوامل اصلی تصادفات جاده ای به ویژه در جاده های 
کویــری اســت که ایــن مجتمع هــا می تواننــد نقش 

مهمی در کاهش این مشکالت داشته باشند.

خبر

انتظامی اســتان  فرماندهــی  راه  پلیــس  رئیــس 
اصفهــان گفــت: : بــا توجه بــه بررســی آمــار تخلفات 
رانندگی در سطح کل استان، تخلف "عدم استفاده 
از کمربند ایمنی" در ۳۱ درصدی رانندگان اســتان وجود دارد که این امر 
نشان از عدم توجه رانندگان به نقش استفاده از کمربند ایمنی در حفظ 

جان و سالمتی رانندگان دارد.
ع  بــا اشــاره به نقــش کمربند ایمنــی در حفــظ جان  ســرهنگ اصغــر زار
رانندگان، اظهار کرد: با توجه به بررسی آمار تخلفات رانندگی در سطح کل 
استان، تخلف "عدم استفاده از کمربند ایمنی" در ۳۱ درصد رانندگان وجود 
دارد که نشان از عدم توجه رانندگان به نقش استفاده از کمربند ایمنی در 

حفظ جان و سالمتی رانندگان دارد.
اهمیت استفاده از کمربند ایمنی در حفظ جان و سالمتی رانندگان هنگام وی افزود: متأسفانه رانندگان به دلیل نداشتن اطالعات کافی در زمینه 

تصادفات، از بستن کمربند ایمنی حین رانندگی خودداری کرده که این 
امر در هنگام بروز تصادف، درصد صدمه دیدن خود و سرنشینان خودرو 

را به شدت باال می برند.
رئیس پلیس راه اســتان اصفهان ادامه داد: مشــاهده شــده که در یک 
خودروی سرنشین دار تنها راننده خودرو از کمربند ایمنی استفاده می کند 
و سایر سرنشینان به هیچ عنوان از کمربند ایمنی استفاده نمی کنند که این 
به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و راننده و سرنشینان باید همگی به طور 

کامل از کمربند ایمنی استفاده کنند.
ع در توصیه به شهروندان اظهار کرد: رانندگان گرامی حین  سرهنگ زار
تردد با وســایل نقلیه باید از کمربند ایمنی اســتفاده کننــد و در صورت 
همراه داشتن سرنشین، سرنشینان خود را به استفاده از کمربند ایمنی 

ملزم کنند.

خبر

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان 
دســتگیری  و  شناســایی  از  اصفهــان 
گرامی که با راه اندازی صفحات  کالهبردار اینستا
جعلــی اقــدام بــه کالهبــرداری از مخاطبــان 

می کرد، خبر داد.
رئیــس  مرتضــوی  ســیدمصطفی  ســرهنگ 
انتظامی اســتان  فرماندهــی  فتــای  پلیــس 
راه انــدازی  بــا  کالهبــردار  گفــت:  اصفهــان 
کنــون بیش از  گرامی جعلی تا صفحات اینســتا
۵۰۰ میلیون تومان از شــهروندان کالهبرداری 

کرده است.
به گفتــه وی این کالهبــردار ۱۱ صفحــه متعدد 
ک  گرام در زمینــه فــروش پوشــا را در اینســتا
راه اندازی کرده بود و بدون اینکه ارسال کاالیی 
بــرای مشــتری در کار باشــد پــس از دریافــت 
ک کــرده و به این شــکل  مبلــغ مخاطــب را بــال

کالهبرداری می کرد.
چنــد روز پیــش هــم زوج کالهبــرداری کــه از 

گرام بالغ  طریق تبلیغ فــروش لباس در اینســتا
بر ۱۰ میلیارد ریــال کالهبرداری کــرده بودند به 
همت پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان 

اصفهان دستگیر شدند.
بــه تبلیــغ  گرامی که  برخــی صفحات اینســتا
اجنــاس می پردازنــد بــا هــدف کالهبــرداری 
راه انــدازی می شــوند و بنابرایــن شــهروندان 
باید در این زمینه هوشــیار بــوده و به این گونه 
صفحات اعتماد نکنند و از پرداخت وجه پیش 
از رؤیت اجناس و اطمینان از صحت و سالمت 

آن خودداری کنند.

آســیب دیدگان  امــور  مســئول  کارشــناس 
اجتماعــی بهزیســتی اســتان اصفهــان گفت: 
فقــر نمی تواند عاملی برای ســلب مســئولیت 
فرزندان شــان  سرپرســتی  در  والدیــن 
باشــد، گاهــی اوقــات والدینــی به علــت عدم 
فرزنــد  گــذاری  وا بــرای  مســئولیت پذیری 
خود به بهزیســتی مراجعه می کننــد اما با این 
شــرایط کودکــی تحــت سرپرســتی بهزیســتی 

قرار نمی گیرد.
افســانه میرزاییــان در خصــوص عــدم ســلب 
مسئولیت از والدین با فقر، اظهار کرد: والدین 
موظف به نگهــداری فرزندان خود بوده و این 
مســئولیتی عرفــی، شــرعی و اخالقــی اســت و 
هیچ موضوعــی از جمله فقر این مســئولیت را 

سلب نمی کند.
وی افزود: فقــر نمی توانــد عاملی برای ســلب 
مسئولیت والدین در سرپرستی فرزندان شان 
باشــد، گاهــی اوقــات والدینــی به علــت عدم 
گــذاری فرزند خود  مســئولیت پذیری برای وا
بــه بهزیســتی مراجعــه می کننــد، امــا با ایــن 
شــرایط کودکــی تحــت سرپرســتی بهزیســتی 

قرار نمی گیرد.
آســیب دیدگان  امــور  مســئول  کارشــناس 
اجتماعی بهزیســتی اســتان اصفهان تصریح 
کــرد: در مــورد مادرانــی کــه سرپرســت خانوار 

هســتند و بضاعت مالی ندارند پس از بررســی 
در صــورت واجد شــرایط بــودن کمــک هزینه 

مالی برای نگهداری فرزند دریافت می کنند.
وی در خصــوص شــرایط تحــت پوشــش قــرار 
گرفتن کودکان بی سرپرســت یا بدسرپرســت 
افــزود: بهزیســتی فرزنــدی را تحــت پوشــش 
قرار می دهد که بی سرپرســت یا بدسرپرست 
کــودکان دارای والدیــن متــواری یــا  باشــد 
گر  زندانــی جزو ایــن گــروه هســتند همچنین ا
فرزنــد در خانــواده امنیــت جانــی نداشــته یــا 
والدیــن صالحیــت نگهــداری از او را نداشــته 
باشند و یا فرزند مورد آزار و سوءاستفاده های 
مختلف قرار بگیرد با مداخالت تیم مددکاری 
انــس اجتماعــی بهزیســتی وضعیــت  و اورژ
خانــواده، امنیــت فرزنــد و ســالمت والدیــن 

بررسی می شود.
میرزاییان خاطرنشان کرد: در چنین مواردی 
با گزارش های ارائه شــده به مقامات قضائی، 
در صــورت لــزوم کــودک بــه صــورت موقــت از 
خانــواده جداســازی می شــود تــا بررســی ها 
برای امــکان بازگشــت فرزند به خانــواده خود 
گر واقعا فرزندی فاقد سرپرست  انجام شود. ا
مؤثر باشــد نگهداری موقت او به دائم تبدیل 

می شود.
و  مــددکاری  خدمــات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کــرد:  روانشناســی بهزیســتی، خاطرنشــان 
گاهی  بهزیســتی به والدینی که به علت عدم آ
یا فقر فرهنگی، رفتار و ارتبــاط مؤثری با فرزند 
خــود نداشــته و نیــاز بــه آمــوزش و راهنمایــی 
دارنــد خدمــات مــددکاری و روانشناســی 
ارائه می دهــد و ایــن خانواده هــا می توانند در 
حوزه هــای مختلــف اجتماعــی و پیشــگیری 

از این خدمات بهره مند شوند.

مدیر پارک طبیعی شرق اصفهان گفت:پارک 
طبیعــی شــرق اصفهــان تــا حــد زیــادی از 

آلودگی های منطقه می کاهد.
وحیــد صلواتــی مدیــر پــارک طبیعــی شــرق 
اصفهان گفت: کوه نخودی، مانند حصاری 
مســتحکم در مقابــل تهدید هــای زیســت 
محیطی شــرق بــوده و مانعــی طبیعــی برای 
ورود ریزگرد هــا و آلودگیهــا اســت و در واقــع 
همانگونه که از ناژوان به عنوان ریه تنفســی 
شــهر نام برده میشــود، پــارک طبیعی شــرق 
اصفهــان هــم میتوانــد از آلودگی های ایــن 

منطقه بکاهد.
فضــای ســبز شــرق ۷۰۰ هکتــار اســت کــه بــا 
احتســاب میــدان مرکــزی میــوه و تــره بــار و 
بــاغ رضــوان ۱۰۰۰ هکتار پــارک طبیعی شــرق 

اصفهان را فضای سبز تشکیل میدهد که این 
میــزان حدود یــک چهــارم مســاحت فضای 

سبز شهرداری اصفهان را شامل میشود.
پروژه توســعه شــرق در مناطق چهار، شــش 
و ۱۵ درگیر شــده اســت که توجه به ایجاد این 
فضــای ســبز از ورود ریزگرد هــا جلوگیــری 

میکند.

پرنــده  کوچکتریــن  طالیــی  تــاج  سســک 
خاورمیانه در کاشان شناسایی شد.

لیدر طبیعت و کارشناس اداره منابع طبیعی 

شهرســتان کاشــان گفت:گرچــه سســک تاج 
طالیی کوچکتریــن پرنده ایران و خــاور میانه 
اســت اما در میان پرنــده شناســان معموال با 
الیکایی هر دو به عنــوان کوچکترین پرندگان 

کشور به حساب می آیند.
علی خالویی افزود: اندازه سسک تاج طالیی 
۸ تا ۹ ســانتی متــر اســت و معموال در اواســط 
فصــل پاییز در باغهــا وجنگل ها و درروســتای 
مرق کاشان و اســتان های مازندران، گیالن، 
گلستان، البرز، قزوین و سیستان و بلوچستان 

دیده شده است.

گرامی  کالهبردار اینستا شناسایی 
با ۱۱ صفحه جعلی

کارشناس امور آسیب دیدگان بهزیستی استان اصفهان:

فقر عامل سلب مسئولیت والدین 
در مورد نگهداری از فرزندان نیست

پارک طبیعی شرق سپر محافظت اصفهان 
از مخاطرات زیست محیطی

خبر

کوچکترین پرنده  شناسایی سسک تاج طالیی 
کاشان خاورمیانه در 

خبر

 معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( اســتان اصفهان گفت: امســال 
پنج هزار فرصت اشــتغال در بخــش هدایت 
شــغلی بــرای مددجویان ایــن نهــاد در ایــن 

منطقه فراهم شده است.
 احمدرضایــی افــزود: ۵۳۹ میلیــارد تومــان  
امسال به بخش  اشــتغال کمیته امداد امام 
خمینی )ره( در اســتان اصفهــان برای ایجاد 

۱۶ هزار و ۳۷۵ شغل اختصاص یافته است.
 معاون اشــتغال و خودکفایی کمیتــه امداد 
امــام خمینــی )ره( اســتان اصفهــان افــزود: 
در این استان  ۱۰۰ نفر راهبر شغلی وجود دارد 
کــه ۱۸ نفر از آنــان در شــهر اصفهــان ۳۰۰ نفر را  
کنون ۲ هزار و ۱۷۰ شغل  راهبری می کنند که تا

به وسیله آنان ایجادشده است.
وی ادامه داد: راهبر شغلی به کسی می گویند 
کــه زمینــه خــود مهارتــی و حرفه آمــوزی 
مددجویــان بــه  خصــوص زنــان سرپرســت 
خانوار را فراهم می کند و در واقع توسعه دهنده 
مشاغل خانگی در منزل است و آموزش و مواد 

اولیه را نیز در اختیار مددجو قرار می دهد.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام 
خمینی )ره(  اســتان اصفهان بیان داشــت: 
همچنین فرصت هــای شــغلی دیگر کمیته 
امداد با کمک دفاتر کاریابی فراهم می شــود 
و مددجویان به کاریابی معرفی می شــوند و 
از ابتدای ســال جاری تا پایــان آذر  یک هزار و 
۴۵۰ مورد کاریابی مددجویان تحت پوشش 
کمیته امــداد از طریق این دفاتر انجام شــده 

است.
وی درباره طرح مددجویان تحت نظر کارفرما 
نیز گفت: سال گذشته ۲۷۳ طرح کاریابی و 
در ســال جــاری ۶۲ طــرح کارفرمایــی در این 

منطقه انجام شده است.
رضایی همچنیــن در مــورد آمــوزش مهارت 
به مددجویان تحت پوشــش گفت: مهارت 
آموزی در سه بخش مقدماتی، پایدارسازی 
و مهارتــی انجــام می شــود کــه تعهــد کمیته 
امــداد اصفهــان در ســالجاری  ۳ هــزار مــورد 

مهارت آموزی بوده است.
وی گفــت: کمیتــه امــداد امام خمینــی)ره( 
کنون برای ۲هزار و ۶۰۷ نفر سرپرست خانوار  تا
در استان اصفهان  با صرف ۹۴ میلیارد تومان 

شغل ایجاد کرده است.
معــاون اشــتغال و خودکفایی کمیتــه امداد 
امام خمینی )ره(  استان اصفهان در خصوص 
خودکفایی زنان  سرپرست خانوار نیز  گفت: 
امســال ۲۶۳ میلیــارد تومــان وام بــه زنــان 
سرپرســت خانــوار  پرداخــت شــده و آموزش 
مقدماتی، کار انگیزی، پایدارسازی و آموزش 

مهارتی به آن ها  نیز انجام داده شده است.
کنــون بالــغ بــر ۹۶ هــزار و ۳۳۱ خانــوار با  هم ا
جمعیــت ۱۸۰ هــزار و ۳۶۹ نفــر زیــر پوشــش 
کمیته امداد امــام خمینی اســتان اصفهان 

هستند.

 سرپرســت اداره حفاظــت محیــط زیســت 
کال در  ناییــن از رهاســازی یــک قــالده کارا
زیســتگاه پناهگاه حیات وحش عباس آباد 

 این شهرستان خبر داد.
کال  علیرضــا رضایی، گفــت: یک قــالده کارا
که برای یافتن غذا  به محدوده روســتاهای 
مجــاور پناهگاه حیــات وحــش عبــاس آباد 
وارد شده بود با همکاری طبیعت دوستان و 
محیط بانان و بدون هرگونه صدمه دیدگی، 
زنــده گیــری و پــس از اطمینــان از ســالمت 
کامل، در زیســتگاه خــود در ایــن منطقه رها 

شد.
گربــه ســان  گونــه  کال یکــی از هشــت  کارا
کشــور بــوده و دشــت ها و تپــه  ارزشــمند 
ماهورهــای مناطــق بیابانــی و اســتپی بــا 
پوشش گیاهی مناسب، زیستگاه این جانور 

است.
پناهــگاه حیــات وحــش عبــاس آبــاد  در ۱۹۰ 
کیلومتری نایین با وسعت افزون بر ۳۲۰ هزار 
هکتار، زیســتگاه انواع وحوش و پرندگان در 

شرق استان اصفهان است.
کنون ۴۳ گونه مختلف پستاندار، ۳۲ گونه  تا
خزنده، ۸۶ نوع پرنده بومی و ۱۷۵ گونه پرنده 
مهاجــر و فصلــی در ایــن منطقه شناســایی 

شده است.
این پناهگاه در زمره زیستگاه  گونه در معرض 
انقراض و کمیاب یــوز پلنگ آســیایی نیز به 

شمار می رود.
 شهرســتان ناییــن بــا بیــش از ۳۹ هــزار نفــر 
جمعیــت در۱۴۰ کیلومتری شــرق اصفهان 

قرار دارد.

پنج هزار فرصت شغلی 
امسال برای مددجویان
کمیته امداد امام )ره(  

 اصفهان ایجاد شد

کال رهاسازی یک قالده کارا
 در زیستگاه عباس آباد نایین

رئیس پلیس راه استان اصفهان:

کمربند ایمنی استفاده نمی کنند ۳۱ درصد رانندگان از 

فرمانده انتظامی شهرستان کاشــان از پلمب یک 
واحد دندانپزشکی غیرمجاز در کاشان خبر داد.

سرهنگ حسین بساطی  با اشــاره به اینکه تأمین 
سالمت شــهروندان یک امر ضروری است، گفت: 
بر اساس گزارش های رسیده مبنی بر فعالیت یک 
واحد دندانپزشکی غیرمجاز در شهر کاشان مراتب 

در دستور کار قرار گرفت.
سرهنگ بساطی با بیان اینکه متصدی این واحد 
دندانپزشکی بدون هیچ مدرک علمی و به صورت 
غیرقانونی فعالیت می کرد، گفت: پــس از اقدامات 
الزم این واحد دندانپزشکی با حکم مقام قضائی و 
نظارت کارشناسان مرکز بهداشت کاشان پلمب و از 

فعالیت آن جلوگیری به عمل آمد.
ســرهنگ بســاطی بــا اشــاره به اینکــه پرونــده فرد 
متخلــف بعــد از تنظیم بــه مراجــع قانونی ارســال 
کــز بــدون داشــتن  می شــود، گفت: اینگونــه مرا
تخصــص و مهــارت الزم و عــدم رعایــت موازیــن 
بهداشتی ضمن دخالت غیرقانونی در امور درمان 
گیردار، عفونی و مسری  باعث شیوع بیماری های وا

می شوند.
         دستگیری و انهدام پاتوق مواد مخدر صنعتی 

در کاشان
سرهنگ بساطی در بخش دیگری از سخنان خود 
از دستگیری و انهدام پاتوق مواد مخدر صنعتی در 

کاشان خبر داد و گفت: در بازرسی های انجام شده 
از مخفیگاه متهمان بیش از یک کیلو مواد افیونی 

شیشه و هروئین کشف و ضبط شد.
سرهنگ بساطی با بیان اینکه در ارتباط با این پرونده 
سه نفر دستگیر شدند، گفت: پرونده این افراد پس از 

تشکیل تحویل مراجع قضائی شد.
         ورود ماده مخدر جدیدی بنام تسبیح

سرهنگ بساطی با اشاره به خطرات مواد مخدر برای 
مردم به خصوص نسل جوان گفت: یک گونه جدید 
از مواد مخدر به نام »تسبیح« روانه بازار شده است 
که این ماده افیونی از دانه های گرد و با رشته هایی 

از جنس خود و به هم پیوسته درست شده است.
ســرهنگ بســاطی گفــت: مــاده مخــدر تســبیح 
مخلوطی از آمفتامین و شیشــه با دو یا ســه اســید 
ک است که به شکل تسبیح ساخته  بسیار خطرنا

می شود.

رئیس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: بازدید از شهرک 
علمی و تحقیقاتی و شــرکت های دانــش بنیان در 
راســتای حمایت از کســب و کارها انجام شــد و در 
آینده نیز در طرح ریزی، تصویب و ابالغ بودجه این 

موضوع قابل مشاهده خواهد بود.
منوچهر مهروی پور اظهار کرد: شهرداری اصفهان 
باید از منابع و مهارت ها در راستای بهبود کیفیت 
زندگی شهری و شهروندان استفاده کند، همچنین 
از تشــکل ها و نمایندگان صنوف به ویژه کســب و 

کارهای نوین در این راستا استفاده کند.
کیدات دوره ششم شورای  وی با بیان اینکه یکی از تأ
اسالمی شــهر اصفهان، بهره گیــری از مهارت ها در 
کنــون اتفاقات  کســب و کارهای نوین اســت که تا
خوبــی رقــم زده شــده اســت، افــزود: گفت وگــو بــا 
نخبگان و خبرگان یکی از برنامه های مد نظر شورا 
اســت که در این راســتا اعضای شــورا بازدیدهایی 
جهت بررســی فعالیــت کســب و کارهای نویــن از 
شهرک علمی تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان 
داشتند و با مسئوالن این شرکت ها به بحث و تبادل 

نظر پرداختند.
رئیس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــورای اسالمی شــهر اصفهــان ادامــه داد: ایــن 

بازدیدهــا در راســتای حمایــت از کســب و کارهــا 
اســت و در آینده نیز در طرح ریزی، تصویب و ابالغ 

بودجه این موضوع قابل مشاهده خواهد بود.
وی بــا بیان اینکه شــهرداری قول داده به واســطه 
حمایت شــورا، حمایت های الزم را انجــام دهد تا 
در قسمت های مختلف شهری بتوانیم از ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان استفاده کنیم، افزود: در 
بازدید از شهرک علمی تحقیقاتی و گفت وگو با فعاالن 
شرکت های دانش بنیان به این نتیجه رسیدیم که 
ارتباط آنها با مجموعه های اجرایی کمرنگ است و 
نیاز به حمایت دولت و نهادهای غیر دولتی دارند تا 
فعالیت آنها از مرحله تحقیقاتی به مرحله اجرا برسد.
مهروی پور خاطر نشان کرد: الزاما حمایت به معنای 
کیدات بودجه  تخصیص بودجه نیست، اما ذیل تأ

۱۴۰۱ این موضوع لحاظ شده است.

خبرخبر
پلمب یک واحد دندانپزشکی غیرمجاز

کاشان  در 

کید کرد: عضو شورای شهر اصفهان تا

استفاده از منابع و مهارت ها 
کیفیت زندگی شهری در راستای بهبود 
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هنر مردان در ویژه برنامه »هنرمردان« 

ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان در 
بسته خبری خود به ویژه برنامه 
»هنرمردان« پرداخته است که به مناسبت شهادت 
حضرت زهرا )س( و ســالروز شــهادت سردار شهید 
قاســم ســلیمانی در میدان امــام حســین )ع( اجرا 

می شود.
این هفته، ویژه برنامه »هنر مردان« از سوی معاونت 
اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و با همکاری 
دفاتر تخصصی معاونت فرهنگی به مدت پنج روز 
از دوازدهم تا شــانزدهم دی ماه هرشــب از ساعت 
۱۸ تا ۲۳ به مناســبت شــهادت حضرت زهرا )س( 
و سالروز شهادت ســردار شهید قاسم سلیمانی در 
میدان امام حســین )ع( درحال برگزاری است و در 
هرکــدام از موکب های این مراســم، شــامل موکب 
تئاتر )نقش مردان( نام دارد، موکب نقاشــی )رسم 
مردان( است، موکب ســینما )نقل مردان( است و 
موکب خوشنویسی )مشــق مردان( هنرمندان به 
ارائه آثار هنری خود متناسب با این ایام می پردازند.

         طنین »آوای مهر« در گوش شهر
در ویژه برنامه »هنرمردان« ضمن پذیرایی فرهنگی 
از شــهروندان در حوزه هــای مختلف، گروه ســرود 
»آوای مهــر طاها« نیز به اجرای ســرودهای متنوع 

خود پرداخت.
سعید عنایتی، سرپرست گروه ســرود و هم خوانی 
آوای مهر طاها درباره اجرای گروه خود در ویژه برنامه 
»هنرمردان« اظهار کرد: چنین برنامه هایی باید در 
سطح شهر به خصوص در مناسبت ها برگزار شود و 
اطالع رســانی بیشــتری صورت گیرد تا شهروندان 

از این برنامه مطلع شده و در آن شرکت کنند.
وی درباره تاریخچه فعالیت گروه سرود و هم خوانی 
گــروه ســرود و  آوای مهــر طاهــا افــزود: فعالیــت 
هم خوانی آوای مهر طاها، از سال ۱۳۸۲ آغاز شده 
اســت و ســرود و نماهنگ هــای مــا بــا موضوعــات 
مختلفــی همچــون موضوعــات مذهبــی، دینی و 
اجتماعی در سطح شــهر و کشــور و حتی در سطح 
بین المللی از شــبکه های مختلــف در حال پخش 

است.
عنایتی با اشاره به تنوع سنی اعضای گروه سرود و 
هم خوانی آوای مهر طاها گفت: گروه سرود ما اولین 
ســازمان مردم نهاد تخصصی ســرود کشــور اســت 
و عالقه منــدان از حــدود ۱۱ ســالگی وارد ایــن گــروه 

می شــوند و در دوره های مختلف آموزشــی شرکت 
می کنند و چندین سال عضو مجموعه هستند. در 
شب اول برنامه هنرمردان نیز گروه سنی جوانان ما 

به اجرای سرود پرداختند.
سرپرست گروه سرود و هم خوانی آوای مهر طاها با 
اشاره به موضوع ســرودها ادامه داد: سرودها با هر 
دو موضوع شــهادت حضرت فاطمه  )س( و سردار 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی به اجــرا می پردازند 
و چون تعداد قطعات ســرود زیــاد اســت و برخی از 
شهروندان هر شب در برنامه حضور پیدا می کنند، 
تالش شــده تا کارهــای متفاوتــی را به شــهروندان 

تقدیم کنیم.
ویژه برنامه »هنرمــردان« همزمان با ایام شــهادت 
حضرت زهرا )س( و دومین سالگرد شهادت سردار 
حاج قاسم سلیمانی از سوی معاونت اجتماعی و 
مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان بــا مشــارکت دفاتــر 
تخصصی معاونت فرهنگی هنری این ســازمان تا 
۱۶ دی مــاه هر شــب از ســاعت ۱۸ تــا ۲۳ در میدان 
امام حســین )ع( اجرا می شود. نمایش فیلم های 
کوتــاه جشــنواره عمــار، اجــرای تئاتــر، هنرآفرینــی 
هنرمندان و اساتید نقاشی و خطاطی، اجرای سرود 
و شعرخوانی از جمله بخش های این برنامه است.

         تئاتر خیابانی، راهی برای آشنایی با هنر 
نمایش

گــروه تئاتــر  کارگــردان  فرشــته امینــی، دســتیار 
»نقــش دل« کــه به همــراه ســایر اعضای ایــن گروه 
در ویژه برنامــه »هنرمــردان« بــه اجــرای اثــر خــود 
می پردازنــد، تئاتــر خیابانــی را راهــی برای آشــنایی 
مردم بــا هنــر نمایــش دانســت. وی دربــاره اجرای 
نمایــش »نقــش دل« در ویژه برنامــه »هنرمــردان« 
اظهار داشــت: اجرای این گونه برنامه هــا نه تنها در 
اصفهان بلکه باید در سطح کشور زیاد شود، چون 
تئاتر خیابانی در واقع از خیابان ها شروع می شود و 
نمایش آثار مختلف برای مردم باعث می شود آنها 
با هنر تئاتر بیشــتر آشــنا شــوند. امینی اضافــه کرد: 
خیابان ها ظرفیت باالیی برای اجرای تئاتر خیابانی 
دارند و هنرمندان می توانند با اجــرای برنامه های 
مختلف، خــود را مطرح کــرده و ازایــن طریق مردم 
نیز بــا هنر تئاتر بیشــتر آشــنا شــوند. وی با اشــاره به 
موضوع این نمایش گفت: موضوع تئاتر درباره شهید 
قاسم سلیمانی است که بنر نصب شده در نمایش، 
نمادی از ایران اســت و می تــوان از آن بــرای اجرای 
نمایــش دربــاره موضوع هــای مختلفــی همچــون 
شــهادت، مقاومــت و حتــی پاســداری از محیــط 
زیست کشور استفاده کرد. همچنین بازیگر نقاش 

در ایــن تئاتر نماد عشــق و محافظت اســت. امینی 
درباره ایده ایــن نمایش ادامــه داد: محمــد رادمهر 
نویسنده و کارگردان تئاتر نقش دل، ایده این نمایش 
را مطرح کرد و تصمیم گرفتیم تا این ایده با موضوع 
شهادت ارائه شود. وی با اشاره به فعالیت های گروه 
کنون گفت: از دو سال  تئاتر نقش عشق از گذشته تا
پیش و پس از آشــنایی با محمــد رادمهــر کارگردان 
و بازیگر مشــهور اصفهانــی، گروه تئاتر نقش عشــق 
فعالیت خود را آغاز کــرد و در این زمان نمایش های 
زیــادی همچــون حاجــی فیــروز، نمایش هــای 
عیدانــه، نمایش هایی با موضــوع بیمــاری کرونا و 
موضوعات دیگر تولید و اجرا شده است. ویژه برنامه 
»هنرمردان« همزمان با ایام شــهادت حضرت زهرا 
)س( و دومین سالگرد شهادت ســردار حاج قاسم 
سلیمانی از سوی معاونت اجتماعی و مشارکت های 
ورزشــی  اجتماعــی  فرهنگــی  مردمی ســازمان 
شــهرداری اصفهــان بــا مشــارکت دفاتــر تخصصی 
معاونت فرهنگی هنری این ســازمان تا ۱۶ دی ماه 
هر شــب از ســاعت ۱۸ تا ۲۳ در میدان امام حسین 
)ع( اجرا می شود. نمایش فیلم های کوتاه جشنواره 
عمار، اجرای تئاتر، هنرآفرینی هنرمندان و اســاتید 
نقاشــی و خطاطی، اجــرای ســرود و شــعرخوانی از 

جمله بخش های این برنامه است.

کارگاه آموزشی "نماهنگ از ایده 
تا پخش" با حضور مهدیار عقابی 
و علی شمس در عمارت سعدی 

اصفهان برگزار شد.
عقابــی در ایــن برنامــه بــه تعریــف واژه نماهنــگ 
پرداخت و گفت: نماهنگ یعنی قطعه تصویری 
بر پایــه شــعر و موســیقی کــه دارای روایت اســت. 
نماهنگ به دو دسته آرشیوی و تولیدی تقسیم 
می شود، دوره نماهنگ آرشیوی تمام شده است 
و این نماهنگ اصال جذاب نیست. همه جذابیت 
نماهنگ به تولیدی بودن آن است و اینکه بتواند 

یک روایت خوب ایجاد کند.
وی نماهنگ را یکی از جذاب ترین موارد هنرهای 
تصویــری دانســت و افــزود: تدوینگــری کــه ریتم 
و روایــت را بــه خوبــی می شناســد نماهنگ ســاز 
خوبی خواهد شد، عکاسان خوب نیز در ساختن 

نماهنگ بسیار موفق هستند.
عقابی با اشاره به اینکه باید سلیقه شخصی خود 
را باال ببرید و هنر ذاتی با ممارست و تمرین و زیاد 
دیدن می شود، خاطرنشــان کرد: نماهنگ بر دو 

نوع است؛ نماهنگ قصه گو و نماهنگ فرم گرا.
عضو باشــگاه فیلم ســوره و دانش آموخته رشــته 
سینما ادامه داد: نماهنگ قصه گویی نماهنگ 

مورد عالقه ایرانی ها است زیرا به روایت عالقه دارند 
و خارجی ها بیشتر نماهنگ فرم گرا را می شناسند 

و امکانات ساخت آن را دارند.
         در مرحله اول کار با ساختن نماهنگ 

سفارشی شروع کنید
سازنده نماهنگ اشتیاق گفت: کار سفارشی در 
حوزه نماهنگ دوگونه است، یکی اینکه شعر وجود 
دارد و به شما موسیقی می دهند که بر اساس آن 
تصویری بســازید، دوم آنکه اول ایده وجــود دارد 
بعد تبدیل به شعر و موسیقی می شود. در مرحله 
اول بهتر است از گزینه اول شــروع کنید و با شعر و 

موسیقی آماده قطعات تصویری بسازید.

کارگردان اثر "چای روضه" افزود: در حوزه نماهنگ 
کادمیکــی وجــود نــدارد و هرچــه  هیــچ فضــای آ
در این نشست گفته می شود از حاصل تجربیات 

شخصی است.
گــر شــعر و موســیقی را خــط  عقابــی ادامــه داد: ا
شاخص این فرایند بگذارید ایده به سه روش ایجاد 
می شــود. برخی ایده ها به صورت مماس با شــعر 
و موســیقی جلــو مــی رود برخــی مــوازی و برخــی 

متقاطع که در این آخری کار سخت تر است.
این هنرمند نماهنگ ساز به بیان شباهت های 
 این ســه روش و تفاوت های آن پرداخت و گفت: 
تفاوت روش مــوازی و ممــاس در فهم مضمون و 

فهم روایت اســت و در روش متقاطع، فهم نقاط 
عطف روایی مهم است و رسالت موزیک ویدیو این 

است که همه را کنار یکدیگر جمع کند.
         ایده خالق به تجهیزات نیازی ندارد

علی شمس تهیه کننده نماهنگ نیز خاطرنشان 
کرد: معمــوال از ایــده تــا پخــش اتفاقاتــی می افتد 
که بیشــتر اجرایی هســتند و ایــده و پخــش هر دو 
تخصــص اســت و فــروش در موزیــک ویدیوها به 

منزله همان پخش است.
کثر سرودها و ایده ها همه در  وی با اشاره به اینکه ا
یک سطح هستند و متأســفانه از روی هم تقلید 
می کننــد، بــه تعریف ایــده پرداخــت و گفت: ایده 
یک فرایند اســت و رســیدن به ایده ای که از تهیه 
کننــده و ســرمایه گذار دل می بــرد کــه بــر روی آن 
ســرمایه گذاری کند با زیادخوانــدن و زیاد دیدن 
رخ می دهد. ایده خالق نیاز به تجهیــزات ندارد و 

خودش جذاب است.
شمس افزود: بستر مناسبی برای دیدن نماهنگ 
وجــود دارد که بایــد از آن به خوبی اســتفاده کرد. 
موزیــک ویدیو برای پر کردن شــکاف بین نســلی 
و شکاف سیاسی و غیره ســاخته می شود، مانند 
یک قهرمان که می آید و همــه را در یک نقطه دور 

هم جمع می کند.

آبفــای اســتان اصفهــان در قالــب پویــش »اهدای 
کتاب- اهدای دانایی« از همــکاران و عالقه مندان 
دعوت می کنــد کتاب های مازاد و ســالم خــود را به 

کتابخانه شرکت اهدا کنند. 
در ایــن طــرح از همــکاران شــاغل، بازنشســته و کلیــه عالقــه منــدان 
دعوت می شــود با هدف گســترش فرهنگ مطالعــه، ترویج فرهنگ 

اهــدای کتــاب، غنی ســازی منابــع کتابخانــه شــرکت آبفای اســتان 
اصفهان و در دسترس عموم قرار گرفتن کتاب های بدون استفاده در 
کتابخانه های شــخصی، کتاب های خود را به کتابخانه شــرکت اهدا 
کرده و ضمن به جای گذاشتن اثری ماندگار از خود، در گسترش دانش 
نیز سهمی داشــته باشــند.  کتاب های اهدایی توســط کارشناســان 
مجموعه مورد بررسی اولیه قرار گرفته و از میان آنها کتاب هایی که شرایط 
فیزیکی خوبی داشته و همسو با اهداف کتابخانه باشند، پذیرش شده 
و اطالعات آنها در آرشیو کتابخانه هوشمند شرکت بارگذاری می شوند. 
گفتنی است کتابخانه هوشمند آبفای استان اصفهان مستقر در خانه 
فرهنگ آب واقع در خیابان فردوسی شهر اصفهان، با بهره گیری از فن 
آوری های روز نرم افزاری و منطبق بر استانداردهای کتابداری و  تحت 

وب در پورتال داخلی شرکت تعبیه شده است. 
همچنین نــرم افزار کتابخانــه مجهز به بیــش از ۸۰۰۰ منبــع اطالعاتی 
شــامل ۵۰۰۰ نســخه فیزیکی و بیش از ۳۰۰۰ نسخه الکترونیک شامل 
۱۰۰۰ نسخه مقاله فارسی، ۱۰۰۰ نسخه مقاله التین، ۱۱۹۲ نسخه کتاب 
فارسی در حوزه علوم انسانی و ۲۷ نسخه کتاب التین در حوزه صنعت 

آب و فاضالب است. 
عالقه منــدان به شــرکت در پویش » اهــدای کتاب- اهــدای دانایی« 
می تواننــد کتاب هــای خــود در زمینه هــای علمــی، ادبــی، تاریخی، 
فرهنگی و تخصصی در زمینه صنعت آب و فاضالب را از طریق تماس با 
شماره تلفن ۳۲۲۰۴۰۱۴-۰۳۱ به کتابخانه شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان اهدا کنند. 

در کارگاه "نماهنگ از ایده تا پخش" عنوان شد:

نماهنگ یکی از جذاب ترین هنرهای تصویری است

کلید خورد کتاب - اهدای دانایی« در آبفای استان اصفهان  پویش »اهدای 

خبر

کارگاه

نمایش

در آستانه دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید 
حاج قاســم ســلیمانی، از تابلوی نقاشــی »مردان 

سپیده دم« اثر محمدعلی حدت رونمایی شد.
 تابلوی نقاشی »مردان سپیده دم« اثر محمدعلی 
حدت که به تصاویر شــهیدانی مانند حاج قاســم 
ســلیمانی، حــاج حســین خــرازی، حــاج احمــد 
کاظمــی، ســیدمحمد حجازی، مســلم خیــزاب، 
جواد محمــدی و محســن حججی مزین اســت، 
به همت حوزه هنری اســتان اصفهان و در آستانه 
دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی، رونمایی شد. »محمدعلی حدت« استاد 
پیشکسوت »نقاشی و طراحی پوستر« تحصیالت 
هنری خود را در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان 
در رشته نقاشی زیر نظر اساتید همچون عباسعلی 
پورصفا گذراند و در ســال ۱۳۴۶ موفــق به دریافت 
دیپلم از هنرستان هنرهای زیبای اصفهان شد و از 
سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۳ به عنوان کارشناس با سازمان 

صنایع دستی ایران همکاری داشت. استاد حدت 
نقاشــی واقع گــرا اســت کــه هنــر شــگرف او در آتلیۀ 
رنگارنگ از نقــش و رنگش کامال هویدا اســت. او در 
طول سال ها فعالیت هنری خود حدود ۵۵۰ پوستر 
فیلم ســینمایی را نیز طراحی کرد. آئیــن رونمایی 
از تابلــوی نقاشــی »مــردان ســپیده دم« بــا حضور 
سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان، روز سه شنبه 
در سالن سعدی عمارت تاریخی سعدی اصفهان، 
واقع در خیابان استانداری، گذر سعدی برگزار شد.

در آیینــی از کتــاب »پنجــم تــا پنجــم« بــا موضــوع 
زندگینامه شــهید حمید توحیدی از دانشجویان 
نخبه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رونمایی شد.

 معاون علمی و پژوهشی سپاه صاحب الزمان )عج( 
گفت: زینب عطایی خاطرات این شهید واالمقام را 
از زبان خانواده، دوســتان و همرزمان وی به رشته 
تحریــر در آورده و در هــزار نســخه بــه چاپ رســانده 
است. سرگرد خالد گمار افزود: یکسان بودن تاریخ 
تولد و شــهادت )پنجم دی ماه( شــهید توحیدی 

علت انتخاب نام این کتاب است.

وی ادامه داد: این شــهید که دارای رتبه کنکور ۳۳ 
و دانشجوی رشته پزشــکی بود برای دفاع از کشور 
به جبهه های نبرد حق علیه باطل رفت و در پنجم 
اســفندماه ســال ۶۵ در عملیــات کربــالی پنــج به 

شهادت رسید.

پس از پایان مهلت فراخوان چهاردهمین جشنواره 
هنرهای تجسمی فجر، دبیرخانه جشنواره اعالم 
کرد که تعــداد ۴۳۴۵ هنرمنــد، ۱۰ هــزار و ۸۶۲ اثر در 

رشته های ده گانه به جشنواره ارسال کرده اند.
 ســید عباس میرهاشــمی، دبیرکل چهاردهمین 
جشنواره هنرهای تجســمی فجر گفت: بنا به آمار 
موجود سایت، شاهد رشــد ۳۴ درصدی در تعداد 
هنرمندان و رشد ۴۰ درصدی در تعداد آثار هستیم. 
در بیــن شــرکت کنندگان ۲۵۶۰ خانــم و ۱۷۸۵ مرد 

هستند.
 ۱۴۷۳ هنرمنــد از تهــران شــرکت کرده انــد و ۲۸۷۲ 
هنرمند هــم از دیگر اســتان های کشــو که اســتان 
خراســان رضــوی بعــد از تهــران بــا ۳۷۵ هنرمنــد، 
اصفهان با ۳۲۶ هنرمنــد و البرز بــا ۲۴۲ هنرمند در 

رده های بعدی هستند. 
وی افــزود: در رشــته نقاشــی ۱۳۱۷ هنرمند نقاش 
۳۲۴۰ اثــر ارســال کردنــد. در رشــته عکاســی ۸۴۷ 
عکاس بــا توجه به تــک عکــس و مجموعه عکس 
۲۰۳۳ اثر به جشنواره فرستاده اند. در رشته گرافیک 
هم ۴۸۶ طراح، ۱۱۴۹پو ســتر را به دبیرخانه ارسال 

کرده اند. 
میرهاشــمی همچنین دربــاره رشــته های دیگــر 
گفــت: ۴۶۱ تصویرســاز ۱۱۲۰ اثــر ارســال کردنــد و در 
رشته خوشنویسی ۳۲۹ خوشــنویس ۷۲۰ تابلو در 
شــاخه های مختلــف خوشنویســی بــه دبیرخانه 

جشنواره فرستادند. 
در رشــته نگارگری هــم ۳۱۰ هنرمنــد ۶۰۰ اثــر را برای 

انتخاب ارسال کرده اند. 
دبیرکل جشــنواره هنرهــای تجســمی فجر گفت: 
در رشــته هنرهــای جدیــد هــم ۲۰۱ هنرمنــد در 
شاخه های پرفورمنس، چیدمان و ویدئوآرت ۳۴۶ 

اثر را فرستادند.
 ۱۸۵ کاریکاتوریســت بــا ۴۶۹ اثــر بیشــترین رشــد 
را نســبت بــه دوره قبــل داشــته اند. در بخــش آثــار 
حجمی هم در رشــته مجســمه ۱۷۹ هنرمند ۳۲۷ 
اثر و در بخش ســرامیک، ۶۷ هنرمنــد ۱۲۵ اثــر را به 

جشنواره فرستادند. 
در مجموع بیشترین رشد اثر و تعداد هنرمند برای 
رشته های کاریکاتور، نقاشی و تصویرســازی بوده 
کاری  است میرهاشــمی افزود: در بخش ایثار و فدا
که در فراخوان جشنواره به عنوان بخش ویژه دیده 
شده اســت، ۴۶۳ هنرمند، ۷۳۳ اثر در رشته های 

مختلف ارسال کرده اند. 
هنرهــای  جشــنواره  چهاردهمیــن  دبیــرکل 
تجســمی فجر در پایان از پژوهشــگران و منتقدان 
هنرهای تجســمی دعوت کــرد تا بــا توجــه به این 
آمار و سپس تماشای آثار تحلیل های خود را ارائه 
دهند تا ارائه آمار صرفا به معنی اعداد و ارقام نباشد 
و بتوانیم از توان علمی پژوهشگران در نگاه تحلیلی 

بهره بگیریم.
 پس از اعالم اسامی هنرمندان به تفکیک رشته ها 
در سایت جشنواره، جلسات انتخاب آثار با حضور 
دبیران و داوران به تناوب برگزار می شود و پس از این 

مرحله آثار ورودی به نمایشگاه اعالم خواهد شد.

در آستانه سالروز شهادت سردار دل ها و همراهانش، 
شهید حاج قاســم ســلیمانی، کتاب »قاسم حاج 
قاسم« زندگینامه شــهید وحید زمانی  نیا، توسط 

انتشارات روایت فتح منتشر شد.
کتاب "قاســم حاج قاسم" نوشــته "زینب موالیی" 
بخشی از زندگی نامه داستانی "شهید وحید زمانی 
نیا" از محافظان وفادار حاج قاسم سلیمانی است. 
شــهید جوان و تازه دامادی کــه در دو ســال آخری 
کــه محافظ حاج قاســم بــود پــا بــه پای ایشــان او را 
همراهی شان کرد. در جنگ پیش آمده در سوریه 
او از مدافعان حرم آل اهلل بود و ماموریت های زیادی 
به سوریه داشت. بعد از پایان جنگ داعش به ایران 
برگشت. حاج قاسم که دوست داشت محافظانش 
را از مدافعان حرم انتخاب کند او را به عنوان محافظ 

انتخاب کرد.
در بخش هایی از این کتاب، رفتار و منش حاج قاسم 

در قالب خاطرات وحید و حاج قاسم را می خوانیم و 
با ویژگی های رفتاری و اخالقی شهید وحید زمانی 

نیا آشنا می شویم.
در بخشی از این کتاب آمده است:

"وحید چون عالقه ی خاصی به حضرت قاسم)ع( 
داشــت، شــب ششــم محرم خیلــی حــال و روزش 
دیدنی بود. از این تناقض شــادی و گریــه در روضه 
خیلی خوشــش می آمد. یک جور خاصی با سوز و 

دل برای رفقا تعریف می کرد:
- آخ آخ اون موقعی که تو روضه داری دست می زنی 
و گریه می کنــی، نمی دونی چه حالی می شــم که. 
اون گل و نقل هایی کــه می پاشــن، اون رجزی که 
حضرت قاســم می خونه دلــم رو پاره پــاره می کنه، 
بعضی شب ها خوابش رو می بینم. اون لحظه ای 
که غم سنگینه، دل اهل حرم سوخته اما سربلندن 
و افتخار می کنن بــه وجود حضرت قاســم... به به 
آدم شب شیشم از این همه زیبایی کیف می کنه...

همیشه می گفت: گل قاسمیه با من.
شب ششم برای هیئت شان گل می خرید. وقتی 
مداح روضه ی را می خواند، وحید با حال خوش و 
اشکی که به چشم داشت گل را پرپر می کرد و روی 
سر عزاداران می ریخت. رفقایش زیرچشمی نگاهش 
می کردند انگار روی زمین نبود. یک جوری اشــک 

می ریخت که اشک بقیه را هم درمی آورد."
کتاب "قاســم حاج قاسم" نوشــته "زینب موالیی" 
در ۲۲۴ صفحــه و به قیمت ۵۵۰۰۰ تومــان از طریق 
فروش حضوری از فروشگاه روایت فتح و دایرکت به 
صفحه revayatfathonline@ قابل خریداری است.

رونمایی از تابلوی نقاشی مردان سپیده دم

کتاب »پنجم تا پنجم« در اصفهان رونمایی از 

ثار چهاردهمین جشنواره هنرهای  جزییات آ
تجسمی فجر اعالم شد

کتاب»قاسم حاج قاسم« منتشر شد

نقاشی

کتاب

جشنواره

تبلیغــات  هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
اسالمی کاشان گفت: به منظور هر چه باشکوه 
تر برگزارشدن ویژه برنامه های دهه فجر امسال 

۱۶ کمیته تشکیل شده است.
غالمعلی عبدالرحیمی در دیدار اعضای ســتاد 
برگــزاری ویــژه برنامه های دهه فجــر با حضرت 
آیــت اهلل ســلیمانی نماینــده ولــی فقیــه و امام 
جمعه کاشان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: 
خوشــبختانه امســال عزم جدی برای برگزاری 
باشــکوه ویــژه برنامه های مناســبتی را شــاهد 

هستیم که قابل تقدیر است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته به دلیل شرایط 
خاص کرونایی نتوانستیم برنامه های حضوری 
و تجمعی را برگزار کنیم، ابراز داشت: خوشبختانه 
با بهبود شرایط کرونایی انشاءا... امسال در پی 
برگزاری مانــدگار ویژه برنامه هــای دهه فجر و با 

مشارکت فعال جوانان هستیم.
رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغات اســالمی 
 شهرســتان کاشــان با اشــاره به اینکه بــرای هر 
چه باشکوه تر شدن ویژه برنامه های دهه فجر 
امسال ۱۶ کمیته تشکیل شده است، تصریح 
کرد: کمیته های مربوطه جلســات هماهنگی 
خود را آغــاز کرده انــد و این جلســات همچنان 

ادامه دارد.
کیــد بــر اســتفاده از ظرفیت های  وی ضمــن تا
رسانه ای برای برگزاری باشکوه ویژه برنامه های 
دهه فجر امسال خاطرنشان کرد: مشارکت های 
اجتماعی و مــردم در هــر ســنی می تواند باعث 
برگــزاری مطلوب تر مراســم های امســال شــود 
و از ایــن رو در جهــت نیــل به ایــن هــدف تالش 

می کنیم.
عبدالرحیمی از جمله کمیته های برنامه های 
دهه فجــر را تبلیغات و اطالع رســانی، بســیج و 
امنیــت و انتظامی دانســت و گفــت: اصنــاف و 
بازاریان، ایثارگران، بازاریان و بانوان نیز از جمله 

دیگر کمیته های مذکور هستند.
وی از تشکیل کمیته روحانیت، هیئات مذهبی 
و مساجد برای برگزاری هر چه باشکوه تر شدن 
ویــژه برنامه هــای دهــه فجــر خبــر داد و افــزود: 
مسئولیت این کمیته نیز به عهده اداره تبلیغات 

اسالمی شهرستان کاشان است.
رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغات اســالمی 
 شهرســتان کاشــان ادامــه داد: کمیته هــای 
دانش آموزی، پرورش فکری کودک و نوجوان، 
ورزشی، علمی، بقاع متبرکه، فرهنگی هنری، 
تشکل های مردمی و افتتاح پروژه های عمرانی 
از دیگــر کمیته های تشــکیل شــده در کاشــان 
برای برگزاری باشکوه ویژه برنامه های دهه فجر 

امسال است.

نمایشگاه انفرادی آثار حجمی حامد قجرپور با 
کنون برگزار شده است. عنوان "زیر و رو" در گالری ا

حامد قجرپور اظهار کرد: موضوع این نمایشگاه 
فــرم اســت و آثــار ارائــه شــده در آن به صــورت 
فیگوراتیو یا بــه نوعی معماری خلق شــده اند، 
اما موضوع اصلی، انسان و مرگ است که تجربه 
زیستی خود من بوده است زیرا زمانی که به دلیل 
شغلی که داشتم در حوزه آمار کار می کردم باید به 
شهرها و روستاهای کوچک می کردم و به همین 
دلیل با عشایر و بافت روستا و مواد و مصالح آن 

مناطق آشنا شده بودم.
وی با اشــاره به دلیل برگزاری نمایشگاه اضافه 
کــرد: دغدغــه مــن و موضوعــی کــه روی آن کار 
می کنــم مــرگ اســت و حتــی مــواد و ابــزاری که 
انتخاب کرده ام پایدار نیســت، مثال مواد مورد 
استفاده ی من چوب و پشم است که در بعضی 
بخش ها نیز از آهن به عنوان ساختار آثار استفاده 

کرده ام که خیلی مشخص نیست.
این هنرمند گفت: دلیل انتخاب عنــوان "زیر و 
رو" به دلیل هنر بافتن و استفاده از موادی است 
که در ساخت این آثار بکار برده ام، اما دلیل دیگر 
انتخاب این عنوان، تحولی است که در انسان 

رخ می دهد.
قجرپور با اشــاره به تکنیک خلق آثار ارائه شده 
در نمایشگاه زیر و رو، گفت: حدود ۱۵ اثر در این 
نمایشگاه درمعرض بازدید قرار داده شده است 
که همگــی تقریبــا در مدت ۶ مــاه بااســتفاده از 

تکنیک بافت با قالب کار شده اند.
قجرپور با اشــاره به تکنیک خلق آثار ارائه شده 
در نمایشگاه زیر و رو، گفت: حدود ۱۵ اثر در این 
نمایشگاه درمعرض بازدید قرار داده شده است 
که همگــی تقریبــا در مدت ۶ مــاه بااســتفاده از 

تکنیک بافت با قالب کار شده اند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی کاشان خبر داد؛

تشکیل ۱۶ کمیته 
برای برگزاری باشکوه 

برنامه های دهه فجر در کاشان

گالری  "زیر و رو" را در 
کنون ببینید ا

خبر

نمایشگاه
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ورزش6 ۵ ژانویه    2۰22
بررسی ماجرای نامه محرمانه وزارت ورزش و جوانان:

چرا فعالیت بدنسازی بانوان اصفهانی ممنوع شد؟
ممنوعیــت فعالیــت بدنســازی 
بانوان و پرورش انــدام با ابالغیه 
معاونــت بانــوان وزارت ورزش 
کنش هــای زیادی را به همراه داشــته  و جوانان وا

است.
بــه گزارش ایمنــا، چنــد روز گذشــته نامــه ای بــا 
مضمون منع و ممنوعیت فعالیت بانوان در رشته 
بدنســازی و پرورش انــدام در رســانه ها دســت به 
دســت شــد. البته مضمون ایــن نامــه گویای این 
کان  اســت که فعالیت هــای تمرینــی بانــوان کما
ادامــه خواهــد داشــت، امــا فعالیت هــای ورزش 
قهرمانــی در رشــته های زیرمجموعه فدراســیون 
پرورش اندام و دوره های مربیگری تا اطالع ثانوی 

متوقف خواهد شد.
گفتنی اســت این نامــه که گویــا چند روزی اســت 
بــه ادارات ورزش و جوانان اســتان ها ابالغ شــده، 
از طــرف اداره ورزش و جوانــان اســتان اصفهان و 
به واسطه ابالغیه مجدد برای هیئت استان ارسال 
شــد و پس از نشــر آن در رسانه ها شــبهاتی را برای 

اهالی ورزش اصفهان ایجاد کرده است.
البتــه طبق اطالعــات بــه دســت آمده، ایــن نامه 
به صورت محرمانــه بــرای ادارات ورزش و جوانان 
اســتان ها صادر شــده اســت و در این نامــه با مهر 
محرمانــه از طــرف معاونــت بانــوان وزارت ورزش 
خطاب به ادارات کل ورزش استان ها اعالم شده 
که هرگونه فعالیت زنان در رشته های زیر مجموعه 
فدراســیون بدنســازی و پرورش انــدام تــا اطــالع 
ثانــوی ممنوع اســت. دلیل دســتور نیز نداشــتن 

مجوز کتبی رشته ها عنوان شده است.
به همین دلیل به سراغ مدیرکل و همچنین معاون 
توســعه ورزش اداره ورزش و جوانــان رفتیــم تــا در 
خصوص این نامه و حواشی مختلفی که در طول 
ساعات گذشته توسط افراد مختلف به آن دامن 

زده شد جویا شویم.
         ابالغیه ای از طرف وزارت ورزش و جوانان 

برای تمامی استان ها
ســیدمحمد طباطبایــی، مدیــرکل اداره ورزش 
و جوانــان اســتان اصفهــان در خصــوص منــع 
فعالیت بانوان در رشته بدنسازی و پرورش اندام 
و حواشی ایجاد شده، گفت: ارسال این نامه برای 
تمامی ادارات ورزش و جوانان کشــور بــه چند روز 
پیش برمی گــردد، محتوایی که با عنــوان نامه ای 
مختــص مدیــران کل، از طــرف معاونــت بانــوان 
وزارت ورزش و جوانــان به تمامــی ادارات و به این 

شکل ابالغ شده بود.
کید بر اینکه این نامه برای تمامی استان ها  وی با تا
از طــرف وزارت ورزش و جوانــان ابــالغ شــده، 
افزود: این نامه مبنــی بر تعطیلی فعالیــت بانوان 
در باشــگاه های بدنســازی بانوان نیست. برخی 
نیز گمان کردند این ابالغیه از طرف اداره ورزش و 
جوانان استان اصفهان صادر شده درحالی که در 
اختیار تمامی مدیران اداره ورزش و جوانان کشور 

قرار داده شد و سایر استان ها مانند ما این نامه را 
به هیئت های خود ابالغ کردند.

         اداره ورزش و جوانان استان نقشی در 
صدور این نامه نداشته است

کیــد بر اینکــه اداره  طباطبایــی ادامــه داد: بــا تا
ورزش و جوانان در صــدور و ابالغ این دســتور هیچ 
نقشــی نداشــته اســت، خاطرنشــان کــرد بــاز هــم 
اعــالم می کنم ایــن نامــه از جانــب اداره ورزش و 
جوانان استان اصفهان صادر نشده است، استان 
خودسرانه فعالیتی را منع نمی کند، ما مانند سایر 
ادارات ورزش و جوانــان کشــور، مأمــور و ملــزم بــه 
ابالغ این نامه و صدور آن برای هیئت استان بودیم.

اصفهــان  اســتان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
دربــاره اقدامــات الزم توســط فدراســیون بــرای از 
ســرگیری این فعالیت ها تصریــح کرد: بدنســازی 
و پرورش انــدام چنــد زیرشــاخه دارد البتــه برخی 
کــه تمامی زیرشــاخه ممنــوع  شــیطنت کردنــد 
می شــود، فعالیــت ورزش بانــوان بــه قــوت خــود 
باقی اســت و انجام می شــود فدراســیون نیز باید 
برای برگزاری مســابقات و انجام دوره هــا از وزارت 
ورزش و جوانــان مجــوز دریافــت کنــد، در حــال 
حاضر نیز فعالیــت بانوان بــرای انجام مســابقات 
متوقــف خواهــد شــد. طباطبایــی در خصــوص 
چرایــی صدور این ابالغیــه توســط وزارت ورزش و 
جوانان عنــوان کرد: طبــق گفته معاونــت بانوان 
وزارت ورزش و جوانــان بایــد یــک ســازماندهی 
مناســب بــرای مســابقات ایجاد و برنامه ریــزی 
شــود تــا عــالوه بــر رسمیت شــناختن رشــته ها و 
در  بانــوان  تمامی فعالیت هــای  مســابقات، 
تمامی شاخه های این رشته به خوبی پیش برود.

         ما تابع دستورات وزارت ورزش و جوانان 
هستیم

حسین زیبایی، معاون توسعه ورزش اداره ورزش و 
جوانان استان اصفهان نیز درخصوص ممنوعیت 
فعالیت بدنســازی زنان گفت: این بخش نامه به 

اداره کل های کشور ابالغ شــده است، طبق اعالم 
وزارت ورزش و جوانــان، فدراســیون بدنســازی و 
پرورش اندام باید از وزارت خانه مجوز تاییدیه ای 
مبنی بــر انجــام و برگــزاری مســابقات مچ اندازی، 
پاورلیفتینگ و بدنسازی و پرورش اندام همچنین 
کالس های داوری و مربیگری بانوان دریافت کند.

وی در پاسخ به این ســوال که آیا این ابالغیه برای 
کل اســتان ها صــادر شــده اســت؟ خاطرنشــان 
کرد: ایــن دســتور از وزارت خانــه رســیده و مــا هــم 
فقط باید از این فرمان تابعیت کنیم، برای برخی 

استان ها ممکن است زودتر یا دیرتر ابالغ کنند.
معاون توسعه ورزش اداره ورزش و جوانان استان 
اصفهان با اشاره به موضوعیت این ابالغیه تصریح 
کرد: به همین دلیل باید هماهنگی هایی از طرف 
فدراسیون انجام شود چرا که این رشته در بانوان 
حساســیت های خــاص خــودش را دارد در نامــه 
بعضــی مــواردی ذکــر شــده بــود کــه بایــد از طرف 
فدراسیون پیگیری شود اینکه چرا بعد از مدت ها 
به یک باره چنین بخش نامه ای ارائه شده را باید 

از حوزه بانوان وزارت خانه پرسید.
         گزارش تخلفات غیرقانونی و زیر زمینی ما را 

وادار به کنکاش کرد
مریــم کاظمی پــور، معــاون توســعه ورزش بانوان 
وزارت ورزش و جوانان در خصوص فعالیت بانوان 
در رشــته های متعلــق بــه فدراســیون بدنســازی 
و پرورش انــدام به ایمنــا گفــت: انگیــزه فعالیــت 
بانوان در رشته های زیر نظر فدراسیون بدنسازی 
و پرورش انــدام بــا دو هــدف پــرورش مربیــان 
تخصصــی بدنســاز در رشــته های ورزشــی کــه در 
حال حاضر در ســطح جامعه ورزش بانوان کشور 
فعــال هســتند و همچنیــن به منظــور اســتفاده 
از جامعه عمومی مخاطــب بانــوان از امکانــات و 
ســالن های امــن بدنســازی بــرای ارتقای ســطح 
سالمتی در دستور کار معاونت بانوان وزارت ورزش 

و جوانان قرار گرفته و ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: در سه ماهی که به عنوان معاون توسعه 
ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان حضور دارم، 
گزارش هایــی مبتنی بر فعالیت برخی رشــته های 
غیرمجــاز و زیــر زمینــی و طبیعتــا بــروز رفتارهــای 
پرخطــر، مصــرف و تزریــق مکمل هــای غیــر مجاز 
دریافت کردم که خطر جدی را در راســتای حفظ 
سالمت بانوان ایجاد کرده و همین مسئله عاملی 
شــد تا مجوز فعالیت های رشــته هایی که بانوان 
زیر نظــر فدراســیون بدنســازی و پرورش انــدام در 
آن فعال هستند، به منظور حفظ صیانت از حریم 

بانوان، مورد بررسی قرار گیرد.
         فعالیت ها را موقتا ممنوع کردیم تا رشته های 

قانونی و غیرقانونی را از هم تمییز دهیم
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش تصریح 
کــرد: در ادوار گذشــته درخواســت هایی مبنــی بر 
ح شــده، اما متأسفانه  فعالیت این رشــته ها مطر
رونــد کامــل و نهایی صــدور مجوز کتبــی و قطعی 
در شــورای ســاماندهی رشــته های ورزشــی، 
اتفاق نیفتاده بود بنابراین مقرر شــد فدراســیون 
بدنســازی و پرورش اندام در طی روزهــای آینده، 
شــرح کاملی از چارچوب فعالیت در ســطح ملی، 
پوشــش مصــوب، رعایــت مســائل فرهنگــی، 
اجتماعــی و چارچوب هــای حضــور بین المللــی 

جهت آغاز مراحل تصویب و ابالغ ارائه دهد.
وی با اشــاره به فعالیت هایی که انجام می شــده 
و ممنوعیت ایــن فعالیت هــا گفــت: چــون مجــوز 
کتبی و قطعی در مورد فعالیت ها وجود نداشــت، 
مقرر شد که فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، 
به صورت موقــت فعالیت هــای بانــوان را متوقف 
کند تا پــس از بررســی های تخصصی، رشــته های 
مصــوب را به صــورت قانونــی ابــالغ و در خصوص 
رشــته هایی هــم کــه بــه صــورت غیرقانونــی و زیر 
زمینی، سالمت بانوان کشور را در معرض خطر قرار 
می دهند، اقدام قانونی توسط مراجع ذی صالح 

صورت پذیرد.

خبر

ســتاره های ســال های اخیر ذوب آهن از نزدیک 
شاهد تقابل گاندوها با فجرسپاسی بودند.

تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و فجرسپاسی 
شیراز در ورزشــگاه فوالدشــهر به مصاف یکدیگر 

رفتند.
قاســم حدادی فر اســطوره ذوبی ها کــه تا فصل 
گذشــته در زمین بــرای ذوب آهن بــازی می کرد و 
محمد صلصالی که تــا اوایل فصل در کنــار تارتار 
مربی ذوب آهن بود در ورزشگاه حضور داشتند و 

از نزدیک بازی تیمشان را تماشا کردند.

در ادامه تصویری از حضور این دو بازیکن ســابق 
ذوب آهن را مشاهده می کنید:

ســرمربی تیــم فوتبــال ســپاهان گفــت: تیم من 
موقعیت سازی می کند و از دید من تیمی که این 
گونه کار کند یعنی می توان بــه آن امیدوار بود که 

مشکالت را حل کند.
محــرم نویدکیــا در نشســت خبــری بعــد از بازی 
مقابل شهر خودرو اظهار کرد: در مورد بازی نیمه 
اول بازی نسبتا معمولی از طرف ما بود اما از طرف 
پدیده نیمه فوق العاده ای بود. سعی کردند تمام 
فضاهایی که می توانستیم استفاده دهیم پوشش 
دهنــد و اجــازه ندادند هافبــک مــا بازی ســازی 
کند و خوب توپ بگیرد که نســبتا موفــق بودند. 
موقعیت هایی داشتیم، نیمه اول توپ دست ما 
بود و سعی کردیم بازی سازی کنیم اما نتوانستیم 

موقعیت زیادی ایجاد کنیم.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان، خاطرنشان کرد: 
البته ایــن اتفــاق طبیعی اســت چــون ۳ باخت 
پشت ســر هم داشــتیم و همین بچه ها را تحت 
فشــار قرار داده بود. در نیمــه دوم بچه ها را قانع 
کردیم نیــاز به عجله نیســت، ما تیــم با کیفیتی 
هســتیم و نیاز نیســت با اســترس و عجله بازی 
کنیم. نیمه دوم بچه ها با آرامش بیشــتر ســعی 
کردند کار کنند. فکر می کنم سیستم دفاعی آنها 
دچار مشکل مشکل شــد به ما فضای الزم را به 
خصوص در کناره ها دادند. در ضربات ایستگاهی 

و کرنرها عجول بودند و ســعی کردیــم کارهایی 
که تمرین کرده بودیــم را انجام دادیــم. نویدکیا 
درباره اینکــه چــرا موقعیت هــای شــما ماننــد 
بازی های قبلی وارد دروازه نمی شــد و این شما 
را نگران نمی کند، گفت: طبیعی اســت قبال هم 
گفتم هر چقدر فوتبال زیبا باشد و من هم اینجا 
بنشــینم و بگویم تیم من مثال اینقــدر موقعیت 
داشته فایده ندارد و توجیه است، توپ باید وارد 
دروازه شود. تیم من موقعیت سازی می کند و از 
دید من تیمی که این گونه کار کند یعنی می توان 
به آن امیــدوار بود که مشــکالت را حل کند باید 
نگران تیم هایی بود که موقعیت سازی نمی کنند 
گر فشار از روی  تا به نتیجه برسند. فکر می کنم ا
بازیکنان من برداشته شود و یکی دو بازی را با برد 
پشت سر بگذاریم بچه ها می توانند با اعتماد به 
نفس بیشتری بازی کنند و نتایج بهتری بگیریم.

ســرمربی تیم فوتبــال ذوب آهــن اصفهــان گفت: 
بعد از دیدار مقابل رایکا برخی از بچه ها جایشان را 

در ترکیب محکم کردند و من هم حقشان را دادم.
مهــدی تارتــار پــس از پیــروزی خانگــی ذوب آهن 
برابر فجر سپاســی اظهار کرد: از مدیریت ورزشــگاه 
فوالدشــهر بابت رســیدگی بــه زمین چمن تشــکر 
می کنم، همچنین به اصفهانی ها به دلیل پیروزی 

نمایندگانشان در این هفته تبریک می گویم.
وی درباره ایــن پیــروزی مهم خانگی گفــت: بازی 
سختی بود، خصوصا قبل از گل اول فجر منسجم 

دفاع کرد و ما موقعیــت خاصی ایجاد نکردیم، 
اما روی فشارهایی که به دفاع فجر آوردیم گل 
زدیم، بعد از گل هم بهتر شدیم و توانستیم از 

ضدحمالت به خوبی استفاده کنیم.
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: بعد از 

گل دوم نیز موقعیتی 
به حریــف ندادیم، 

از بازیکنانم به خاطر 
خوبشــان  نمایــش 

و اینکه شــرایط تیــم را 
به خوبی درک می کنند سپاسگزارم.

تارتار با تشکر از کوبل داوری این دیدار اظهار کرد: 
کی و همکارانش در این بازی بی نقص  آقای را

قضــاوت کردنــد، بــه تیــم داوری بابــت قضــاوت 
خوبشان خسته نباشید می گویم .

وی دربــاره وضعیت قریشــی که در نیمه نخســت 
دچار مصدومیت شــد گفت: باتوجه به فشردگی 
بازی ها مصدومیت ها نیز بیشــتر شــده، قریشــی 
حین بازی دچار آســیب شد، پزشــک تیم مراحل 
درمان را پیگیری خواهد کرد تا ببینیم وضعیتش 

به چه شکلی است.
ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با اشاره 
به اینکه بعد از تغییر پست جهانی را در ترکیب ثابت 
قــرار می دهد تصریــح کرد: میــالد جهانی 
باتوجه به خصوصیات فنی اش در قالب 
کتیکی ما قــرار نمی گرفــت، به همین  تا
دلیل پســتش را تغییر دادیم و او 
را یــک خــط جلوتــر بردیم و 
خوشــبختانه این تغییر 
جوابگــو بــود، جهانــی 
در این دیــدار هم عالی 
بازی کــرد، پــس از گل 
دوم نیــز او را تعویــض 
کردیم و نیروهای دونده 
را آوردیم تا از گل هایمان 

محافظت کنیم.

مســابقات زورخانه ای قهرمانی بزرگســاالن کشور 
در رشــته مهارت های فردی با عنوان »جام چهل 
و ســومین فجر آزادی« بهمن مــاه برگزار می شــود. 
مسابقات زورخانه ای قهرمانی کشور در دهه سوم 
بهمن مــاه ســال جاری و بــا عنــوان »جــام چهل و 
ســومین فجر آزادی« میان مدعیــان قهرمانی این 

رشته ملی برگزار خواهد شد. این مسابقات که محل 
برگزاری آن اعالم خواهد شد در شش رشته چرخ تیز، 
چرخ چمنی، کباده، سنگ، میل بازی، میل گیری 
سنگین و در سه وزن منفی ۷۰، ۷۰ تا ۸۵ و مثبت ۸۵ 
کیلوگرم برگزار می شود. هر تیم شامل ۱۸ نفر ورزشکار، 

دو مربی و یک سرپرست، جمعا ۲۱ نفر است.

که ایــن روزهــا در غیــاب  بازی هــای لیــگ برتــر 
گران در حال برگزاری است، به زودی شاهد  تماشا
حضور ۳۰ درصدی فوتبال دوستان در ورزشگاه ها 
خواهد بود. به گزارش طرفداری، در کمپ تیم های 
ملی، سازمان لیگ جلسه ای برای تقدیر از نیروها، 
عوامل و مسئوالن برقراری نظم و امنیت بازی های 
لیگ برتر ترتیب داد که در حاشیه این جلسه اعالم 
شد شورای تأمین وزارت کشور با حضور ۳۰ درصدی 

کن ورزشی موافقت کرده است.  گران در اما تماشا
پیش از این فدراســیون فوتبال و ســازمان لیگ در 
گران  تالش بودند لیگ برتر را با حضور اندک تماشا
برگزار کننــد تا به مــرور درهای ورزشــگاه ها بــه روی 
گر بیشــتری به  فوتبال دوســتان باز شــود و تماشــا
اســتادیوم های محــل برگــزاری بازی هــای لیــگ 
برتــر بیاید امــا برای ایــن کار بــه مجــوز وزارت ورزش 
نیاز داشــتند و وزارتخانه هم منتظر تاییدیه وزارت 
بهداشت و شورای تأمین استانداری و وزارت کشور 
بود. حاال گویا شورای تأمین وزارت کشور با حضور 
گران در ورزشــگاه ها موافقت  ۳۰ درصــدی تماشــا
کرده و با این حســاب به زودی شــاهد باز شــدن در 

ورزشگاه ها به روی فوتبال دوستان خواهیم بود.
برابر با شنیده های ما ابتدا قرار است بازی های لیگ 
گران برگزار شود و سپس نوبت به  برتر با حضور تماشا

لیگ آزادگان برسد.

اسطوره های ذوب آهن دیگر 
مهمانان ویژه ذوب آهن - فجر
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نویدکیا: موقعیت می سازیم، پس نگران نیستم

تارتار: بازیکنان شرایط تیم را درک می کنند

مسابقات زورخانه ای قهرمانی کشور بهمن ماه 
برگزار می شود

گر برگزار می شود بازی های لیگ برتر با تماشا

خبر

کمیسیون اخالق کمیته ملی المپیک از چهار 
ورزشکار از جمله علی دایی و محمدرضا گرایی 

تقدیر کرد.
به گزارش ایسنا، جلسه کمیسیون اخالق ورزش 
کشور در محل کمیته ملی المپیک تشکیل شد. 
در این جلسه در ابتدا در رابطه با تعامل و ارتباط 
با کمیسیون اخالق کمیته بین المللی المپیک 
و کمیته های اخالق فدراسیون های بین المللی 
بحث و تبادل نظر  انجام شــد. در ادامه گزارش 
کمیته مسئولیت اجتماعی کمیسیون اخالق 
ورزش در رابطــه با کمپین قهرمانان ورزشــی با 

عنوان بازی رو دست به دست کن ارائه کرد.
در حاشیه جلسه از رفتار اخالقی و جوانمردانه 
چهار نفر از ورزشــکاران ایران با اهداء لوح تقدیر 

تجلیل  به عمل آمد.
کمیسیون اخالق با اهدای لوح سپاس از حرکت 
خیراندیشانه و رفتار انسان دوستانه  علی دایی 
برای آزادســازی یک زندانی زن و جلب رضایت 

اولیاء دم تقدیر کرد.
هم چنین ایــن کمیســیون از محمــد انصاری 
بــرای اهدای طلب ســه میلیــارد تومانــی خود 
از پرســپولیس بــه خیریــه بــرای تهیــه جهیزیه 
زوج های جــوان و نیازمند، محمدرضــا گرایی 
برای اهداء مدال طالی مسابقات المپیک توکیو 
به شــهدای مدافع حرم و عادل بالی تبــار برای 
کمک به آماده ســازی کشتی گیر فلسطینی در 

مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۱ نروژ تقدیر کرد.

میزبانی مرحله مقدماتی مســابقات فوتســال 
قهرمانــی آســیا در منطقــه مرکزی ایــن قــاره به 
کشور قرقیزستان رسید. به گزارش مهر، مرحله 
مقدماتی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در 
منطقه مرکزی و جنوبی این قاره بین روزهای ۱۲ 
تا ۲۷ فروردین ماه برگزار می شود. کنفدراسیون 
فوتبال آسیا تصمیم گرفت میزبانی این دوره از 
مسابقات را به کشور قرقیزستان بدهد. در این 
منطقه کشــورهایی چون ایــران، ازبکســتان، 
افغانســتان،  ترکمنســتان،  تاجیکســتان، 
قرقیزســتان و نپــال حضــور دارند. ایــران در 
مسابقات انتخابی قهرمانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ آسیا 
میزبان این رقابت ها بود؛ هرچند در سال ۲۰۲۰ 
مرحلــه نهایــی قهرمانی آســیا به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا برگزار نشد. بازی های مقدماتی در 
منطقه آسیای مرکزی در دو گروه برگزار می شود 
و از هــر گــروه دو تیــم راهــی مرحلــه نهایی ایــن 
مسابقات می شود. قرعه کشی این مرحله روز 
پنجشنبه همین هفته )۱۶ دی( انجام می شود. 
مرحلــه نهایــی مســابقات قهرمانــی آســیا هم 
شهریور سال ۱۴۰۱ به میزبانی کویت برگزار خواهد 
شد. در مرحله نهایی ۱۶ تیم حضور دارند و ایران 

مدافع عنوان قهرمانی این بازی ها است.

۱۰ رویداد مهم ورزش ایران در سال ۲۰۲۱ معرفی 
شــده اســت که نام حســن یزدانی و همچنین 
دروازه بــان تیــم ملــی فوتبــال بانوان ایــران در 
آن دیده می شــود. بــه گزارش فــرارو و بــه نقل از 
EFE، حســن یزدانی در کنار زهره کودایی تنها 
نماینــده ورزش ایــران در جمــع قهرمان هــای 
کشــور در عرصه های مختلف در ســال گذشته 
میــالدی شــده اند. خبرگــزاری افــه اســپانیا به 
معرفــی مهم تریــن اتفاق های ایــران در ســال 
جاری میــالدی پرداخته کــه از جمله انتخاب 
ابراهیم رئیســی به عنوان رئیس جمهور، علی 
کره کننده  باقری کنی به عنوان رئیس تیم مذا
ارشــد هســته ای از این بیــن بودنــد. در همین 
راستا طالی جهانی حســن یزدانی برابر دیوید 
تیلور آمریکایی نیز به عنوان یکی از این اتفاق ها 
مدنظر بوده است. حسن یزدانی پس از پیروزی 
بر دیوید تیلور آمریکایی در مســابقات کشــتی 
کتبر در اســلو  قهرمانی جهــان ۲۰۲۱ کــه در ماه ا
برگزار شــد، به چهــره محبوبی تبدیل گشــت و 
پوستر او در خیابان های اصلی تهران دیده شد.

از  یزدانــی  متوالــی  شکســت  ســه  از  پــس 
تیلور، این ایرانــی در وزن ۸۶ کیلوگــرم کشــتی 
آزاد، توانست در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی 
جهان در اســلو رقیب آمریکایی را شکست داد 
و باعث خوشحالی کشورش شد. در خصوص 
زهره کودایــی نیز تیم ملی فوتبال بانــوان اردن 
در اقدامی غیراخالقی خواستار تعیین جنسیت 
دروازه بــان تیــم زنان ایــران شــد. پوســترهای 
حمایتی زیادی از او در ایران زده شد و خیلی ها 
در ایــران بــه حمایــت از ایــن دروازه بــان زن 

پرداختند.

کمیسیون اخالق تقدیر 
 از علی دایی 

گرایی و محمدرضا 

مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا؛

تیم ملی فوتسال ایران در 
قرقیزستان به میدان می رود

حسن یزدانی و زهره کودایی
 در بین چهره های 

سال ۲۰۲۱ ایران

تیم فوتبال سپاهان با پیروزی برابر شهرخودرو به 
روند ۳ هفته شکست پایان داد.

در چارچوب رقابت های هفته سیزدهم لیگ برتر 
فوتبال، تیم های شهرخودرو و سپاهان در ورزشگاه ثامن االئمه مشهد 
به مصاف یکدیگر رفتند که این دیــدار در نهایت با پیــروزی ۲ بر صفر 

سپاهان به پایان رسید.
سپاهان در شرایطی در ورزشگاه ثامن مشهد به مصاف شهرخودرو 
می رفت که ۳ بازی قبلی خود را باخته بود و برای بازگشت به شرایط 
روحی و روانی مطلوب نیاز مبرمی به ۳ امتیاز این دیدار داشت. بازی 
همانطور که انتظار می رفت با بازی بسته و دفاعی شهرخودرو همراه 
بود و سپاهان که بازی را هجومی آغاز کرده بود در نیمه اول به زحمت 

موفق به باز کردن دفاع چند الیه تیم قعرنشین و ایجاد یکی دو موقعیت 
جدی شد.

کتیکی که در سپاهان به وجود آمد روند این  در نیمه دوم با تغییرات تا
تیم هجومی تر شد و حمالت پر دامنه این تیم پس از به ثمر ننشستن 
چندین موقعیت، باالخره در دقیقه ۶۷ با ضربه سر فرشاد احمدزاده 
به بار نشست. سپاهان که پس از این گل به وضوح با استرس کمتری 
به بازی ادامه می داد از جلو کشــیدن میزبان اســتفاده کــرد و باز هم 
کی روی دروازه شهرخودرو خلق کرد که حاصل  موقعیت های خطرنا
آنها تنها یک گل دیگر بود که توسط شهریار مغانلو، مهاجم تعویضی این 

تیم به ثمر رسید.
ســپاهان با پیروزی ۲ بر صفر در ایــن دیدار همچنان خــود را در جمع 
مدعیان نگه داشت و امیدوار است در هفته های پیش رو اختالف با 

صدر جدول را کمتر کند.

شهرخودرو صفر- سپاهان 2

 طلسم با فرشاد و شهریار شکسته شد

خبر

تیــم فوتبــال ذوب آهــن و فجــر سپاســی در هفتــه 
دوازدهم لیگ برتر فوتبال رو در روی هم قرار گرفتند.

ذوب آهن و فجر سپاسی در هفته سیزدهم لیگ برتر 
به مصاف یکدیگر رفته اند که این دیدار با نتیجه دو بر صفر به سود گاندوها 

در نیمه دوم به پایان رسید.
در نیمــه اول تیم ذوب آهن ســعی کــرد با ارســال به عمق دفــاع حریف 
حمالتــی را روی دروازه حریــف داشــته باشــد و در ایــن خصــوص نیــز تا 
حدودی موفق ظاهر شد. در فاصله ۱۲ دقیقه به پایان نیمه اول ذوبی ها 

توانستند با ضد حمله خوبی که ترتیب دادند دروازه فجر را باز کنند و به 
نوعی طلسم گلزنی میالد جهانی در این فصل شکسته شــود و بازی با 

همان نتیجه یک بر صفر در نیمه اول به پایان رسید.
کم بر توپ و میدان بودند و توانستند با ایجاد  در نیمه دوم نیز گاندوها حا
فشار و موقعیت روی دروازه حریف گل دوم را نیز به ثمر برسانند. چهره 
ویژه این دیدار میالد جهانی بود که توانست با دو گل خوب خود زمینه 
ساز پیروزی تیمش باشد. تیم ذوب آهن با این برد طلسم عدم پیروزی در 
فوالد شهر را پس از سه دیدار شکست و به روزهای خوب خود هم رسید.

عدم شکایت فدراسیون کشتی از انتقال فرنگی کار سابق تیم ملی، باعث شد وی با قراردادی ۳ 
ساله تا المپیک ۲۰۲۴ پاریس صرفا در جهت رسیدن به مدال المپیک به عضویت صربستان 
درآید تا بر خالف برخی ورزشکاران در مسیر پناهندگی قرار نگیرد. به گزارش ایسنا، علی ارسالن 
دارنده مدالهای برنز بزرگساالن آسیا و برنز جوانان جهان و ۴ طالی آسیا در رده های نوجوانان و جوانان، چندی 

پیش به تابعیت صربستان درآمد.
این اتفاق حواشی زیادی را در ایران به دنبال داشت و بسیاری از قهرمانان و کارشناسان کشتی، با انتقاد از نحوه 
انتخاب ملی پوشان کشتی فرنگی توسط محمد بنا طی سال های اخیر، این سیاست ها را عامل ناامیدی ارسالن 
برای رسیدن به تیم ملی و در نهایت تغییر تابعیت وی دانستند. ارسالن با حضور در فدراسیون کشتی با علیرضا 

دبیر دیدار و گفتگو کرد و وی را در جریان برنامه های خود در صربستان قرار داد.
کی است، قرارداد ارسالن با فدراسیون کشتی صربستان در مرحله نخست  مباحث مطرح شده در این دیدار حا

تا المپیک ۲۰۲۴ پاریس است و وی قرار است در اولین گام برای این کشور در مسابقات قهرمانی اروپا که فروردین 
سال آینده برگزار می شود، کشتی بگیرد.

فدراسیون کشتی ایران نیز برای اینکه ارسالن شانس حضور در المپیک و رسیدن به رویای مدال المپیک را 
داشته باشد، با عدم شکایت، مانع حضور او در تیم صربستان نشده تا با این اقدام منطقی از پناهندگی سیاسی 
وی مانند چهره هایی چون سعید مالیی جودوکار سابق ایران که حواشی تلخ زیادی را به دنبال داشت، جلوگیری 
کند. صرب ها از مدت ها پیش به دنبال جذب ارسالن بوده اند و از آنجا که وی آخرین بار در سال ۲۰۱۸ در رویداد 
رسمی قهرمانی امیدهای جهان برای ایران به میدان رفته بود، با گذشت ۳ سال از این اتفاق، وی مشکلی برای 
حضور در تیم ملی صربستان نداشت. ارسالن در سال ۲۰۲۱ در دو تورنمنت بلغارستان و صربستان برای ایران 
به روی تشک رفت که در هر دو رویداد به عنوان قهرمانی رسید.ارسالن همچنین قرار است در این مدت هر ماه 

۵ روز به ایران بیاید و تعامل خوبی را با فدراسیون کشتی داشته باشد.

برد دلچسب ذوب آهن با دبل جهانی!

چرا علی ارسالن پناهنده نشد؟

خبر

خبر



سال پنجم - شماره 1۳2۰

چهارشنبه  1۵  دی 1۴۰۰ - 2 جمادی الثانی 1۴۴۳

7 ۵ 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"

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

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
۱( رأی شماره ۳۱۶۴ و ۳۱۶۵ و ۳۱۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰9/۱۶ هیات: آقای علی نوروززاده بیدگلی به 
شناسنامه شماره 2۰2 کدملی ۶۱99۴7۵77۱ فرزند عباس و خانم زهرا زارع میرکالغ به شناسنامه 
شماره ۱۰۵2 کدملی ۱2۶۱72۳97۱ فرزند محمد و آقای حمیدرضا نوروززاده بیدگلی به شناسنامه 
شماره ۶۱9۰۰۶7999 کدملی ۶۱9۰۰۶7999 فرزند علی )بالسویه(، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 22۱.۵۰ مترمربع پالک شماره ۳29۳ فرعی مفروز و مجزی از ۱ فرعی از ۳ اصلی واقع 
در معین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی جواد حسن 

زاده و بانو اطهر صابری
2( رای شماره ۳۱۶7 مورخ ۱۴۰۰/۰9/۱۶ هیات: خانم زکیه مرصعیان بیدگلی به شناسنامه شماره 
۳۱۵ کدملی ۶۱997288۶۶ فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۳۴.۱۵ 
مترمربع پالک شماره ۱۰۳8 فرعی مفروز و مجزی از ۱۰۶ فرعی از ۶ اصلی واقع در حسین آباد بیدگل 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی وراث باشی مبینی
۳( رای شماره 2922 مورخ ۱۴۰۰/۰9/۰۱ هیات: آقای یداله نوحیان بیدگلی به شناسنامه شماره 
۶۱9۰۰۱2۳۰2 کدملی ۶۱9۰۰۱2۳۰2 فرزند علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 9۱ 
مترمربع پالک شماره 2۳8 فرعی مفروز و مجزی از باقیمانده ۱9 فرعی از 972 اصلی واقع در اماکن 

بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی علی نوحیان و طاهره دلیری
۴( رأی شماره ۳۱۶9 مورخ ۱۴۰۰/۰9/۱۶ هیات: خانم زهرا رعیت مقدم آرانی به شناسنامه شماره 
۱8۴ کدملی ۶۱99۵2۳۵۴7 فرزند رحمت اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۶۵.8۵ 
مترمربع پالک شماره ۱ فرعی از ۱۴9۰ اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی رحمت اله رعیت مقدم
۵( رای شماره ۳۱7۱ مورخ ۱۴۰۰/۰9/۱۶ هیات: آقای حمیدرضا شریفی ستوده به شناسنامه 
شماره ۶۱9۰۰۶78۳2 کدملی ۶۱9۰۰۶78۳2 فرزند امیرحسین نسبت به ششدانگ قسمتی 
از یکبابخانه به مساحت ۴.۵۰ مترمربع پالک شمار ۱۰27۴ فرعی مفروز و مجزی از ۱۱9۳ فرعی 
از 2۶۳7 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

رسمی هیات موسس دانشگاه پیام نور آران و بیدگل
۶( رای شماره ۳۱72 و ۳۱7۳ مورخ ۱۴۰۰/۰9/۱۶ هیات: آقاي حسن شریفي ستوده به 
شناسنامه شماره ۶۱9۰۰۱79۱۶ کدملي ۶۱9۰۰۱79۱۶ فرزند امیرحسین و خانم فاطمه 
ارباب به شناسنامه شماره ۶۱9۰۰۱۳۶۳۵ کدملی ۶۱9۰۰۱۳۶۳۵ فرزند محمود )بالمناصفه(، 
ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت ۴.۵۰ مترمربع پالک شماره ۱۰27۵ فرعی مفروز و 
مجزی از ۱۱9۳ فرعی از 2۶۳7 اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک رسمی هیات موسس دانشگاه پیام نور آران و بیدگل
7( رای شماره ۳2۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰9/27 هیات: آقای حسین خداپناه آرانی به شناسنامه 
شماره ۵2 کدملی ۶۱99۵۵78۶7 فرزند علی عسکر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
2۳۳ مترمربع پالک شماره ۱۰277 فرعی مفروز و مجزی از ۱2۳۵ فرعی از 2۶۳7 اصلی واقع 
در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی وراث علی عسگر 

خداپناه و خورشیدخانم عباسی
8( رأی شماره ۳۱7۴ و ۳۱7۵ مورخ ۱۴۰۰/۰9/۱۶ هیات: آقای محمد ابوالحسن زاده آرانی 
به شناسنامه شماره ۶۱9۰۰۵8۵7۴ کدملی ۶۱9۰۰۵8۵7۴ فرزند مجتبی و خانم منصوره 
جعفریان آرانی به شناسنامه شماره ۶۱9۰۰7۱77۵ کدملی ۶۱9۰۰7۱77۵ فرزند محمدجواد 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۳۶ مترمربع پالک شماره 2۱۴8 فرعی مفروز 
و مجزی از ۳7۶ فرعی از 2۶۴۰ اصلی واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالکین رسمی وراث طاهره مصلحین
9( رای شماره ۳۱79 مورخ ۱۴۰۰/۰9/۱۶ هیات: آقای میثم خداترس بیدگلی به شناسنامه 

شماره 9۳۰2 کدملی ۶۱992۵۵۳2۱ فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به 
مساحت ۱89 مترمربع پالک شماره ۶7۱۶ فرعی مفروز و مجزی از ۴2۱ فرعی از 28۴۰ اصلی واقع 
در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک رسمی محسن اربابی
۱۰( رای شماره ۳۱8۰ و ۳۱8۱ مورخ ۱۴۰۰/۰9/۱۶ هیات: آقای حسین مهدوی به شناسنامه 
شماره ۵989 کدملی ۶۱99۳۳79۰۵ فرزند علیمحمد و آقاي محمد شایان نوش آبادي به 
شناسنامه شماره 29 کدملي ۶۱9989۰۴۱8 فرزند فرهاد )بالمناصفه(، ششدانگ یکباب 
ساختمان مسکونی و مغازه های احداثی بمساحت 97.۳۵ مترمربع پالک شماره ۱882 فرعی 
مفروز و مجزی از 22 فرعی از ۴۱ اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش چهار حوزه ثبت ملک آران 
و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی وراث فرهاد خردادی نوش آبادی )شایان( بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰9/۳۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ - رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک آران و بیدگل حامد فکریان آرانی – ۱2۴۵۴2۰ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰۰۰۰8۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ سعید قادری فرزند محمود 
بشماره شناسنامه ۱۵۳9 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱288۱22۰۰۴ در سه دانگ یکباب 
ساختمان احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۳۱2۶ فرعی از اصلی ۱۵۱9۰ واقع در 
بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۱79/۴2 مترمربع. خریداری طی سند رسمی. رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰۰۰۰8۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ملیحه اخالقی نورانی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 9۰۴ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱29۰۵۴۳۴۰2 در سه دانگ یکباب ساختمان 
احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۳۱2۶ فرعی از اصلی ۱۵۱9۰ واقع در بخش ۵ ثبت 
اصفهان به مساحت ۱79/۴2 مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰9/۳۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ – رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان مهدی صادقی وصفی – ۱2۴۶۰۶۳ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰7۴87 مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ هیات سه آقای محمد کاله دوزان 
به شناسنامه شماره ۳92 کدملی ۱28۶۴۰۳۵۴۵ صادره اصفهان فرزند حسین علی نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2۳9/۱۰ مترمربع پالک شماره ۵۴ فرعی 
از ۱۴9۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از مالکیت 
مالک رسمی گوهر ترک مورنانی از سند ۳۴9۵۵، ۴9/۱2/۱۳ دفترخانه ۵ اصفهان را تایید گردید. 
رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰7۴88 مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ هیات سه آقای حسین آقازاده 
به شناسنامه شماره ۱7۱8۳ کدملی ۰۰82۰۶۶۳۳7 صادره تهران فرزند داود نسبت به نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2۳9/۱۰ مترمربع پالک شماره ۵۴ فرعی از 
۱۴9۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از سند ۶۳7۵۶، 
98/۱۱/۱۰ دفترخانه ۱7۳ اصفهان را تایید گردید. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰7۴89 
مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ هیات سه آقای مهدی آقازاده به شناسنامه شماره ۶۱8 کدملی 
۱29۱۰۵۴۰۳۰ صادره اصفهان فرزند داود نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 2۳9/۱۰ مترمربع پالک شماره ۵۴ فرعی از ۱۴9۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ 
اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از سند ۶۳7۵۶، 98/۱۱/۱۰ دفترخانه ۱7۳ اصفهان را 
تایید گردید. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰7۴9۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ هیات سه خانم 

عذرا کاله دوزان به شناسنامه شماره ۳9۳ کدملی ۱28۶۴۰۳۵۵۳ صادره اصفهان فرزند حسین 
علی نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2۳9/۱۰ مترمربع پالک 
شماره ۵۴ فرعی از ۱۴9۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
از مالکیت مالک رسمی گوهر ترک مورنانی از سند ۳۴9۵۵، ۴9/۱2/۱۳ دفترخانه ۵ اصفهان را 
تایید گردید. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰7۴9۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ هیات سه آقای رضا 
کاله دوزان به شناسنامه شماره ۵2۳97 کدملی ۱28۱۶2۱۰۴8 صادره اصفهان فرزند حسینعلی 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2۳9/۱۰ مترمربع پالک شماره 
۵۴ فرعی از ۱۴9۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از 
مالکیت مالک رسمی گوهر ترک مورنانی از سند ۳۴9۵۵، ۴9/۱2/۱۳ دفترخانه ۵ اصفهان را 
تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۰/۱۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – ۱2۵۴۵8۶ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۱۰۰9۱ مورخ ۱۴۰۰/۰7/2۶ هیات دو خانم محبوبه صادقی 
علویجه به شناسنامه شماره ۴۳۴ کدملی ۱29۱۱۳۵227 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 2۵۳/8۳ مترمربع از پالک شماره 997۳ فرعی از ۱۵۱77 اصلی 
واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی 
تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۰/۱۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان – ۱2۵۴۶2۶ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۶۱7۰، تاریخ: ۱۴۰۰/۰9/2۵، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/۰9/2۰ 
با حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱۴۰۰۱۱۴۴۰2۰۰۶۰۰۱۴۴۳ مربوط به تقاضای آقای/خانم ماشاالله نجارپور فروشانی 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 ثبت در صفحه ۳8۳ دفتر ۶۳9 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 ماشاالله نجارپور فروشانی به شناسنامه شماره ۴ کدملی ۶۱۳9879۶۴7 
صادره فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۶۰/7۰ مترمربع 
پالک شماره 8۶8 فرعی از ۱۵9 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید 
و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۱۰/۱8 متر دیواریست به باقیمانده، شرقا 
به طول ۶ متر دیوار به دیوار 8۶7 فرعی، جنوبا به طول ۱۰/۱8 متر دیوار به دیوار پالک 8۶9، غربا 
به طول ۶ متر درب و دیواریست به گذر، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد 
اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت 
ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی 

– ۱2۵۳7۵۰ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰9۵8۳ مورخ ۱۴۰۰/۰7/۱۰ هیات یک مالکیت آقای رجبعلی 
زارعی به شناسنامه شماره ۱۶ کدملی ۱29۱2۶۳۱۵2 صادره اصفهان فرزند مانده علی بصورت 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۵۴/۶۱ مترمربع از پالک شماره ۱ فرعی از ۱۳7۱2 اصلی واقع 
در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی تایید 
گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۰/۱۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – ۱2۵۴2۴۶ / م الف

آگهی اخطاریه افراز
شماره نامه: ۱۴۰۰8۵۶۰2۰۰۶۰۱۰۱۴9، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱، نظربه اینکه 
خواهان آقای منصور پورسینا فرزند رضا احدی از مالکین شش دانگ پالک ۱۵7/72 واقع در 
بخش ۱۴ ثبت اصفهان باارایه فرم درخواست افراز به این اداره و طبق ماده یک قانون افراز و فروش 
امالک مشاعی مصوب ۱۳۵7 تقاضای افراز سهم مالکانه خود را نموده و طی مرقومه وارده به شماره 
۱۴۰۰2۱7۰2۰۰۶۰۱۵۵۵7 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ اظهار داشته که از آدرس تعدادی از مالکین 
مشاعی اطالعی ندارد. لذا باتوجه به پرونده ثبتی به وراث مرحوم رضاعلی جوهری بنامهای شهناز 
و مریم و ناصر ومحسن بعنوان فرزندان متوفی شهرت همگی جوهری و خانم رباب هادی فروشانی 
فرزند میرزا محمد بعنوان همسر متوفی و همچنین وراث مرحوم خانم اغا هادی فروشانی بنامهای 
اکبر و مهدی و حیدر و مرتضی و محمد و عزت ودولت شهرت همگی پیمانی و همچنین وراث مرحوم 
مرتضی پیمانی بنامهای مسعود و سعید و محبوبه و مرضیه و فرشته بعنوان فرزندان شهرت همگی 
پیمانی و خانم عفت هادی فروشانی فرزند میرزامحمد بعنوان همسر مرتضی پیمانی و کلیه صاحبان 
حقوق اخطار می شود در روز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/28 مورخ راس ساعت ۱2:۳۰ در محل رقبه 
مذکور حاضر تا نسبت به عملیات افراز اقدام گردد، عدم حضور مالک/مالکین مانع از انجام عملیات 
افراز نبوده و این اداره مطابق مقررات قانونی خود عمل خواهد نمود و متعاقبا نتیجه افراز در روزنامه 
منتشر خواهد شد و به جز آگهی مزبور آگهی دیگری منتشر نمی گردد. اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر – ۱2۵۳7۶۱ / م الف
آگهی رای هیات

 ،۵88۰ رای شماره   ،۱۴۰۰/۰9/27 تاریخ:  شماره: ۱۴۰۰2۱7۰2۰۰۶۰۱۶9۶۶، 
۱۴۰۰/۰9/۱۳ آقای علی آقاکوچکی فروشانی فرزند محمدعلی به شماره کالسه ۱۳۶7 و شماره 
شناسنامه ۱۰727 و شماره ملی ۱۱۴۰۴8۳۴98 نسبت به ششدانگ یک باب خانه درحال ساخت 
به مساحت 2۴۴/۵۶ متر مفروز و مجزی از پالک ۶۰7۳ و 898 از 72 شامل سند 2۱72 و ۱۴7۱ 
مالحظه و محرز گردید. رای شماره ۵88۱، ۱۴۰۰/۰9/۱۳ آقای احسان کاظمی فروشانی فرزند 
محمدتقی به شماره کالسه ۱۳۶۶ و شماره شناسنامه 82۰ و شماره ملی ۱۱۴۱2۱۰8۵۱ نسبت به 
ششدانگ یک باب ساختمان درحال ساخت به مساحت ۱2۰/۱۱ متر مفروز و مجزی از پالک ۶۰7۳ 
و 898 از 72 شامل سند 2۱72 و ۱۴7۱ مالحظه و محرز گردید. رای شماره ۵882، ۱۴۰۰/۰9/۱۳ 
آقای احسان کاظمی فروشانی فرزند محمدتقی به شماره کالسه ۱۳۶۵ و شماره شناسنامه 82۰ و 
شماره ملی ۱۱۴۱2۱۰8۵۱ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان درحال ساخت به مساحت 
9۳/۳۳ متر مفروز و مجزی از پالک ۶۰7۳ و 898 از 72 شامل سند 2۱72 و ۱۴7۱ مالحظه و محرز 
گردید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰9/۳۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ - رییس 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر امیرحسین حسن زاده – ۱2۴۴9۳۵ / م الف

آگهی

لک صورت درمان قطعی ندارد 
و فقط می توان آن ها را کمرنگ تر کرد

نخعی گفت: لک صورت درمان 
قطعــی نــدارد و فقــط می تــوان 
کــرد و هــر  کمرنگ تــر  آن هــا را 
تبلیغی در خصــوص درمان قطعی لک نادرســت 

است.
 یک متخصص پوســت و مو درباره انواع لک های 
صورت گفــت: لک صــورت درمان قطعی نــدارد و 
فقط می تــوان آن ها را کمرنگ تر کــرد و هر تبلیغی 

در خصوص درمان قطعی لک نادرست است.
او معتقــد اســت که مــا در ابتــدا بایــد ریشــه لک را 
بشناسیم، چون لک درمان ندارد، عامل لک، نور 
است و زمانی که نور را حذف کنیم لک نیز کاهش 
پیدا می کند، لک ناشی از بارداری عامل هورمونی 
دارد و در برابر نور پررنگ می شود، کک و مک عامل 
ارثی دارد و در برابر نور پررنگ می شود، پس وجود 
لک به نور وابسته اســت و، چون نمی توانیم نور را 
حذف کنیــم پس لــک را هم نمی تــوان به صورت 

قطعی درمان کرد.
کیــد بر اینکــه المپ های کــم مصرف،  نخعی بــا تا
فلئورسنت، گوشی های موبایل، صفحه رایانه و 
ال ای دی ها همه بــه دلیل منبع نــوری که دارند 
عامــل لــک هســتند، می گویــد: مــا واقعــا درمانی 
بــرای لــک نداریــم و تنهــا می توانیــم آن را کاهش 
دهیــم، به همیــن دلیل اولیــن قدم بــرای درمان 
یا پیشــگیری اســتفاده از ضــد آفتاب ها بــا قدرت 
پوشــانندگی مناســب اســت، دارو های قوی هم 
ک  که برای از بین رفتن لک تجویز می شود خطرنا
گر این دارو ها از یــک حدی قویتر  هســتند، چون ا
باشند کل رنگدانه های پوست را برمی دارند و لک 
ســفید ایجاد می کنند که دیگر آن را بــه هیچ وجه 

نمی توانیم از بین ببریم یا درمان کنیم.
به گفتــه او دارو هایی مثــل منو بنزن یــا دارو های 
ترکیب شــده با کورتون ها هم ممکن اســت لک را 
کم کنند، امــا عوارض آن هــا جبران ناپذیر اســت، 
چون رنگدانه های خود پوست هم از بین می رود، 
از مزوتراپــی و دارو هــای ترکیبی یــا گیاهی تبلیغی 
ماهــواره، داروخانه هــا و همچنیــن عطاری ها که 
ترکیبش را نمی دانیم نیز نباید اســتفاده کنیم، یا 

ترکیباتــی مثل بیســموت یــا پارابن که خودشــان 
در معرض نور قدرت سرطان زایی پیدا می کنند و 
اصال از لیست دارو های تجویزی حذف شدند، اما 
برخی از داروخانه ها در ترکیبات دارو های ضد لک 

هنوز از آن ها استفاده می کنند.
این پزشک متخصص پوست و مو معتقد است که 
برای بچه ای که ارث کک و مک دارد باید از شش 
گر  ماهگی از کرم های ضد آفتاب استفاده کنیم یا ا
کســی ارث لک حاملگی را از مادر به ارث برده باید 
حتما از ضد آفتاب استفاده کند و ضد آفتاب های 
زمان بارداری نیز با ضد آفتاب های معمولی تفاوت 
دارد، بایــد ضــد آفتــاب فیزیــکال بــوده و رنگدانــه 
نداشــته باشــد، تحــت هیچ عنــوان هــم نبایــد از 
ضد آفتاب های دست ســاز اســتفاده شود، چون 
حداقل اس پــی افی کــه نیاز داریــم بیــن ۳۰ تا ۵۰ 

است و باالتر از آن کالهبرداری است.
او می گویــد باید ایــن را بدانیــم کــه لــک، درمــان 
قطعــی نــدارد و آن وقت بــه ســراغ درمــان برویم، 
افزود:، چون ممکن اســت درمان هــای موضعی 
تــا ۳۰ درصــد آن هــا را کاهــش دهــد، امــا بــا اولین 

باری که ضد آفتاب را نزدیم آن ها برمی گردد، افراد 
نیز بــا اولیــن تغییر رنــگ در پوســت بایــد مراجعه 
کننــد تــا در همــان ابتــدا جلوی پیشــرفت لــک را 
بگیریم. در کسانی که آفتاب می گیرند هم پوست 
شروع به رشــد کردن کرده و لک های قهوه ای که 
کنش دفاعی بدن در برابر نور است، پدید می آید،  وا
بدخیمی ناشی از نور آفتاب بدترین بدخیمی است 
و با دارو قابل درمان نیســتند و ما مجبوریم آن ها 
را بتراشــیم، در واقع هر وقت این لک ها زبر شدند 
عالمت خطر اســت و این هــا می توانند به ســمت 

بدخیمی بروند.
او معتقد اســت که بدترین اقدام در این خصوص 
استفاده از سوالریوم است به همین دلیل در اروپا 
سازمان های بیمه گر کامال سوالریوم را مهار کردند 
اما در ایران هنوز هست، سوالریوم ۱۰۰ درصد این 
لک های بدخیــم را به وجود مــی آورد و باید دقت 
گر بــه همین شــکل اســتفاده از ســوالریوم  کنیم ا
کنــد ۲۰ ســال دیگــر ســرطان های  ادامــه پیــدا 
پوســت در ایران افزایــش پیدا خواهد کــرد، چون 
ســرطان پوســت مانند ســرطان معده از بدترین 

سرطان هاست و ما تا متوجه آن شویم توزیع شده 
و باقی نواحی بدن را نیز درگیر می کند.

این پزشــک متخصص درباره اینکه برای شستن 
صــورت بایــد از چــه شــوینده ای اســتفاده کنیــم 
کــه صابــون نداشــته باشــد، می گویــد، بهتریــن 
راه اســتفاده از پن هــای شست وشــوی صــورت 
اســت و برخــالف شــایعات اســتفاده از صابــون یا 
ک هیچ تأثیری ندارد، البته پودرها  شامپوی تریا
و شــربت های کالژن ســاز می توانــد جــذب شــده 
و ایجاد کالژن کند، اما کپسول های کالژن ساز به 

هیچ عنوان جذب پوست نمی شود.
کید می کند که ما شــامپویی به عنوان ریزش  او تا
مــو نداریــم، فقط مهــم اســت که افــراد بر اســاس 
نوع موی سرشان از شامپو اســتفاده کنند، البته 
توجه داشته باشیم که در شــامپوهای مصرفی از 
موادی همچون ســولفور، نمک، پارابــن و اس ال 
اس استفاده نشده باشد، شامپوی بچه هم دارای 
ماده ضد اشک است که برای ریشه افراد بزرگسال 
کس  مضر است، همچنین کراتینه کردن، اتو و وا

مو هم باعث ریزش مو می شود.

پوست و مو

گران تریــن داروی جهــان   Zolgensma داروی
است که برای درمان دیستروفی عضالنی استفاده 
داروی  جهــان  داروی  گران تریــن  می شــود.  
Zolgensma اســت که ۱.۷۹ میلیــون پوند قیمت 
دارد و برای درمان دیســتروفی عضالنــی به صورت 
ژن درمانی اســتفاده می شــود. مصرف این داروی 
بســیار گران، به نوزادی در انگلیس فرصتی دوباره 
برای زندگی داد. ادوارد یک ساله، از شهر کولچستر 
استان اسکس، دچار آتروفی عضالنی نخاعی بود؛ 
به این معنا کــه او فاقد پروتئین حیاتی برای رشــد 
عضالت اســت. خدمات بهداشــت ملی انگلیس 
داروی "Zolgensma" را کــه یــک ژن درمانی جدید 
با هزینه ۱.۷۹ میلیون پوندی است، تهیه کرده و در 

ماه اوت گذشته به ادوارد داده شد. مگان ویلیس 
مادر ایــن نــوزاد می گویــد کــه فرزنــدش از آن زمــان 
جهش های مثبتی را در وضعیت خود تجربه کرده 
اســت که تصورش را هــم نمی کــرد. او افــزود: ادوراد 
کنون می تواند بــدون کمک بغلتد، بنشــیند و با  ا
کمک اطرافیانش شروع به برداشتن اولین قدم های 
خود کرده اســت. مادر نوزاد ادامه داد: "بیشــترین 
آرزوی من این بود که او بتواند بنشــیند، و آن زمان 
می دانســتم که او زندگی شــگفت انگیــزی خواهد 
داشت. " مگان ویلیس افزود: چند هفته است که 
با او روی راه رفتن تمرکز کرده ایم و او شروع به حرکت 
دادن پاهایش به تنهایی با کفش های سفارشــی 

کرده است که یک شاهکار شگفت انگیز است.

یک مطالعه جدید نشان می دهد که ارتباط نزدیکی 
بین بیماری های التهابی روده، کولیت اولســراتیو 

و بیماری کرون با میکروپالستیک ها وجود دارد.
 مطالعه ای جدید نشــان داده است که افراد مبتال 
به بیماری التهابی روده نســبت به افرادی که این 
بیماری ها را ندارند، ۵۰ درصد ذرات میکروپالستیک 
بیشــتری در مدفــوع خــود دارنــد. توجــه داشــته 
باشــید که تحقیقــات قبلی نشــان داده اســت که 
میکروپالستیک ها می توانند باعث گاستروانتریت 
و سایر مشکالت روده ای در حیوانات آزمایشگاهی 
شوند، اما این اولین مطالعه ای است که به بررسی 
اثرات بالقوه در انسان می پردازد. شایان ذکر است 
که شــیوع بیماری التهابی روده که شامل بیماری 
کرون و کولیت اولسراتیو می شود، در سطح جهانی 
رو به افزایش است. در این زمینه، میکروپالستیک ها 
می توانند باعث التهاب روده، اختالالت میکروبیوم 
روده و سایر مشکالت در مدل های حیوانی شوند، 
بنابراین فیمنگ ژانگ، یان ژانگ و همکارانشان 
تعجب کردند که آیا آن ها می توانند به عنوان اولین 
گام بــرای کشــف این موضــوع در بیمــاری التهابی 
روده نیز نقش داشته باشند. دانشــمندان در این 
مطالعه خواسته اند تا ســطوح میکروپالستیک را 
در مدفوع افراد سالم و افراد با شدت های مختلف 
IBD مقایســه کنند. در مجموع، دانشمندان ۴۲ 

میکروپالستیک در هر گرم را در نمونه های خشک 
شده از ۵۲ بیمار IBD از مناطق مختلف چین و ۲۸ 
میکروپالستیک در نمونه های مدفوع خشک ۵۰ 
فرد ســالم پیدا کردند. غلظت میکروپالستیک ها 
نیز برای افراد مبتال به بیماری التهابی شدید روده 
باالتر بود که نشان دهنده ارتباط بین این دو است.

با ایــن حال، این مطالعــه یک رابطــه علــی را ثابت 
نکرده و دانشمندان گفتند که تحقیقات بیشتری 
مورد نیاز است. این ممکن است به این دلیل باشد 
که بیماری التهابــی روده باعث می شــود کــه افراد 
ذرات میکروپالســتیک بیشــتری را بــرای مثــال در 
روده خود نگه دارند. قابل ذکر اســت، تخمین زده 
می شــود که ما ســاالنه ده ها هزار میکروپالستیک 
مصرف می کنیم کــه پیامد هــای مضر ســالمتی را 
پنهان می کند و دانشمندان در تالش برای مشخص 
کــردن آن هســتند. از آنجایــی کــه مــا در محاصــره 
پالستیک زندگی می کنیم، تیمی از دانشمندان از 
دانشگاه نانجینگ چین بررسی کردند که چگونه 
وجود میکروپالســتیک ها )قطعات کوچک کمتر 
از ۵ میلی متر قطر( بر سالمت ما تأثیر می گذارد. این 
تیم به ایــن نتیجــه رســیدند که ایــن ذرات ارتباط 
نزدیکی با بیماری التهابی روده و اختالالتی مانند 
کولیت اولسراتیو و بیماری کرون دارند که باعث درد 

و ناراحتی مزمن می شوند.

گران ترین داروی جهان و بیماری هایی که با آن درمان می شود

بیماری های روده ای چه ارتباطی با میکروپالستیک ها دارند؟

دانستنیها

روده

شام ســنگین برای ســالمت شــما ضرر دارد اما 
برخــی از چای هــا می تواننــد از اثــر منفــی شــام 
سنگین بکاهند. ۵ چای مناســب برای وعده 

بعد از شام سنگین را بشناسید.
احســاس ســنگینی شــکم و کرختی بدن پس 
از خــوردن یــک شــام ســنگین بســیار طبیعی 
است. بدن پس از خوردن غذا فرآیند هضم آن 
را آغاز می کند که طی این فرآیند خون رسانی به 

دستگاه گوارش افزایش می یابد.
         چای نعنای تازه

کافــی اســت میــزان  بــرای تهیه ایــن چــای 
کمی نعنای تــازه را در آب جوش ریختــه و اجازه 
دهید دم بکشد. این چای به میزان قابل توجهی 
بــه آرامــش معــده پــس از غــذا کمــک می کند. 
همچنین به دلیل رایحه مناسب نعنا، احساس 

خوشایند تنفس به فرد دست می دهد.
         زنجبیل و آب لیمو

ترکیــب زنجبیــل بــا آب لیمــوی تــازه یکــی از 
نوشیدنی های پرطرفدار در روسیه است. این 
نوشیدنی تند و اسیدی به معده برای هضم غذا 
کمک می کند و باعث ایجاد آرامش در دستگاه 

گوارش می شود.
         چای ترش

چای ترش یکی از نوشیدنی های طبیعی برای 
کاهش فشارخون محسوب می شود. می توانید 
به این چای کمی عسل، ادویه و آب لیمو اضافه 
کنید. این نوشیدنی معجزه آسا به آرامش معده 

شما پس از شام کمک شایانی می کند.
         چای سبز

چای سبز که خاستگاه آن به چین بازمی گردد 
یکــی از نوشــیدنی های مناســب بعــد از شــام 
اســت. این چــای آرامش بخــش برای معــده و 
دستگاه گوارش محسوب می شود. بااین حال، 
بهتر است چای سبز را بدون شیرین کننده هایی 

مانند قند و عسل مصرف کنید.
         چای سیاه

چــای ســیاه کــه امــروزه در جهــان محبوبیــت 
بیشــتری دارد نیز می تواند بــرای آرامش معده 
مفید باشد، اما نباید آن را ۲ ســاعت پس از غذا 
مصرف کــرد، زیــرا منجر به عــدم جــذب آهن و 

کم خونی در افراد می شود.

تغذیه

چای های مناسب 
بعد از شام سنگین را بشناسید
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گیمر ها با نصب آخرین به روزرسانی بازی کامپیوتری 
GTA امکانات فــوق العــاده ای را دریافت خواهند 

کرد.
 GTA Online ک استار اعالم کرده بود که بازیکنان  را
آخرین قطعه از محتوای جدید را قبل از پایان سال 
۲۰۲۱ دریافت می کنند. در آخرین به روز رسانی بازی 
رایانــه ای GTA Online's یــک وســیله نقلیه کامال 
جدید، پــاداش قرارداد های امنیتــی و بازدید های 
تلفنی در اختیار گیمر ها قرار گرفته است. گیمر ها در 
 Party و Blue Glow Shades حال حاضر می تواننــد
کنون  Glow Necklace را تجربه کنند؛ دو موردی که ا
 GTA Online به صورت رایگان برای همه بازیکنان
در دسترس هســتند. عالوه بر این، تمام بازیکنان 
GTA Online این هفته یک بسته شامل ماسک، 
مواد آتش بازی، ۲۰ موشــک و ۲۵ بمب چسبنده و 
نارنجک را دریافت خواهند کرد. بازیکنان با تکمیل 
قرارداد های امنیتی و بازدید های تلفنی ۵۰ درصد 

جایزه GTA$ و RP را دریافت می کنند.
پــس از تکمیــل چنــد قــرارداد امنیتــی، فرانکلیــن 
کلینتون ســرویس های پیفــون را بــه کاربــران ارائه 
می کند؛ این پاداش ۲۰۰ هزار دالری ظرف ۷۲ ساعت 
پس از اتمام پروژه ها تحویل داده می شود. بازیکنان 
برتر ایــن هفته در ۴ مســابقه از ۸ مســابقه مختلف 
ســری LS Car Meet، جایــزه Ocelot Ardent را بــه 

همراه عرشه سالن ها کسب خواهند کرد. گیمر های 
عالقه  مند به آزمایش ماشــین ها با انتخاب مسیر 
 Karin Calico GTF، Karin Futo تســت می توانند

GTX و Annis Remus را تجربه کنند.
 Vapid بزرگتریــن ســورپرایز این بــه روز رســانی نیــز
 The Diamond اســت که این هفتــه در Slamtruck
Casino & Resort در دســترس قرار می گیرد. البته، 
مجموعــه ای از خودرو هــا و هواپیما هــا شــامل 
 Vapid ،)۴۰ درصــد تخفیــف( Bravado Verlierer
 Dinka Jester ،)۴۰ درصد تخفیف( Dominator ASP
 Ubermacht Cypher ،)۳۰ درصــد تخفیــف( RR
)۳۰ درصد تخفیــف(، Ocelot. XA-۲۱ )۳۵ درصد 
تخفیف(، Pegassi Zentorno )۳۵ درصد تخفیف(، 
 Western ۴۰ درصد تخفیــف( و( Strikeforce ۱۱-B
Company Rogue )۴۰ درصــد تخفیــف( نیــز برای 

فروش در اختیار گیمر ها قرار گرفته اند.

کنتــرل از راه دور جدیــد سامســونگ در دو رنــگ 
مشــکی و ســفید در ســال ۲۰۲۲ بــه همــراه تمــام 

تلویزیون ها به بازار عرضه می شود.
کنترل های تلویزیون سامسونگ در سال های اخیر 
پیشرفت های بزرگی در زمینه سازگاری با محیط 
زیست داشته اند. سال گذشته، غول الکترونیکی 
یک پنل خورشــیدی را به پشــت تلویزیــون خود 
اضافه کرد تا کنترل از راه دور بتواند از خورشید انرژی 

دریافت کرده و شارژ شود.
براساس گزارش ها امسال نیز سامسونگ ویژگی 
جدید یعنی شــارژ کنترل با فرکانس رادیویی را به 

محصوالت خود اضافه کرده است. کنترل از راه دور 
جدید می تواند عالوه بر خورشید از امواج رادیویی 
یا وای فای نیز انرژی مورد نیاز خود را دریافت کند. 
سامســونگ درباره قابلیت جدید خــود  می گوید 
ویژگی RF به شــما این امکان را می دهد تا به طور 
مداوم کنترل از راه دور خود را به طور کامل شارژ نگه 
گر  دارید، چه در طول روز و چه در شب )یا احتماال ا
تلویزیون خود را در مکانی با نور خورشید کم نگه 

داشته اید(.
 RF کی از آن است که کنترل از راه دور گزارش ها حا
همچون کنترل Eco از مواد بازیافتی ساخته خواهد 
شد و در دو رنگ مشکی و سفید به بازار های جهانی 
عرضه می شود. این کنترل از راه دور دارای طراحی 
مینیمالیســتی با میکروفون بــرای کنتــرل صدا و 
 Netflix، Disney Plus، Amazon میانبر هایی برای

Prime Video و TV Plus سامسونگ خواهد بود.
سخنگوی غول فناوری کره جنوبی گفت که کنترل 
از راه دور جدید با تمام تلویزیون هــای ۲۰۲۲ خود 

همراه خواهد بود.

پتنت جدیــد گــوگل در اداره ثبــت اختــراع و عالئم 
تجاری آمریکا )USPTO( ثبت شد.

 طبق گزارش Let’s Go Digital، گوگل در سند ثبت 
اختراع جدید به گوشــی پیکســل آینده با فناوری 
دوربین ســلفی زیر نمایشــگر و چند سنســور دیگر 
در زیر صفحه نمایش اشــاره کرده؛ البته این پتنت 
نشان دهنده یک تلفن Google Pixel جدید مانند 
Pixel ۷ نیست. سال ۲۰۲۰ اولین گوشی هوشمند 
 ZTE Axon با دوربین ســلفی زیر نمایشــگر به نــام
۲۰ معرفی شــد؛ شــرکت هایی مانند سامسونگ و 
شــیائومی در ســال ۲۰۲۱ این رویه را دنبــال کردند.
این اولین باری نیست که گوگل حق اختراع فناوری 
دوربین ســلفی زیــر نمایشــگر را برای گوشــی های 

هوشمند ثبت می کند.
حق ثبت اختــراع قبلی این شــرکت، یــک دوربین 
سلفی زیر نمایشگر مبتنی بر منشــور بود. دوربین 

سلفی زیر نمایشگر امسال عرضه می شود. ارائه تلفن 
پیکسلی با دوربین سلفی زیر نمایشگر در سال ۲۰۲۲ 
کمی غیرقابل دسترس به نظر می رسد. این امر نیز به 
علت موانعی مثل کیفیت تصویر و ترکیب مناسب 
ناحیه نمایشگر باالی دوربین سلفی با بقیه صفحه 
نمایش است. به عنوان نمونه گلکســی زد فولد ۳ 
سامســونگ در ناحیه باالی دوربین زیر نمایشــگر 

دارای یک لکه بود.

ســازمان فضایــی ناســا از حرکت ۵ ســیارک نســبتا 
ک به ســمت زمین در ژانویه ۲۰۲۲ هشــدار  خطرنا
داد. در شروع سال ۲۰۲۲  ناسا هشدارهایی درباره 
ک به ســمت زمیــن  را  حرکت ســیارک های خطرنا
منتشر کرده است. این سازمان فضایی گزارش داده 
که در ماه ابتدایی سال جاری، ۵ سیارک به سمت 

زمین حرکت می کنند.
سیارک ها، دنباله دار ها و شهاب سنگ ها جرم های 
عظیمی هســتند که در ناحیه ای به دور خورشید 
می چرخند و گاهی اوقات به دلیل جاذبه ی گرانشی 
سیارات، مدارشان را تغییر می دهند. هنگامی که این 
سیارک ها با هر سیاره ای برخورد می کنند، مععوال 
فاجعه ای به بار می آید. به همیــن دلیل زمانی که 

یک سیارک با قطر بیشتر از ۱۵۰ متر به زمین نزدیک 
می شود، ناســا آن را به عنوان یک سیارک احتماال 

خطرناک طبقه بندی می کند.
پیش بینی می شود که سیارک YK ۲۰۲۱ با وسعت 
۱۲ متر در حال حاضــر از ۱۱۸ هــزار مایلی زمین عبور 
کند. در ۶ ژانویه، یک دنباله  دار به قطر ۷ متر به نام 
YE۱۵ ۲۰۱۴ بــه نزدیکــی ۴.۶ میلیون مایــل )۷.۴ 
میلیون کیلومتر( زمین می رسد. همچنین سیارکی 
با ۴ متــر قطر کــه AP۱ ۲۰۲۰ نامیــده می شــود، در ۷ 

ژانویه به ۱.۰۸ میلیون مایلی زمین خواهد رسید.
یکی از بزرگترین سیارک هایی که در این ماه به زمین 
نزدیک می شود، سیارک YD۴۸ ۲۰۱۳ است که قرار 
است در ۱۱ ژانویه به ۳.۴۸ میلیون مایلی زمین برسد. 
گرچه این  به گفته ناسا، قطر آن تقریبا ۱۰۴ متر است. ا
گر به  ک نیست، اما ا جرم برای زمین مضر و خطرنا
سمت زمین حرکت کند، ممکن است باعث نگرانی 
شود. گفتنی است که آخرین ســیارک در ۱۸ ژانویه 
به ســیاره زمین نزدیک خواهد شــد. به گفته مرکز 
مطالعات اجسام نزدیک به زمین ناسا، این جسم 
غول پیکــر بــه نــام PC۱ ۱۹۹۴ ۷۴۸۲، قرار اســت در 

فاصله ۰.۰۱۳ مدل نجومی حرکت کند.

بازی رایانه ای GTA Online's به روز رسانی شد

کنترل جدید سامسونگ انرژی را 
از امواج رادیویی می گیرد

کرد گوشی جدید خود را ثبت  گوگل پتنت 

هشدار ناسا درباره حرکت ۵ سیارک به سمت زمین

فناوری

هواوفضا

چیزهایی در باره وای فای که احتماال نمی دانستید!
چقــدر دربــاره فنــاوری ای کــه 
سیم های بیشتری را از روی میز 
کار و یــا اتــاق خواب منزل شــما 
کم کــرده اســت می دانید؟ برای آشــنایی بیشــتر 
با این فناوری نامرئی با ما همراه باشید. اتصال ما 
به اینترنت از طریق وای فای امروزه آن قدر عادی 
شــده اســت که دیگر کســی آن را چنــدان جدی 
نمی گیــرد، ولی زندگی بــدون آن حتما ســخت تر 
خواهد شد. چقدر درباره فناوری ای که سیم های 
بیشتری را از روی میز کار و یا اتاق خواب منزل شما 
کم کــرده اســت می دانید؟ برای آشــنایی بیشــتر 

با این فناوری نامرئی با ما همراه باشید.
تا حاال محل سکونت یا کار را بدون وای فای تصور 
کرده اید؟ فرودگاه و ایستگاه مترو چطور؟ اتصال ما 
به اینترنت از طریق وای فای امروزه آن قدر عادی 
شــده اســت که دیگر کســی آن را چنــدان جدی 
نمی گیــرد، ولی زندگی بــدون آن حتما ســخت تر 
خواهد شد. چقدر درباره فناوری ای که سیم های 
بیشتری را از روی میز کار و یا اتاق خواب منزل شما 
کم کــرده اســت می دانید؟ برای آشــنایی بیشــتر 

با این فناوری نامرئی با ما همراه باشید.
         قدمت وای فای بیش از آن است که فکر 

می کنید
آنچه امروز به عنوان وای فای می شناسیم پیش تر 
تحت عنوان IEEE ۸۰۲.۱۱ طراحی و توسعه یافته 
کنون سی ویک ســاله اســت و  بود. این فنــاوری ا

اولین بار در شهریور ۱۳۶۹ به دنیا معرفی شد.
         عنوان آن واقعا معنی خاصی ندارد

بعید می دانــم شــما هــم عنــوان IEEE ۸۰۲.۱۱ را 
شنیده باشــید. اما این عبارت به مجموعه ای از 
استاندارد ها اشاره دارد که ارتباطات بی سیم میان 
 IEEE شبکه های محلی را تنظیم می کند. عبارت
مخفف انستیتوی مهندسان برق و الکترونیک 
اســت. هم چنیــن عــدد ۸۰۲.۱۱ نیــز به شــیوه ها 
و پروتکل هــای ارســال اطالعــات شــبکه بــدون 
استفاده از کابل و سیم های معمول اشاره دارد. 
چون این عنوان چندان گوش نواز و عامه پســند 
نبود، از سال ۱۹۹۹ میالدی به وای فای تغییر داده 
شد که در واقع آن هم هیچ معنی مشخصی ندارد 
و تنها ویژگی آن سادگی در به خاطرسپاری است.

         بیش از ۹ میلیارد تجهیزات وای فای در 
جهان فعال است

برآورد هــا نشــان می دهنــد بیــش از ۹ میلیــارد 
تجهیزات الکترونیکی با قابلیت اتصال به وای فای 
در جهــان وجــود دارند. بــدون تردیــد تعداد این 

دستگاه ها در لحظه در حال افزایش است.
         وای فای از امواج رادیویی استفاده می کند

فنــاوری ارتباطــی وای فــای بــا اســتفاده از امواج 
رادیویــی اطالعــات را از یکی وســیله الکترونیکی 
به دیگری منتقل می کند. به همین دلیل، تلفن 
همــراه یــا لپ تاپ شــما بــدون اســتفاده از ســیم 

به اینترنت وصل می شود.
         امواج وای فای ممکن است مختل شوند

بــا  تصویــری  فایل هــای  آنالیــن  تماشــای 
اتصال اینترنــت ضعیف تســلط قوی بــه اعصاب 
و آرامــش می خواهــد! کاهــش قــدرت ســیگنال 
دریافتی از دستگاه متصل به وای فای می تواند با 
هر اختاللی رخ دهد و کیفیت اتصال شما را تحت 
تأثیر قرار دهــد. همه دســتگاه هایی که بــا امواج 
رادیویی متناظر دستگاه وای فای شما در مسیر 
باشــند می تواننــد اختالل ایجــاد کننــد. برخی از 
محتمل ترین پارازیت هــا عبارت انــد از تلویزیون 
هوشــمند، دســتگاه مایکروویــو، تلفــن همــراه، 
دســتگاه هایی که با بلوتــوث بــه یکدیگر متصل 

کواریوم! بــه طور کلی اشــیای  هســتند یا حتــی آ
مختلف می توانند مانــع از برقــراری ارتباط قوی 
شــوند و در میان آن هــا فلزات بیشــترین و چوب 

کمترین اختالل را ایجاد می کنند.
         دیگر تجهیزات را قطع کنید

راهــکار بســیار ســاده و در اختیــار همه کاربــران، 
قطــع دیگــر تجهیــزات اســت؛ بنابرایــن وقتی به 
مایکروویو یا دیگر تجهیزات الکترونیکی که اشاره 
شــد احتیاجی ندارید، آن هــا را از بــرق جدا کنید 

تا کیفیت اتصال اینترنتی بهتری را تجربه کنید.
         بزرگ ترین پارازیت خود شما هستید!

آب قوی تریــن پارازیــت ســیگنال های ارتباطــی 
است. با توجه به اینکه ۷۵ درصد بدن انسان ها 
گر در فاصله مودم  از آب تشکیل شده است، پس ا
و لپ تــاپ قرار دارید، بهتر اســت جابه جا شــوید، 
زیرا بدن شما می تواند به طور چشمگیری قدرت 

امواج وای فای را کاهش دهد.
         امواج به شکل دونات منتشر می شوند

گــر روی مــودم وای فــای خــود آنتــن داریــد، بــد  ا
نیست بدانید انرژی فرکانس رادیویی آن درست 
ماننــد یــک کیــک دونــات منتشــر می شــود. در 
واقع، آن چیــزی که در نمادســازی های کارتونی 
و تصاویر نقاشی شده احتماال مشاهده کرده اید 

حقیقت دارد.

         امواج وای فای با فرکانس های متفاوتی 
منتشر می شود

امواج وای فای معمــوال در بازه ۲.۴ تا ۵ گیگاهرتز 
منتشر می شود. این بازه انتشار بسیار بیشتر از نقل 
و انتقال امواج سلولی تلفن های همراه است. به 
طور خالصه باید بدانید که فرکانس های باالتر به 

معنای توانایی جابه جایی دیتای بیشتر است.
         اینترنت اشیا و وای فای جفت ایده آلی 

نیستند
اینترنت اشــیا )IoT( مفهومی اســت که براساس 
آن همه دستگاه ها و تجهیزات به اینترنت متصل 
می شــوند. ارتباطــات وای فــای دربــاره برخــی 
کاربری هــای IoT ماننــد مدیریت مصــرف انرژی 
در منــزل، نظــارت و مانیتورینــگ و یــا مدیریــت 
لوازم منزل کفایت می کنــد. اما این ها تمام موارد 
کاربردی اینترنت اشیا نیستند. اتصال استاندارد 
وای فای از لحاظ مصرف انــرژی و بازه اثرگذاری با 
محدودیت هایی مواجه است؛ بنابراین استفاده 
از وای فای در محیط هایی مانند منازل مسکونی 
و فضا هــای کمپــی ماننــد دانشــگاه ها کــه برای 
تمامی تجهیــزات متصــل بــه IoT اتصــال تأمین 
انرژی وجود دارد، گزینه مناسبی می تواند باشد. 
اما فضا های بیرونی هنوز به دلیــل نیاز به تأمین 

انرژی با این اتصاالت مشکل دارند.

فناوری

داستانکوتاه

کســانی که می خواهند خانه ای زیبا داشــته 
باشند، به جزئیات اهمیت زیادی می دهند. 
انتخاب رومیزی مناسب یکی از این جزئیات 

است.
         رومیزی مخمل

رومیزی مخمل بــا رنگ های جــذاب و بافت 
فوق العاده زیبایی که دارد، یک انتخاب عالی و 
چشمگیر است. تقریبا همه از رومیزی مخمل 
خوششان می آید و تقریبا همه چیز را می توان 
گر می خواهید میز خــود را در  با آن ســت کرد. ا
پذیرایی قرار دهید، یک ترکیب عالی می تواند 
ســت کردن رومیزی مخمل بــا واالن ها پرده 

پذیرایی باشد.
         رومیزی سنتی

یکی از مدل  های شیک و خاص رومیزی برای 
منزل رومیزی سنتی است. برای چیدمان میز 
در دکوراسیون های سنتی، باید از مدل های 
رومیــزی ســنتی اســتفاده کنیــد. مدل های 
دست دوز، صنایع دستی، پارچه های سنتی 
مثل ترمه یا پارچه های خاتم کاری شده و انواع 
مختلف مدل  سنتی رومیزی گزینه های پیش 

روی  شما هستند.
انواع رومیزی خاتم کاری و رومیزی های ترمه 
با رنگ هــای و طرح هــای بســیار متنوعی که 
دارند، بدون شک یک انتخاب عالی برای میز 
ســنتی هســتند. البته این مدل رومیزی ها را 
می توانید هم برای ســبک های ســنتی و هم 
برای ســبک های امروزی و تلفیقی اســتفاده 

کنید.
         مدل رومیزی با سبک مدرن

گر سبک دکوراسیون منزل  شما مدرن است،  ا
باید میــز خــود را نیــز مــدرن چیدمــان کنید. 
بهترین کار اســتفاده از مدل های تک رنگ یا 
گر رومیزی های  تنالیته  رنگی خنثی ا ســت. ا
طرح دار را بیشتر دوست دارید، نباید به سراغ 
طرح های گل گلی و فانتزی بروید. این طرح ها 
بــرای دکوراســیون مدرن مناســب نیســتند. 
بیشتر باید دنبال طرح های خطی و زاویه دار 

باشد.
         مدل رومیزی با سبک فانتزی

گر دکوراســیون منزل  شــما امروزی و تلفیقی  ا
اســت، با کمی خالقیت و حوصلــه می توانید 
برای انتخاب مدل رومیزی به سراغ مدل های 

کمی فانتزی و رنگی رنگی هم بروید.
         مدل رومیزی دو تکه

بیشــتر افراد برای انتخاب مــدل رومیزی میز 
خاطره، مدل های دو تکــه ای را به مدل های 
ســاده  ترجیح می دهند. انتخــاب مدل های 
دو تکه ای نیاز به دقت بیشتری دارد. باید دو 
مدل پارچه انتخاب کنید و توجه به هارمونی 
در رنگ، بافت و جنس آن ها بسیار مهم است.
به عنــوان در یــک دکوراســیون ســنتی یــا 
کالســیک، می توانید یک رومیزی گرد ساتن 
نسبتا بلند را در زیر و سپس یک رومیزی ترمه 
سرمه دوزی شده کوتاه تر را روی آن قرار دهید.

         مدل رومیزی توری
رومیزی هــای تــوری هرگز جذابیــت خــود را از 
دســت نمی دهند. ایــن رومیزی هــا بــرای هر 
سبکی مناسب هستند اما باید در انتخاب نوع 

توری دقت کنید.

انسان تنها نشسته بود با غم و اندوهی فراوان 
همه حیوانات دور او جمع شدند و گفتند: 

ما دوســت نداریــم تــو را غمگین ببینیــم. هر 
آرزویی داری بگو تا برآورده کنیم...

انســان گفت: بــه من قــدرت بینایــی عمیق 
بدهید. 

کرکس گفت: بینایی من مال تو.
انسان گفت: می خواهم نیرومند شوم. 

پلنگ گفت: مانند من نیرومند خواهی شد.
انسان گفت: می خواهم اسرار زمین را بدانم. 

مار گفت: نشانت خواهم داد.
بعــد همــه حیوانــات رفتنــد و وقتــی انســان 

همه این هدایا را گرفت رفت. 
و آنگاه جغد به بقیه حیوانات گفت: 

انسان دیگر خیلی چیزها می داند و قادر است 
گهــان مــن خیلی  کارهــای زیــادی بکنــد و نا

ترسیدم. 
گوزن گفت: انسان به هرچه میخواست رسید،  

آیا دیگر غمگین نخواهد بود؟ 
جغد گفت: حفره ای در درون انســان دیدم،  
اشتیاق و حرصی شگرف که کسی قادر به پر 
کردن آن نیست،  همان چیزی که او را غمگین 

خواهد ساخت. 
حرص او بیشتر و بیشتر خواهد شد، تا روزی که 

دنیا خواهد گفت: 
من دیگر چیزی ندارم که به تو ببخشم همه 

چیز تمام شده است...

۶ رومیزی زیبا و خاص 
برای دکور منزل شما

آرزوی انسان

آجیل پلو یکی از انواع پلوها است که 
بیشتر در آذربایجان تهیه می شود و 
همان طور که از نامش پیداست از 
انواع مغزهای دلخواه تهیه می شود. این غذا بسیار پر 

انرژی و خوشمزه است.
در بعضــی مناطــق آذربایجــان در مهمانی هــای 
رسمی شــان، پلــوی مخلــوط و پروپیمانــی درســت 
می کنند که به آجیل پلو معروف اســت. شــما هم این 
پلوی خوشــمزه و پررنگ و لعاب را برای مهمانی های 

خود امتحان کنید.
         مواد الزم
برنج: ۵۰۰ گرم

مرغ بدون استخوان: ۵۰۰ گرم
برگه زردآلو: ۳۰۰ گرم

برگه قیسی: ۵۰۰ گرم

خالل بادام: ۲۰۰ گرم
خالل پسته: ۲۰۰ گرم

زرشک: ۳۰۰ گرم
پیاز متوسط: ۲ عدد

زعفران سائیده شده: ۱ قاشق چای خوری
کره: به مقدار الزم

نمک: به مقدار الزم
         طرز تهیه آجیل پلو

         مرحله اول
ابتدا تکه های مرغ را بشویید و داخل سبدی بریزید تا 
آب اضافی آن ها خارج شود. سپس آن ها را خرد کنید. 

برنج را هم از چند ساعت قبل خیس نمایید.
         مرحله دوم

قابلمه ای حاوی آب روی شــعله اجــاق گاز قرار دهید 
تا به جوش آید. ســپس برنــج را همــراه با نمــک به آن 

اضافه کنیــد و بگذاریــد مغز آن نیم پز شــود. بعــد آن را 
آبکشی کنید.

         مرحله سوم
برگه های زردآلو را بشــویید و در کاسه مناسبی حاوی 
مقداری آب حدود ۲ ســاعت خیس کنید. زرشــک را 
ک کرده و پس از شستن در ســبدی بریزید تا آب  نیز پا
اضافی آن خارج شود. حاال قیسی ها را هم بشویید و از 
وسط نصف کنید. قیسی های نصف شده را در مقداری 

آب خیس کنید.
         مرحله چهارم

در یک تابه مناســب مقداری کره بریزید و روی شعله 
اجاق گاز قرار دهید. سپس کمی زعفران به آن اضافه 
کرده و قیســی ها را در مخلوط کره و زعفران کمی تفت 
دهید. از طرف دیگــر یکــی از پیاز ها را پوســت گرفته و 
به صورت خاللــی خرد کنید. ســپس در تابــه دیگری 

مقداری کره بریزید و پیاز خردشده را در آن سرخ کنید. 
در این فاصله برگه های زردآلو را نیز داخل سبدی بریزید 
و بگذارید آب اضافی آن ها خارج شود. پس از آن، به پیاز 
داغ اضافه کنید و تفت دهید. زرشک را هم به صورت 

گانه در کره یا روغن سرخ کنید. جدا
         مرحله پنجم

پیاز دیگــر را نیز به صــورت خاللی خــرد کنیــد و در تابه 
دیگری حاوی کمی کره و زعفران تفت دهید. پس از آن 
تکه های مرغ را همراه با نمک اضافه کرده و سرخ کنید.

         مرحله آخر طرز تهیه آجیل پلو
در قابلمه مورد نظر مقــداری روغن بریزید و تــه آن را با 
سیب زمینی یا نان بپوشــانید. سپس برنج، مخلوط 
برگه زردآلو، قیســی، خالل بادام و پســته و زرشک را به 
صورت الیه الیه آن قدر بریزید تا مواد تمام شود. بعد آن 

را به روش معمول دم کنید.

آجیل پلو، غذای اعیانی آذربایجانی ها

مدرســه تاریخــی عمادیــه در محله 
دربنو گــرگان واقع شــده اســت، این 
مدرسه یکی از بناهای تاریخی دوره 
صفویه و یکی از قدیمی ترین حوزه های علمیه  کشور است 
و اشــخاص به نامی همچون مالصدرا، میرفندرسکی، 
میرداماد و در قرن حاضر آیت اهلل سید سجاد علوی، آیت 

اهلل سید محمد علوی در این مدرسه تحصیل کرده اند.
حوزه علمیه امام خمینی )ره( گرگان یکی از مدرسه های 
علمیه بزرگ استان گلستان به شمار می رود. این مدرسه 
در سال ۱۳۵۹ ساخته شده و دارای ۸۴ حجره، ۸ کالس 
درس و چهار سالن اجتماعات است.الزم بذکر است که از 
زمان شیوع ویروس کرونا کالسهای درس این حوزه های 

کثرا به صورت آنالین برگزار شده است. علمیه ا

حوزه های علمیه گرگان

گردشگری

دستپخت

شب شعر 
بین المللی مقاومت

شب شعر بین المللی مقاومت به مناسبت 
سالروز شهادت ســردار سلیمانی و با حضور 
غالمعلی حــداد عادل رئیس فرهنگســتان 
زبــان و ادب فارســی، حســن حســن زاده 
فرمانــده ســپاه محمــد رســول اهلل تهــران و 
جمعی از شاعران از کشورهای ایران، ترکیه، 
افغانستان، عراق در تاالر اندیشه حوزه هنری 

برگزار شد.

عکس روز

دکوراسيون

هر
/ م

زاد
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 آ      ن
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پان


