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با هدف آموزش مدیریت مصرف آب به روستاییان، ویژه برنامه »دوشنبه های آبی« در روستاهای استان 
اصفهان آغاز شد.  این طرح را دفتر مدیریت مصرف آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از نیمه دی ماه 
جاری برنامه ریزی کرده و در آن کارشناسان معاونت بهره برداری و توسعه آب، معاونت خدمات مشترکین، 
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی به همراه مدیران آبفای مناطق خودگردان با حضور در روستاهای 
منتخب، روش های صرفه جویی در مصرف آب را به روستاییان آموزش می دهند.  در نخستین هفته از 
اجرای طرح »دوشنبه های آبی« روز دوشنبه 1۴ دی ماه جاری روستاهای »ورپشت« و »جالدران« میزبان 
کارشناسان آبفای استان اصفهان بودند.  در روستای »ورپشت« از توابع شهرستان تیران نزدیک به 2۰۰ نفر 
از بانوان و در روستای »جالدران« از توابع شهر قهجاورستان بیش از ۵۰ نفر از روستاییان با حضور در مسجد 

روستا، پای صحبت مدیران و کارشناسان شرکت آب و فاضالب نشستند و...

با رویکرد اصالح الگوی مصرف آب روستاییان آغاز شد:

اجرای طرح »دوشنبه های آبی«
در 2۰ روستای استان اصفهان

آیا مقدار وام ازدواج 
بودجه ۱۴۰۱ منطقی است؟

شرایط فروش ارز مسافرتی 
تغییر کرد

در ۹ ماهه اول سال جاری به وقوع پیوست؛ 

جهش تولید 
و فروش ذوب آهن اصفهان

توسعه متوازن محله های 
اصفهان جزو اولویت های 

شورای شهر است

سرقت های مسلحانه 
یک خواهر و برادر 

در اصفهان 
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لژیونر والیبال بانوان ایران در پورتو: 

اهل تسلیم شدن نیستم

مالیاتی که قرار نیست گرفته شود؟

خیال راحت مالکان خانه های خالی

۶
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فراز و فرودهای خانه امن
 مستندسازان اصفهان
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# اصفهان  تنها  نیست

بالتکلیفی ۱۰ درصد از 
دهیاری های استان
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شماره  
محل  تامین موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمین برآورد)ریال(اعتبار
)ریال(

ترمیم و آسفالت نوارهای حفاری شبکه های 179-۳-۴۰۰/۴
19,277,78۰,21۶7۰8.۰۰۰.۰۰۰جاریفاضالب ایمانشهر منطقه فالورجان

اجرای نما و محوطه سازی ساختمان اداری 2۳9-۴-۴۰۰
۶,9۵۶,۴9۵,۳8۵۳۳9,۰۰۰,۰۰۰جاریآبفا دهاقان

کاری احداث ساختمان 2۴۰-۴-۴۰۰ عملیات سفت 
1۶,۶8۴,1۵۵,۳۰9۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰جاریبحران چشمه توتی

گذاری فاضالب در سطح شهر مبارکه2۴1-۴-۴۰۰ 1۶،288،87۵،911۶19,۰۰۰,۰۰۰جاریلوله 

2۴2-۴-۴۰۰
اجرای شبکه جمع آوری فاضالب روستای 

 قلعه میر بخش اول در فالورجان 
کیفی( )با ارزیابی 

۳9،989،۶78،2۵۴1,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰جاری

اجرای شبکه جمع آوری فاضالب روستای 2۴۳-۴-۴۰۰
کیفی( ۵۰،۰۴8،828،2181,۶۳2,۰۰۰,۰۰۰جاریبندارت در فالورجان )با ارزیابی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان درنظــردارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح زیــر را ازطریــق مناقصــه عمومی بــه پیمانــکاران واجــد 
گــذار نمایــد. شــرایط وا

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تا ساعت 1۳:۰۰ روز شنبه به تاریخ  1۴۰۰/11/۰2

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
از ساعت ۰8:۳۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/11/۰۳

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.irشرکت آب و فاضاب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-۶۶8۰۰۳۰ ۳ -  ۰۳1)داخلی ۳9۵(

نام روزنامه: سیمای شهر
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/1۰/19

نوبت دوم
گهی برگزاری مناقصه عمومی آ

شرط ورودمبلغ تضمین )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصه

۴۰۰۰/1۰۰9
اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات 

بهسازی جهت آنمند شدن پست ۶۳/2۰ 
کیلوولت جاده تهران

دارا بودن حداقل رتبه ۵ ابنیه از ۵۳7.۰۰۰.۰۰۰
سازمان مدیریت و برنامه ریزی

توضیحاتساعتتاریخمحل برگزاری جلسهمناقصه

پست ۶۳/2۰ کیلوولت جاده تهران: ۴۰۰۰/1۰۰9
تلفن جهت هماهنگی: ۳۶۶۳22۵۳-۰۳1 9 صبح1۴۰۰/11/۰۳اصفهان، کیلومتر 7 بزرگراه آزادگان

آقای اسدالهیان

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت مناقصه گذار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه: ضمانتنامــه معتبــر یا فیش واریــز وجه نقــد بــه شــماره شــبا IR ۳۳۰1۰۰۰۰۴1۰11۰1۴۳۰2۳۰298 نزد 
بانــک مرکــزی مطابــق جــدول فــوق بــه نام شــرکت برق منطقــه ای اصفهان

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصه از دریافت و تحویل اســناد تا مبادلــه قرارداد، با مراجعه به »ســامانه  نحــوه دریافــت و تحویــل اســناد: 
کارفرمــا، درصــورت لــزوم در  تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(« بــه آدرس www.setadiran.ir  امــکان پذیــر خواهــد بــود. تمــاس بــا 

ســاعات اداری روزهــای کاری بــا شــماره ۰۳1-۳۶277۶87(
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 1۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ 1۴۰۰/1۰/19 لغایت ساعت 1۶:۰۰ روز پنجشنبه مورخ 1۴۰۰/1۰/۳۰

جلســه توجیهــی و بازدیــد از مناقصــه فــوق بــا حضــور نماینــدگان مجــاز شــرکتها بــه شــرح ذیــل الزامی بــوده و عــدم حضــور بــه منزلــه 
که در جلســه توجیهی و بازدید مورخ 1۴۰۰/۰9/28 شــرکت داشــتند،  گرانی  انصراف از شــرکت در مناقصه میباشــد. )حضور مناقصه 

اختیــاری می باشــد(.

کثـــر تا ســاعت 1۴:۰۰ روز دوشــنبه مورخ  کلیه مدارک و مســتندات، بایســتی حدا کات:  نســخه الکترونیکی  مهلت و محل تحویل پا
کت الف( آن نیز در موعد مذکور به آدرس:  1۴۰۰/11/11 در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( بارگذاری و نســخه فیزیکی )پا

گردد. اصفهــان، خیابــان چهاربــاغ باال، دبیرخانه شــرکت برق منطقه ای اصفهان تحویــل 
ــات  ــیون معام کمیس ــالن  ــورخ 1۴۰۰/11/12 س ــنبه م ــه ش ــح روز س ــاعت 1۰:۰۰ صب ــه: س کات مناقص ــا ــایی پ ــل بازگش ــان و مح زم

ــرق منطقــه ای اصفهــان ــی و پشــتیبانی شــرکت ب ســاختمان معاونــت مال
شرایط مناقصه:  

گهــی واصــل شــود ترتیــب  کــه فاقــد ســپرده یــا امضــا، مشــروط و مخــدوش بــوده و یــا پــس از انقضــا مــدت مقــرر در آ بــه پیشــنهادهایی 
اثــر داده نخواهــد شــد.

سایر اطاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
گهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید ضمنا می توانید این آ

http://iets.mporg.ir          www.tavanir.org.ir          www.erec.co.ir          www.setadiran.ir

نوبت اول  
گهی مناقصه عمومی به شماره ۴۰۰۰/1۰۰9 تجدید آ

)شماره  2۰۰۰۰۰1188۰۰۰۰۶۳ در سامانه ستاد(

12۵۶82۰ / م الف
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نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس 
شــورای اســامی گفت: بودجــه پیشــنهادی ۱۴۰۱  
دولــت ســیزدهم نظام مندتــر از گذشــته شــده و 
سرفصل های اضافی کاهش یافته است. ابوالفضل 
ابوترابی افزود: دولت سیزدهم در برنامه پیشنهادی 
برای ســال آینــده ۹ هزار ســرفصل جــدول برنامه و 
بودجــه را در همدیگــر ادغــام و آن را تبدیل بــه هزار 
جدول کــرده اســت. وی بیان کرد: ســرفصل های 
اضافــی در گذشــته وقــت زیــادی را از نماینــدگان 
مجلس برای بررســی می گرفــت و نظــارت را خیلی 
سخت می کرد اما چنین اقدامی با تجمیع جداول 
باعث تســریع در بررســی و نظارت بهتر پــس از اجرا 
خواهــد بــود. نماینــده مردم نجــف آبــاد و تیــران و 
کرون در مجلس شورای اسامی با اشاره به تعریف 
ســرفصل های اســتانی و تمرکززدایــی و افزایــش 
اختیارات استانی در بودجه تصریح کرد: این اقدام در 
توزیع عادالنه اعتبارات و دسترسی مردم و مسووالن 
محلی برای نظارت و پیگیری مطالبات موثر و کارآمد 
است. وی پیش بینی خزانه معین برای هر استان 
برای واریز درآمدهای آنان و مدیریت فروش منابع 

از دیگر جلوه های ممتاز بودجه ســال آینده کشور 
برشــمرد. ابوترابی با بیان اینکــه خلق پــول یکی از 
آسیب های بزرگ اقتصادی ایران است، خاطرنشان 
کرد: در این خصوص دولت سال آینده درآمد نفتی 
را به حساب بانک مرکزی واریز نخواهد کرد و کلیه 
درآمدها به دیگــر بانک ها اخنصاص می یابد و این 

موضوع خلق پول را تا حد زیادی کاهش می دهد.
وی توجه به افزایش پلکانی حقوق و درآمد و مبارزه 
با حقوق هــای نجومــی و توجه بــه درآمــد مالیاتی 
به صــورت منطقــی و همچنین کســب مالیــات از 
خانه های خالی را از دیگر شاخصه های موثر بودجه 

پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱ بیان کرد.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس 
شــورای اســامی افزود: ســال آینــده، بــه صــورت 
متوسط افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت  
به صورت پلکانی پیش بینی شده است که بر این 
اســاس حقوق کارمنــدان با حقــوق پایین تــر تا ۳۰ 
درصد و افراد با حقوق باال کمتر از پنج درصد رشــد 
پیدا می کند. وی این امر را برای  جلوگیری از تسری 
حقوق نجومی در کشور مهم خواند و گفت: حقوق 
باالی برخــی مدیــران و کارکنــان دولت بــه اعتماد 
عمومی جامعه لطمــه زده اســت و باید جلــوی آن 

گرفته شود.
ابوترابی در پایان با بیان اینکه از دولت انتظار بیشتری 
برای اصاح ساختار بودجه داشتیم، خاطرنشان 
کرد: دولت باید بودجه قوی و با ســاختار منســجم 
تری را ارائه می داد اما روند روبه جلویی برای اصاح 

بی نظمی ها پیش بینی می شود.

یک اقتصاددان با اشاره به ضرورت تخصیص صد 
دردصدی منابع قرض الحسنه به مسئله ازدواج، 
گفــت: البتــه مهم تریــن عامــان اجــرای بودجه 
بانک ها هستند، زیرا تمام ردیف های اعتباری از 
گر  کانال بانک ها به بدنه اقتصاد تزریق می شود و ا
در انجام اختالی وجود داشته باشد بودجه هیچ 
زمان تحقق پیدا نمی کند. عبدالمجید شیخی 
در رابطــه بــا مقــدار وام ازدواج در بودجــه ۱۴۰۱، با 
بیان اینکه طبق آخرین اخبار میزان متقاضیان 
برای وام های قرض الحسنه ازدواج بیش از میزان 
پرداختی بانک ها اســت، اظهار کرد: الزم اســت 
بــرای تشــویق ازدواج و فرزنــدآوری و در راســتای 
تحقق سیاست جوان سازی جمعیت و افزایش 
باروری بایــد به بانک ها تکلیف شــود کــه منابع 

قرض الحسنه را صد درصد تخصیص دهند.

وی افزود: همچنین پیشــنهاد می شــود دولت 
از محــل ســپرده های جــاری نیــز که هیــچ گونه 
هزینه ای برای بانک ندارد و ســود بزرگی نیز عاید 
آنها می کنند، اســتفاده و کف وام ازدواج بایستی 
مرتبا با سبد هزینه تشــکیل یک خانواده جدید 

به روز شود.
این اقتصاددان گفت: به جای اینکه پیش بینی 
کنیم که قرار اســت بودجــه وام ازدواج چه مقدار 
باشــد باید برنامــه ای اجرا شــود تا میــزان تحقق 
پرداختی هــا مرتب رصــد و نظارت شــود. به طور 
مثال بانک هایی که حق و حقوق را آنگونه که باید 

پرداخت نمی کنند جریمه شوند.
کید کرد: بانک از سپرده های مردم به  شیخی تا
شدت استفاده می کنند به خصوص سپرده های 
قرض الحســنه کــه بــه صــورت انتفاعــی از آنهــا 
استفاده می شود؛ بخش زیادی از این سپرده ها 
را که به صــورت امانت در اختیــار آنان قــرار دارد را 
بــه کارمندهــای خــود وام می دهنــد؛ بانک ها از 
سپرده های جاری و یا حتی بابت صدور دفتر چک 
و پیامک های بانکی هزینه دریافت می کنند و این 
کوچک ترین خدماتی است که بابت آنها از مردم 
مبلغی دریافت می شود و در عوض از سپرده های 

جاری مردم سود هنگفتی می برند.

وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی اعام کــرد: تمام 
تاش ها بــر بهبود معیشــت کارگران متمرکز شــده 

است.
حجت اهلل عبدالملکی در حســاب توییتری خود 

نوشت:
»هم صحبتــی بــا کارگــران و کارفرمایان عزیــز که در 

حقیقت مردان میدان تولید در این جنگ اقتصادی 
هستند، لذت بخش است.

کید کــرد: مجموعــه وزارت، نیروی  وی در ادامــه تا
انسانی را مهم ترین رکن اقتصاد مقاومتی می داند 
و تمام تاش ها بر بهبود معیشــت کارگران متمرکز 

شده است.«

پس از اعمال تغییرات بانک مرکزی بر روند تخصیص 
ســهمیه ارز مســافرتی در صرافی هــا، گزارش های 
میدانی نشان می دهد که صرافی ها فروش ارز برای 
کشــورهای با ویــزا را در اولویت قــرار می دهنــد و در 
پی محدودیت در عرضه لیر در برخی از صرافی ها، 
متقاضیان نیاز ارزی خــود به لیر ترکیــه را از دالالن 

تامین می کنند.
به تازگی بانک مرکزی در روند تخصیص ارز مسافرتی 
تغییراتی اعمال کرد که بر اساس آن، سقف مقرر این 
ســهمیه برای کشــورهای با ویزا به صورت هوایی 
معــادل ۲۰۰۰ یورو، برای کشــورهای بــدون ویزا به 
صــورت هوایــی ۳۰۰ یــورو و مســافرتی بــه صــورت 
زمینی، ریلی و دریایی نیز ۳۰۰ یــورو یا معادل آن به 

سایر ارزهاست.
بانک مرکزی هدف خود از این اقدام را ساماندهی 

وضعیت فروش ارز مسافرتی اعام کرده است.
در ایــن راســتا، گزارش هــای میدانــی از صرافی هــا 
کی از آن است که تغییرات در روند تخصیص ارز  حا
مسافرتی بر شیشه صرافی ها برای اطاع متقاضیان 
همراه مدارک مورد نیاز به منظور دریافت هر یک از 
سرفصل های فروش ارز بابت مصارف ارز خدماتی 

نصب شده است.
نکته حائــز اهمیت در مشــاهده وضعیــت فروش 
ارز مسافرتی در صرافی ها این است که صراف ها بر 
کید می کنند و بر نیاز  اطاع از کشور مقصد مسافر تا
ارزی فرد مبتنی بر کشــور مقصد پاســخ می دهند 
که تخصیص ارز برای کشــورهای با ویــزا در اولویت 

قرار دارد.
همچنین، در مواردی دیده شــد کــه صرافی ها به 

درخواست متقاضیان برای دریافت لیر ترکیه جواب 
رد می دهند و این افراد برای رفع نیــاز ارزی خود به 

دالالن مراجعه می کنند.
از ســوی دیگر، اغلــب صرافی هــا خرید و فــروش ارز 
انجام نمی دادند و صرافی ها خلوت و صفی مقابل 

آن ها تشکیل نشده بود.
عاوه بر ایــن، روند کاهشــی قیمت هــا در بــازار ارز، 
قیمت ارز در صرافی ها را پس از شش ماه به ۲۶ هزار 

تومان رساند.
البته، مــدارک مورد نیاز برای خرید ارز مســافرتی با 
بخشــنامه جدید بانک مرکــزی تغییری نکــرده و 
بدین منظور مدارکی چون پاســپورت، ویزا )برای 
کشورهای شامل دریافت ویزا(، عوارض خروج، اصل 
بلیت مهر شــده توســط آژانس، کارت ملی جدید 
هوشمند، خط موبایل به نام شخص متقاضی، 
کارت بانکی به نام شخص خریدار، نشانی کامل کد 

پستی ۱۰ رقمی متقاضی الزم است.
در صورت اینترنتی بودن کد رهگیــری و اطاعات 
شــرکت صادرکننده بلیت، روند اخذ ارز مسافرتی 
هفت روز مانده به تاریخ پرواز تا روز پرواز قابل انجام 

است.

نماینده مجلس: بودجه سال آتی نظام مند تر 
گذشته است از 

خبر

رئیــس ســازمان ســرمایه گذاری و کمک هــای 
اقتصادی و فنی ایران از تصویب اعطای وام ۹۰ 
میلیــون دالری به ایران در بانــک جهانی برای 
مقابله با بیماری کرونا با وجود مخالفت آمریکا و 

البی رژیم صیهونیستی خبر داد.
فکری اظهار کرد: بانک جهانی با نادیده گرفتن 
تاش آمریکا و البی صهیونیستی با اعطای وام 
بــه وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 

جمهوری اسامی ایران موافقت کرد. 
وی با اشــاره به اینکه این وام از پایین ترین نرخ 
سود در مقایسه با سایر فاینانس های بین المللی 
برخــوردار اســت، اظهــار کــرد: تمامی نیازهای 
دارویی و تجهیزاتی وزارت بهداشت برای مقابله 
با بیماری کرونا توسط سازمان بهداشت جهانی 
خریداری و به کشورمان تحویل می شود و به این 
ترتیب مشکات نقل و انتقال بانکی و تحریم ها 

در این خصوص بی اثر خواهد بود.
شــایان ذکــر اســت دریافت ایــن وام در آخریــن 

جلسه هیئت دولت نیز به تصویب رسید.

سخنگوی شرکت ملی گاز از افزایش ۲۰ درصدی 
مصرف گاز نســبت به ســال گذشــته خبر داد و 
گفت: در شرایط فعلی نیازمند مدیریت مصرف 
از سوی مشترکان هستیم. محمد عسگری، با 
بیان اینکه مقدار مصرف گاز در بخش خانگی و 
تجاری به حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسید 
که حــدود ۷۰ درصد تولیــد گاز کشــور را به خود 
کنون تولید  اختصاص داده است، اظهار کرد: ا

کثر مقدار خود است. گاز طبیعی در حدا
کید بر اینکه شاهد روند افزایشی مصرف  وی با تا
کنون روزانه حدود  گاز در کشور هستیم، گفت: ا
۱۱۰ میلیون مترمکعب به بخش صنعت و روزانه 
بیــش از ۱۱۰ میلیــون مترمکعــب بــه نیروگاه ها 
گر مصرف در بخش  اختصاص یافته است که ا
خانگی افزایش یابد، این مقدار گازرسانی به این 

دو بخش هم کاهش می یابد.
کید بر لزوم رعایت  سخنگوی شرکت ملی گاز با تا
کید  در میزان مصــرف و صرفه جویــی در گاز، تا
کرد: الزم اســت همه مشــترکان نســبت به این 
مهم حساس باشند؛ دمای ۱۸ تا ۲۱ را مدنظر قرار 
دهند، از لباس های گرم در داخل منزل استفاده 
کنند و برای گذر از این چالش همراهی الزم را با 
شرکت گاز داشته باشند. وی ادامه داد: هر چه 
میزان صرفه جویی افزایش یابد منافع آن بیشتر 
است، چرا که با افزایش مصرف محدودیت ها به 
سمت صنعت و تولید حرکت می کند و در واقع 
تأثیر ایــن مصرف بــی رویــه در تمام ابعــاد دیده 
کنون با توجه به  می شود. عسگری اظهار کرد: ا
تکمیل تعمیرات اساسی پاالیشگاه ها، بیش از 
۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز فرآوری و وارد شبکه 
سراسری می شــود، باز هم ناترازی انرژی در گاز 
داریم که این امر نشان می دهد، الگوی مصرف 

درستی در این زمینه وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: تا پایان سال زمین 
موردنیــاز برای ســاخت ۴ میلیون مســکن در 
قالب طرح جهش تولید مسکن آماده می شود.
رســتم قاســمی در مراســم تکریــم و معارفــه 
مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی عمــران 
کنون برای  شهرهای جدید، اظهار کرد: هم ا
ســاخت یک میلیــون واحد مســکونی زمین 
آماده است و برخی پیمانکاران هم مشخص 
شــده اند و عملیات اجرایی ســاخت در حال 

آغاز است.
وی افزود: بانک ها موظف هستند ۲۰ درصد 
تســهیات خود یعنی حدود ۳۶۰ تــا ۴۰۰ هزار 
میلیارد تومان را به بخش مسکن اختصاص 
دهند که برای متقاضیان تهرانی ۴۵۰ میلیون 
تومان تســهیات بــا اقســاط ۲۰ ســاله در نظر 

گرفته شده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر 
حداقل به ۵ میلیون مسکن نیاز داریم افزود: 
به طور متوسط در کشور ۴۸ درصد هزینه سبد 
خانوار به هزینه مسکن اختصاص دارد که در 

تهران این رقم ۶۰ و ۷۰ درصد است.
قاسمی ادامه داد: مجموع کسانی که از باقی 
مانده طرح اقدام ملی مســکن و طرح جدید 
جهش تولید مسکن در سامانه نهضت ملی 
ثبت نام کرده اند حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر 
هستند و این در حالیست که در حدود ۸۰۰ شهر 
هنوز موفق به باز کردن سامانه برای ثبت نام 
نشــدیم که به زودی ایــن کار انجام می شــود 
و پیش بینــی می شــود در مجموع بیــش از ۵ 

میلیون نفر در سامانه ثبت نام کنند.

خبر مالیاتی که قرار نیست گرفته شود؟

خیال راحت مالکان خانه های خالی 
برگشــت های  و  رفــت  در حالــی 
اطاعــات خانه هــای خالــی میان 
وزارت راه و شهرســازی و ســازمان 
امور مالیاتــی همچنان ادامــه دارد که مشــکات عدم 
اجرای این قانــون، دامن مســتأجران را گرفته اســت. 
مجلس یازدهم در اقدامی ارزنده ماده ۵۴ مکرر قانون 
مالیات های مستقیم را که به قانون مالیات بر خانه های 
خالی اشتهار یافت، اما در عمل هنوز نتوانسته است این 
قانون از سوی دو دستگاه اصلی متولی اجرای آن یعنی 
وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی تعیین خانه های 
خالی و سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی وصول این 
پایه مالیاتی، اجرایی شــود. این در حالی است که قرار 
بود بازار مســکن یا حداقل بازار اجاره مسکن با اجرای 
سریع این قانون ساماندهی شود و خانه های خالی از 
سکنه با استفاده از ابزار مالیاتی بازارپذیر )وارد بازار( شوند.

      مالکان خانه های خالی خیالشان از مالیات 
ندادن راحت است؟

به این صورت که مالکان خانه های خالی با رقم باالی 
نرخ مالیاتی در نظر گرفته شده، یا به دلیل عدم عرضه 
واحدهای مســکونی خود و خالی نگه داشتن آنها به 
عنوان ابزاری برای ســرمایه تر شدن مسکن، نقره داغ 
شوند یا اینکه واحدهای مسکونی خالی از سکنه خود 
را به سرعت در بازار خرید و فروش یا اجاره مسکن فایل 
گهانی خانه های خالی، به افت  کنند که این عرضه نا

قیمت ها خصوصا در بازار اجاره مسکن دامن بزند.
ولــی در عمــل آنچــه اتفــاق نیفتــاده، نگرانــی مالکان 
خانه های خالی از گیر افتادنم در دام مالیاتی اســت و 
در مقابل ایــن ذهنیــت در اذهان مالــکان واحدهای 
مســکونی خالی از ســکنه نقش بســته که هرگــز در تور 

مالیاتی نخواهند افتاد.
      باتالق »بازار اجاره بهای مسکن« مستأجران را 

روز به روز بیشتر می بلعد 
نتیجه کمبود فایل هــای اجاره مســکن در تهــران در 
هفته های اخیر ســبب شــده تا باز هم بــازار اجــاره بها 
حتی در فصل عدم جابه جایی، متورم تر شده و »غول 
اجاره بها« روز به روز مستأجران بیشتری را از تهران به 
شــهرهای اقماری کوچ اجباری دهد. بر اساس آنچه 
بانک مرکزی از گــزارش اجاره بهای مســکن در آذر ماه 
امسال منتشر کرده، این شاخص رشد ۵۱.۲ درصدی 

در تهران و ۵۴.۲ درصدی در کل کشور داشته است.
همچنین بر اساس اعام معاونت مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره بهای هر متر مربع 
مسکن در تهران ۸۴ هزار تومان است که به این معنی 
اســت مســتأجر یک واحد ۵۰ متــری در پایتخت باید 
ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک واحد ۱۰۰ متری 

۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اجاره بها پرداخت کند.
      اجاره بهای مسکن در تهران از حقوق کارگر 

باالتر زد
ایــن در حالی اســت که متوســط حقــوق یــک کارگر بر 

اساس مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد برای سال 
۱۴۰۰، کمتر از ۴ میلیون تومان در ماه تعیین شده است.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اخیرا اعام کرده که 
سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار حدود ۵۰ درصد 
)۴۸ درصد( را به خود اختصاص می دهد؛ اما در عمل 
ســهم اجاره بها در هفته های اخیر از ســقف درآمدی 

کارگر باالتر زده است.
به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن، علت رشدهای 
بی وقفــه اخیر اجــاره بهــا در حالــی که قیمــت خرید و 
فروش مسکن در تهران در ماه های اخیر رشد ماهانه 
بسیار اندکی داشــته، کاهش عرضه فایل های رهن و 
اجاره است که یکی از مقصران کاهش عرضه فایل های 
اجاره، عدم توفق دستگاه های مربوطه در اجرای دقیق 

قانون مالیات بر خانه های خالی عنوان می شود.
      دعوای بی پایان وزارت راه و شهرسازی و 

سازمان امور مالیاتی بر سر شناسایی خانه های 
خالی

همــواره یکــی از مشــکات اجــرای قانــون مالیــات 
بــر خانه های خالــی بــود بانــک اطاعاتی شناســایی 
واحدهای خالی از سکنه است که راهکار قانون برای این 
ک و اسکان بر اساس  موضوع، ران اندازی سامانه اما
ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مســتقیم و از سوی 

وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است.
آمارهای اعــام شــده از ســوی وزارت راه و شهرســازی 
نشــان می دهــد تنهــا یــک میلیــون و۳۰۰ هــزار واحد 
مســکونی خالی از ســکنه در کشــور شناســایی شــده 
است که از این تعداد نیز فقط ۱۲۰ هزار مالک خانه خالی 
ک واسکان- سامانه  اقدام به ورود به سامانه ملی اما
شناسایی خانه های خالی- کرده و اظهار کرده اند واحد 

مسکونی آنها خالی از سکنه است.
این در حالی اســت که علی رستم پور مدیرکل تنظیم 

مقــررات و نظارت ســازمان امــور مالیاتــی اعام کــرد از 
مجموع کل خانه های خالی تنها حدود ۲ هزار و ۴۵۰ 
واحد مسکونی به عنوان خانه خالی از سکنه محرز شده 
ک  است. به نظر می رسد فاز خود اظهاری معرفی اما

افراد شکست خورده است.
      مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه: خانه های 
خالی هم با خود اظهاری مالکان شناسایی شد 

هم با سامانه های اطالعاتی دولت
پروانه اصانــی مدیــرکل دفتر برنامــه ریــزی و اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیرا در یک برنامه زنده 
تلویزیونی درباره آخرین اطاعات ثبت شده در سامانه 
ک و اسکان به منظور شناسایی خانه های خالی و  اما
معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات 
از خانه های خالی گفته است: اطاعاتی که وزارت راه 
و شهرسازی طبق قانون مکلف به ارائه آن به سازمان 
امور مالیاتی است بر اساس خود اظهاری در سامانه ملی 
ک و اسکان و بعد از پایان زمان خوداظهاری است. اما
اصانی ادامه داد: بر اساس مصوبه اخیر هیئت دولت، 
ک و اســکان  زمان اتمام خود اظهاری در ســامانه اما
پایــان آذر بــود و وزارت راه و شهرســازی مکلــف شــد 
اطاعات خانه های خالی را بر اســاس خود اظهاری و 
طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم بعد 
از اطمینــان از ۱۲۰ روز خالی بودن هر خانــه )به عنوان 
شــاخص و نمــاد واحد مســکونی خالــی از ســکنه( به 

سازمان امور مالیاتی ارسال کند.
      برای مالکان 1.۳ میلیون خانه خالی پیامک 

ارسال شد ولی فقط 12۰ هزار نفر مراجعه کردند
کیــد بر اینکــه شناســایی خانه هــای خالی بر  وی بــا تا
اســاس پایگاه اطاعات داده های کشــور و همچنین 
خود اظهاری انجام شده است، توضیح داد: جلسه ای 
با حضور سازمان امور مالیاتی در وزارتخانه تشکیل شد 

و بر اساس اطاعات حاصل از پایگاه اطاعات داده ها 
بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی مشتمل بر 
اشخاص حقیقی شناسایی شــدند. برای این تعداد 
بــر اســاس مــاده ۱۶۸ قانــون مالیات های مســتقیم، 
پیامک هایی برای مالکان واحدها ارسال شد تا راستی 
آزمایی شود. اصانی ادامه داد: مالکان ۱۲۰ هزار خانوار 
ک و اســکان خــود اظهاری  مراجعــه و در ســامانه اما
کردند. اســامی مالکان خانه های خالی بــا تعداد یک 
میلیون و ۱۷۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی ارسال 
شــد. ســازمان امور مالیاتــی بنا بــه دالیلــی نمی تواند 
از این اطاعات استفاده کند که در جلسه این دالیل 

مطرح شد.
      فقط 1 میلیون نفر اطالعات ملکی خود را در 

سامانه اسکان ثبت کردند
ک  اصانی ادامه داد: حدود ۲ میلیون نفر از سامانه اما
و اسکان بازدید داشتند و تنها کمتر از یک میلیون نفر 
ک  خود اظهاری کردند اما در حال حاضر در سامانه اما
و اسکان اقامتگاه ۶۰ میلیون اشخاص حقیقی در پایگاه 

داده های کشور احصا شده است.
وی افزود: در این زمینه از اطاعات بیمه نامه ها، تأمین 
اجتماعی، اطاعــات مجوزهای صنعتــی، اطاعات 

مجوزهای شهرداری ها استفاده کردیم.
      اطالعات کامال تأیید شده خانه های خالی 

دست سازمان مالیاتی می رسد
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و 
شهرسازی گفت: مقرر شده واحدهای خالی که کاما 
تأیید شــده برگه های مالیاتی آنها صادر شــود و تــا روز 
جمعه لیست نهایی به سازمان امور مالیاتی ارائه شود.

      عضو کمیسیون عمران مجلس: تا زمانی که 
ک و اسکان ثبت نام  همه مردم در سامانه امال
نکنند امکان تشخیص خانه های خالی وجود 

ندارد
مهــد طغیانــی عضو کمیســیون عمــران مجلــس نیز 
در خصــوص کوتاهی هــای وزارت راه و شهرســازی در 
شناســایی خانه های خالی گفــت: تا زمانــی که همه 
ک و اسکان ثبت نام نکنند امکان  مردم در سامانه اما
که شــما  تشــخیص خانه های خالی وجــود ندارد چرا
بایــد مالکیــت و وضعیــت ســکونت را بــه صــورت هم 
زمان مشــخص کنید؛ البته اینگونه نیســت که همه 
اطاعات از طریق خود اظهاری باشد و اطاعات دیگر 
دستگاه ها نیز وجود دارد؛ ضمن اینکه ضمانت های 
ک و خالی نگه  اجرایی از جملــه جرایم عدم ثبت امــا
داشتن خانه ها در نظر گرفته شده اما اساس کار بر خود 
کید کرد: اطاعات یک میلیون و  اظهاری است. وی تأ
۳۰۰ هزار خانه خالی که از آن صحبت می شود مربوط به 
قانون قبلی مالیات برخانه های خالی است و با توجه به 
قانون جدید، آن اطاعات دیگر قابل بررسی نیست؛ در 
نتیجه کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون 

محرز است.

سهراب دل انگیزان، اقتصاددان با بیان اینکه اجرای 
قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از روز ۱۴ دی ماه 
آغاز شده است، گفت: موج افزایش قیمت را در برخی 
کاال ها بعد از صدور بخشنامه های اجرایی این قانون از سوی سازمان امور 

مالیاتی در بازار شاهد هستیم.
اقتصاد۲۴: دولت در حالی از نظر کسری بودجه تحت فشار است که برای 
تامین آن، آســان ترین راه را برگزیده و آن، حذف معافیت مالیاتی برخی 
کاال ها و خدمات؛ ازجملــه کاال های اساســی وارداتی اســت. به عبارتی 
دولت برای تامین درآمد کارمندان خود، دست در جیب سایر مردم کرده 

و سفره های محقر مردم را کوچک تر کرده است.
      چه کاال هایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند؟

قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بعد از تصویب در مجلس ۱۷ تیر توسط 

محمدباقر قالیباف به روحانی برای اجرا اباغ شده بود. تاریخ اجرای این 
قانون ۱۳ دی ماه اعام شده بود. براین اساس، برخی موارد قانون مالیات 
بر ارزش افزوده اصاح شده است. طبق قانون جدید مالیات پرواز های 
داخلی و بین المللی شامل افزایش هزینه خواهد شد. همچنین معافیت 
مالیاتی قند و شکر حذف شده است و مشمول ۹ درصد مالیات خواهد 
شد. گمرک ایران از تاریخ اجرای قانون در مبادی ورودی گمرکی از کاال ها 
و محصوالت کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصوالت خام زراعی و 
باغی، گیاهان دارویی، محصوالت مرتعی، محصوالت جنگل )از جمله 
چوب خام(، محصوالت گلخانه )از جمله ســبزی، صیفی، گل و گیاه و 

انواع قارچ( ۹ درصد مالیات دریافت خواهد کرد.
کی،  عاوه بر آن برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا، انواع روغن های خورا
اعم از گیاهی و حیوانی، شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان، تخم مرغ 

نطفه دار و تبدیل آن به جوجه یک روزه مشمول مالیات خواهد بود.
      قند، شکر و برنج دوباره گران می شوند

یک اقتصاددان با بیان اینکه از ۱۳ دی ماه معافیت مالیات بر ارزش افزوده 
برخی اقام مثل کاال های اساسی وارداتی حذف شــده است، گفت: با 
توجه به وضعیت درآمــدی دولت که منابع مالی خوبی نــدارد و بودجه 
دولت بسیار شکننده است انتظار بر این بود که این اقدام را دولت انجام 

دهد و درآمد برای خودش ایجاد کند.
سهراب دل انگیزان ادامه داد: زمانی که این کاال ها پس از ورود به کشور در 
فرایند توزیعی قرار گیرند و به ترتیب به دست عمده فروش، عمده فروش 
استانی، عمده فروش شبکه ای و سپس به دست مغازه دار برسند ۹ درصد 
مالیات بــر ارزش افزوده از مصــرف کننده دریافت می شــود؛ بنابراین هر 

کاالیی که مشمول این مالیات است مشمول گرانی خواهد شد.
      گرانی حداقل 9 درصدی کاال های اساسی وارداتی

این استاد دانشــگاه گفت: مالیات بر ارزش افزوده را به اصطاح ماشین 
پولســازی دولت می گویند که درآمد خوبی برای دولت ایجاد می کند و، 
چون هر سه ماه یک بار هم تسویه می شود قاعدتا دولت ها همواره این 
مالیات را می توانند بگیرند و روی آن حســاب کنند. دل انگیــزان ادامه 
داد: این مالیات از مصرف کننده نهایی دریافت می شود. یعنی در حال 
حاضر که ۹ درصد است ۹ درصد قیمت تمام شده کاال را افزایش می دهد.

      مالیات بر ارزش افزوده مستقیما از مردم دریافت می شود
این اقتصاددان گفت: مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات شناخته شده در 
سطح جهان و نوعی مالیات بر مصرف است و در حقیقت از همه کاال های 
نهایی که مصرف می شود این نوع مالیات گرفته می شود، اما این مالیات 
از همه حلقه های زنجیره دریافت می شود تا در نهایت مصرف کننده که 

همان مردم هستند آن را پرداخت کنند.
دل انگیزان با بیان اینکه جمع ارزش افزوده هایی که ایجاد شده مالیات 
به آن ها تعلق گرفته و این جمع همه ارزش افزوده ها برابر با تولید ناخالص 
داخلی است، گفت: مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیاتی است که نرخ 
آن می تواند همان عدد براساس تولید ناخالص داخلی محسوب شود. 
گر به همه کاال هایی که تولید می شوند مالیات بر ارزش افزوده بسته  یعنی ا
گر ۹ درصد است ۹ درصد تولید ناخالص داخلی را به  شود به همان نسبت ا
عنوان مالیات گرفته شده و به دولت اعطا می شود. به همین ترتیب هرچه 
کاال های بیشتری از این نوع مالیات معاف شوند از تولید ناخالص داخلی 

به همان اندازه کسر می شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی گفت: 
گر همچنان در چارچوب اقتصاد سرمایه داری  معتقدم ا

حرکت کنیم مشکات اقتصادی حل نمی شود.
حجت االسام حسین میرزایی در گفت وگو با ایسنا درباره مالیات بر ارزش 
افزوده که در الیحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده است، اظهار کرد: موضوع 
مالیات بر ارزش افزوده مورد جدیدی نیست و همیشه اعمال می شده است، 
اما در الیحه بودجه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده موضوع مالیات بر 
ارزش افزوده گنجانده شده، ولی هنوز به تصویب نرسیده و باید در کمیسیون 

تلفیق بودجه بررسی های الزم در این زمینه انجام ودر مورد کلیات آن در مجلس تصمیم بگیرند. وی افزود: مالیات 
بر ارزش افــزوده یک قانون مجزا و جــدا دارد و کاری به الیحــه بودجه ندارد و پدیده جدیدی نیســت. حذف ارز 
ترجیحی هم یکی از مباحث بودجه ۱۴۰۱ است که هنوز درباره آن تصمیم نهایی گرفته نشده که در صورت تصویب 
و اجرای آن کمک های حمایتی برای مردم پیش بینی شده است. نماینده مردم اصفهان در مجلس درباره گرانی 
روزافزون کاالهای مختلف، گفت: تورم، علل مختلفی دارد که یکی از دالیل آن افزایش پایه پولی کشور است که 

عمده این مشکات را دولت قبلی به وجود آورده و سازمان برنامه و بودجه 
متعهد است که پایه پولی کشور را به هر طریقی که می تواند افزایش ندهد که 
البته این امر به معنای حذف تورم نیست و فقط به نرخ تورم اضافه نمی شود. 
گر در چارچوب اقتصاد سرمایه داری حرکت  میرزایی تصریح کرد: معتقدم ا
کنیم، مشکات حل شدنی نیست. بر این باوریم که باید پول از پول اعتباری 
به سمت پول کاالیی و حقیقی حرکت کند و اسکناس و پول الکترونیکی به 
شکل حواله پول باشــد. همچنین حذف ربای بانکی، حذف بنگاه داری 
بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری و مؤسسات مالی و اعتباری، تعیین 
تکلیف شرکت های دولتی و کمک گیری از درآمدهای شرکت های دولتی به نفع بودجه عمومی، تعیین تکلیف 
شرکت های خصولتی و تعیین تکلیف شرکت های خصوصی با مدیرت دولت از جمله راهکارهای حل مشکات 
گر همچنان در چارچوب اقتصادی که از ۳۰ سال گذشته تا امروز از طریق  اقتصادی است. وی خاطرنشان کرد: ا
دولت سازندگی پایه گذاری شده است، حرکت کنیم مشکات اقتصادی کشور حل نمی شود. بنابراین باید پارادایم 

بازی و ریل اقتصاد را تغییر دهیم تا بر مشکات کنونی فائق شویم.

کاال های اساسی مشمول مالیات جدید:

گرانی در راه است  موج جدید 

اقتصاد سرمایه داری مشکالت اقتصادی را حل نمی کند

آیا مقدار وام ازدواج بودجه ۱۴۰۱ منطقی است؟

تمام تالش ها بر بهبود معیشت کارگران متمرکز شده است

کرد شرایط فروش ارز مسافرتی تغییر 

اعطای وام ۹۰ میلیون دالری
 بانک جهانی به ایران

گاز  مصرف 
روی مدار صعود

تامین زمین برای ساخت
 ۴ میلیون مسکن 

تا پایان سال

خبر

خبر

خبر
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3 9 ژانویه    2۰22
ضرورت روایت دستاوردهای فوالد مبارکه 

برای تزریق امید به جامعه
مدیر روابط عمومی فــوالد مبارکه، 
گفــت: از رســانه ها انتظــار داریــم با 
روایت توانمندی ها و دستاوردهای 
فــوالد مبارکه بــه عنــوان صنعت اســتراتژیک کشــور، 

احساس غرور و امید را به جامعه تزریق کنند.
نشست هم اندیشی مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه با رسانه های شهرستان های مبارکه و لنجان 

برگزار شد.
در ایــن نشســت، »هــادی نباتی نــژاد« مدیــر روابــط 
عمومی شــرکت فــوالد مبارکــه ضمــن تســلیت بــه 
زهــرا  فاطمــه  حضــرت  ســوگواری  مناســبت ایام 
کــرد: در راســتای تــداوم  )ســام اهلل علیها( اظهــار 
سلسله جلســات منظم روابط عمومی شــرکت فوالد 
مبارکه با اصحاب محترم رسانه، فرصت دیگری فراهم 
شــد تا با اصحاب رســانه شهرســتان مبارکه دیــداری 

صورت گیرد.
مدیــر روابــط عمومی فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه 
برگزاری جلســات متعــدد روابط عمومی این شــرکت 
با فعــاالن رســانه ای سراســر کشــور خاطرنشــان کرد: 
حجم گسترده ای از ارتباطات رســانه ای میان روابط 
عمومی شرکت فوالد مبارکه و رسانه های کشور شکل 

گرفته است.
وی با بیان اینکه ســعی ما همواره در راستای برقراری 
ارتباط مؤثر و دائمی با رسانه ها بوده است، اما متأسفانه 
به دلیل محدودیت های دوران شیوع ویروس کرونا، 
دیدارهــای حضــوری بــا رســانه ها کاهــش پیــدا کرد، 
اذعان داشت: حمایت رسانه ها از فوالد مبارکه به عنوان 
یک صنعت ملی، امری بســیار ضروری و مهم اســت؛ 
که این صنعت در همه عرصه ها خوش درخشیده  چرا

و به نوعی گرداننده چرخ اقتصادی کشور است.
کید بر اهمیت و جایگاه ویژه فوالد مبارکه  نباتی نژاد با تأ
در کشور ادامه داد: حمایت از مجموعه های رسانه ای، 
فرهنگی و تبلیغاتی در دستور کار روابط عمومی شرکت 
فوالد مبارکه است، اما این نکته را هم باید در نظر داشت 
که با رشد فزاینده رســانه ها در کشــور، برقراری ارتباط 
مســتمر و مداوم بــا همــه رســانه ها در یک بــازه زمانی 

محدود امکان پذیر نیست.
وی با بیان اینکه باید به فوالد مبارکه نگاه ملی داشت، 
تصریح کرد: اطاع رسانی درخصوص مسئولیت های 
اجتماعــی فــوالد مبارکــه از اهمیت زیــادی برخــوردار 
که این شرکت حمایت های خود را در ابعاد  است؛ چرا
اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و ورزشی از شهرستان 
مبارکــه دریــغ نکــرده و انتظــار مــا از رســانه های این 

شهرستان بازتاب و انعکاس این فعالیت ها است.
مدیــر روابط عمومی شــرکت فــوالد مبارکه با اشــاره به 
نقش ویژه رسانه ها در بازتاب ســرآمدی فوالد مبارکه 
در بهینه سازی مصرف آب در میان فوالدسازان جهان 
گفــت: اطاع رســانی صحیحــی از میــزان مصــرف آب 

فوالد مبارکه صورت نگرفته که انتظار می رود رسانه ها 
در انعــکاس اقدامــات مؤثر ایــن شــرکت در خصــوص 
صرفه جویی در مصرف آب اهتمام بیشــتری داشــته 

باشند.
بنا بر ایــن گــزارش، مدیــر روابط عمومی شــرکت فوالد 
مبارکه در نشست هم اندیشی با رسانه های شهرستان 
لنجــان و رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی این 
شهرســتان بــا بیان اینکــه فــوالد مبارکــه یــک افتخار 
ملی اســت و نقش رســانه ها در روایت توانمندی ها و 
دســتاوردهای این صنعت ضروری است، اظهار کرد: 
فوالد مبارکه به عنوان صنعت استراتژیک کشور، نیازی 
به بازاریابی و تبلیغات برای جلب مشــتری ندارد، اما 
همواره از رســانه ها خواســته و می خواهد که با روایت 
توانمندی ها و دستاوردهایش، احساس غرور و امید را 

به جامعه تزریق کنند.
           تعامل با رسانه ها براساس شیوه نامه ارزیابی 

رسانه ها
وی بــا بیان اینکه انتظــارات رســانه ها از شــرکت فوالد 
مبارکه باید منطقی باشــد، افزود: افزایش و گســترش 
رســانه ها در کشــور باعث شــده که فوالد مبارکه برای 
تعامل با آن ها براساس معیارهای ارزیابی وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسامی عمل کند.
مدیــر روابط عمومی شــرکت فــوالد مبارکه ادامــه داد: 
در همین راســتا روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه از 
مردادماه ۱۴۰۰ شــیوه نامه ای برای ارزیابی رسانه ها و 
تعامل با آن ها تدوین کرد تا از هرگونه رفتار سلیقه ای در 
گر در این مسیر اشکاالتی  برابر رسانه ها اجتناب شود و ا

وجود دارد، رسانه ها هســتند که باید درصدد ارتقای 
امتیاز کیفی خود باشند.

وی با اشــاره به بازدید اصحاب رسانه از خطوط تولید 
شرکت فوالد مبارکه در راستای آشنایی با سازگاری این 
صنعت با محیط زیست گفت: رویکردهای فوالد مبارکه 
در تأمیــن آب و تصفیه پســاب در خاورمیانــه و جهان 
کم نظیر است؛ بهینه سازی مصرف آب در فرایندهای 
تولید، جمــع آوری و انتقال پســاب شــهری، تصفیه و 
بازچرخانــی پســاب صنعتی شــرکت عاوه بــر کاهش 
وابســتگی فوالد مبارکه به آب خام، به ارتقای ســطح 
بهداشــت و حفظ محیط زیســت منطقه منجر شده 
و رســانه ها می توانند پــس از بازدیدی که داشــته اند، 
اقدامات مهم زیست محیطی فوالد مبارکه را انعکاس 

دهند.
گاهی رسانی  نباتی نژاد با بیان اینکه وظیفه رسانه ها، آ
کیــد بــر ضــرورت  منصفانــه بــه جامعــه اســت، بــا تأ
تولید محتــوای رســانه ای به ویــژه در حــوزه صنعت و 
صنایع فوالدی خاطرنشــان کرد: طــی ماه های اخیر 
هجمه هایی بر صنایع کشور وارد شده و این در حالی 
اســت که صنایع علی رغم نیاز به انرژی و مصــرف آن، 
سهم بسزایی در کمک به اقتصاد و اشتغال کشور دارند.

            فرهنگ سازی برای مصرف بهینه انرژی 
در بخش خانگی یکی از رسالت های خطیر 

رسانه هاست
کید بــر ضــرورت فرهنگ ســازی در خصوص  وی بــا تأ
مصرف بهینه انرژی در بخش خانگی اذعان داشــت: 
ترویج ایــن فرهنــگ یکــی از رســالت های خطیــر 

که مصرف بیش ازاندازه انــرژی در  رسانه هاســت؛ چرا
بخش خانگی موجب اتاف منابع کشور خواهد شد، 
امــا در بخش صنعــت، موجب اعتای اقتصاد کشــور 

می شود.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه 
کنــون در  شــرکت فــوالد مبارکــه از بــدو تأســیس تا
مســیر صنعت ســبز حرکت کرده اســت، تصریح کرد: 
احــداث تصفیه خانه صنعتــی، ارتقــای تصفیه خانه 
استحصال پساب شهرهای اطراف ازجمله اقدامات 
زیست محیطی شــرکت فوالد مبارکه در آینده نزدیک 
اســت، اقداماتی که میان فوالدســازان جهان سرآمد 

بوده و رسانه ها باید در انعکاس آن یاری رسانند.
علی محمد حبیب اللهی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسامی شهرســتان لنجــان نیــز در ایــن دیــدار ضمن 
قدردانــی از روابــط عمومی فــوالد مبارکه بــرای فراهم 
کــردن فرصــت بازدیــد رســانه ها از خطــوط تولید این 
شرکت اظهار کرد: وظیفه خود می دانیم که از صنعت 
کشــورمان حمایت کنیم و در خصوص فعالیت های 

صنایع روشنگری کنیم.
سید رسول موسوی، معاون فرهنگی شهرداری مبارکه 
نیز در این نشست با اشاره به اهمیت مقوله فرهنگ و 
جایگاه رسانه، آمادگی شــهرداری مبارکه برای تعامل 
سازنده و اجرای برنامه های فرهنگی مشترک با فوالد 

مبارکه را اعام کرد.
همچنین در این نشست خبرنگاران شهرستان های 
مبارکــه و لنجــان بــه بیــان دیدگاه هــای خــود دربــاره 

بزرگ ترین فوالدساز خاورمیانه پرداختند.

شــهردار اصفهــان بــا بیان اینکــه شــهرداری در 
اســتقبال از شهدا تســهیلگر بوده اســت، گفت: 
شــهرداری روی فضــای عمومی شــهر کار کــرده 
بود، اما کار اصلی را شــهروندان انجــام دادند که 
مراسم را مدیریت و مسیر را برای پذیرایی از شرکت 

کنندگان، آماده کردند.
علی قاســم زاده اظهار کرد: تعدادی از شــهدایی 
که در اصفهان تشــییع شــدند، گلگــون کفنانی 
بودند که شناسایی شده و خانواده هایشان پس 
از گذشــت بیــش از ۳۰ ســال از نگرانــی درآمدند، 

تعدادی از شهدا نیز همچنان گمنام هستند.

وی حضــور باشــکوه مــردم اصفهان در تشــییع 
پیکر شهدای تازه تفحص شده را نشان دهنده 
پایبنــدی آنــان بــه راه شــهدا و انقاب دانســت 
و افــزود: امیدواریــم ما هــم بتوانیم این مســیر را 
ادامه دهیم. شهردار اصفهان درباره آذین بندی 
و آماده سازی این شــهر برای اســتقبال از کاروان 
شهدا، گفت: این حرکت ها مردمی بود، البته در 
کنارشان شهرداری هم برای آماده سازی فضای 
شــهری کمک کرد، اما در چنین مواقعــی، خود 
مردم عاقه مند هستند که شهر اصفهان رنگ و 
بوی شهدا را بگیرد؛ در مسیرهای تشییع شهدا 
نیز موکب های مردمی ایجاد شده بود و رهگذران 

پذیرایی می شدند.
وی با بیان اینکه شــهرداری در استقبال از شهدا 
تسهیلگر بوده است، یادآور شد: شهرداری روی 
فضای عمومی شهر کار کرده بود، اما کار اصلی را 
شــهروندان انجام دادند که مراســم را مدیریت و 
مسیر را برای پذیرایی و تشییع شهدا آماده کردند.

 مدیــر عامــل ســازمان پارک هــا و فضای ســبز 
شــهرداری اصفهــان گفــت: فضــای ســبز این 
کانشهر ساالنه نیازمند ۶۰ میلیون متر مکعب 
آب اســت در حالــی کــه تنهــا ۲۸ میلیــون متر 

مکعب آن تامین می شود.
مجید عرفان منش با اشاره به اینکه ۷۵ درصد 
فضای سبز شهر اصفهان دارای شبکه آبیاری 
تحت فشار اســت، اظهار داشــت: ما در برخی  
مناطق شــهری بســته به نوع درخــت و نحوه 
آبیاری اولیه از روش غرقابی استفاده می کنیم 
زیرا تغییــر در روش آبیاری به درختان  آســیب 

می رساند.
وی افزود: ۹۹ درصــد منابع آب اصفهان برای 
صنایع، کشاورزی و شرب تنها یک درصد آن 

برای فضای سبز مصرف می شود.
عرفان منش گفت: برخی مدیران استانی نظرات 
غیر کارشناســی راجــع به مصــرف آب می دهند 
درحالی کــه از آب حوضه زاینــده رود، فقط یک 

درصد  صرف فضای سبز اصفهان می شود.
وی اضافه کــرد: حتی برخی بــاغ داران ناژوان 
نمی تواننــد آب بــاغ خــود را تامیــن کننــد زیرا  
حق آبه ندارند  و نمی توانند درختان باغ خود 
را نگه دارند و گاهی مجبور به بریدن درختان 

می شوند و جای آن گل کاری می کنند که جزو 
کولوژیک حساب نمی شود. ا

مدیــر عامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز 
شهرداری با اشــاره به اینکه برخی دستگاه ها 
نیز مجوز تغییر کاربری زمین صــادر می کنند، 
کــه بایــد  کــرد: نبایــد در نقطــه ای  تصریــح 
فضای ســبز توســعه یابــد خانه،مجتمع های 
تجاری،معبــر ومغــازه  احداث شــود زیرا هیچ 
وقت فضای سبز موجود جایگزین نمی شود.

 عرفان منش گفــت: نبایــد برای ایجاد فضای 
ســبز  بــه بیــرون شــهر برویــم کــه حتــی هزینه 
ک هم  بدهیــم،در حالی که برخی مناطق  خا
حاصلخیــز  شــهر اصفهان بــه دلیل ســاخت و 

ساز،زمینی برای توسعه فضای سبز ندارد.
شــهرداری اصفهــان ۳ هــزار  و ۹۴۴  هکتــار 

مساحت فضای سبز در اختیار دارد.

شورا های اســامی ۸۵ روســتا در اســتان اصفهان 
هنوز گزینه های خود برای تصدی سمت دهیار را 

به فرمانداری ها معرفی نکرده اند.
مدیرکل دفتر روستایی و امور شورا های استانداری 
اصفهان اختاف بین اعضای شورای این روستا ها 
را علت اصلی معرفی نشدن دهیاران جدید دانست 

و گفت: هیچ دهیاری تا هنگام انتصاب دهیار جدید 
بدون سرپرست نمی ماند، اما وجود دهیار منتخب 
شورای روستا نقش مهمی در ارائه بهتر خدمات و 

توسعه آن روستا خواهد داشت.
کنون هزار و ۴۰۵  مجید جوهری با بیان اینکه هم ا
روســتا و ســکونت گاه کوچــک در اســتان اصفهان 
وجــود دارد افزود: از این تعــداد، ۸۴۹ روســتا دارای 

بیش از ۲۰ خانوار جمعیت و دهیاری هستند.
وی ادامه داد: سیاســت های مدیریت روســتایی 
استانداری اصفهان در دوره جدید حفظ جمعیت 
روســتاها، کاهــش مهاجــرت بــه شــهر ها و برنامــه 

محوری است.
کنون بیش از ۱۲ درصد از جمعیت پنج میلیون  هم ا

کن هستند. نفری استان اصفهان در روستا ها سا

دبیر جلســات چهــار جانبه زاینــده رود گفت: 
قــرار بر ایــن شــد تــا بــا توجــه به لــزوم تشــکیل 
جلسات تخصصی چهارجانبه بین نمایندگان 
استانداری، آب منطقه ای، جهاد کشاورزی و 
نمایندگان صنف کشاورزان، نمایندگان مورد 
توافــق کشــاورزان جهت حضــور در جلســات 
تخصصــی توســط ســازمان جهــاد کشــاورزی 

معرفی گردند.
سجاد انتشاری در خصوص مصوبات جلسات 
اول و دوم چهــار جانبــه میــان اســتانداری، 
کشــاورزان، جهــاد کشــاورزی و آب منطقــه ای 
اظهــار کــرد: مقرر شــد گــزارش مصوبــات قبلی 
شورای هماهنگی حوضه زاینده رود و کارگروه 
ســازگاری با کم آبی و شــورای عالی آب و میزان 
اجرایی شدن هر مصوبه در جلسه آینده توسط 

شرکت آب منطقه ای ارائه گردد.
وی افــزود: گــزارش مصارف شــبکه آب شــرب 
بــه تفکیک خانگــی، تجــاری، عمومــی و غیره 
تــا جلســه آینــده بــه صــورت مکتــوب بــرای 
گــزارش آن در جلســه  اســتانداری ارســال و 
آینده ارائه گردد. همچنین مقرر شــد شــفاف 
ســازی مصارف آب صنایع و اطاعات مربوط 
و نحوه اعتماد ســازی تا یک ماه آینده توسط 

شرکت آب منطقه ای انجام گیرد.
دبیر جلســات چهــار جانبــه زاینــده رود ادامه 
داد: قرار بر این شــد تا با توجه به لزوم تشکیل 

جلسات تخصصی چهارجانبه بین نمایندگان 
استانداری، آب منطقه ای، جهاد کشاورزی و 
نمایندگان صنف کشاورزان، نمایندگان مورد 
توافــق کشــاورزان جهت حضــور در جلســات 
تخصصــی توســط ســازمان جهــاد کشــاورزی 

معرفی گردند.
انتشاری گفت: موضوع ساماندهی رودخانه 
و مدیریــت پســاب بــا برگــزاری جلســات چهار 
جانبه و نماینده محیط زیســت، برنامه ریزی 
و در اولین فرصت ممکن اجرایی گردد. مورد 
دیگر آن اســت که پیگیری هــای الزم در مورد 
تأمیــن اعتبارات مــورد نیــاز مطابــق تعهدات 
انجام گرفته توســط وزیر محترم نیرو، توســط 
مدیران استان انجام و گزارش الزم ارائه گردد 
و کمیته تعیین حق آبه ها جلســات خود را به 
صورت مستمر )دو جلسه در هفته( ادامه دهد 
و گزارش آن را ارائه دهد تا موضوع حقابه ها تا 

پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به اتمام برسد.

شهردار اصفهان:

میزبان اصلی شهدا، مردم اصفهان بودند

تمامی سهم آب فضای سبز شهر اصفهان تخصیص 
پیدا نمی کند

بالتکلیفی ۱۰ درصد از دهیاری های استان

دبیر جلسات چهار جانبه زاینده رود اعالم کرد:

مصوبات جلسات چهار جانبه میان استانداری،
کشاورزی و آب منطقه ای کشاورزان، جهاد   

بــا هــدف آمــوزش مدیریــت مصــرف آب بــه 
روستاییان، ویژه برنامه »دوشنبه های آبی« در 

روستاهای استان اصفهان آغاز شد. 
این طرح را دفتر مدیریت مصرف آب شرکت آب 
و فاضاب استان اصفهان از نیمه دی ماه جاری 
برنامه ریزی کرده و در آن کارشناسان معاونت 
بهــره بــرداری و توســعه آب، معاونــت خدمات 
مشترکین، دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی 
به همــراه مدیــران آبفــای مناطق خودگــردان 
با حضــور در روســتاهای منتخــب، روش های 
صرفــه جویــی در مصــرف آب را به روســتاییان 

آموزش می دهند. 
در نخستین هفته از اجرای طرح »دوشنبه های 
آبی« روز دوشنبه ۱۴ دی ماه جاری روستاهای 
»ورپشــت« و »جــادران« میزبان کارشناســان 

آبفای استان اصفهان بودند. 
در روســتای »ورپشــت« از توابــع شهرســتان 
تیران نزدیک بــه ۲۰۰ نفر از بانوان و در روســتای 
»جادران« از توابع شــهر قهجاورستان بیش از 
۵۰ نفر از روستاییان با حضور در مسجد روستا، 
پای صحبت مدیران و کارشناسان شرکت آب 
و فاضاب نشســتند و بــا روش هــای مدیریت 

مصرف آشنا شدند.
چگونگی اســتفاده از لوازم کاهنده مصرف آب 
نظیر پرالتورها، سردوش ها، فاش تانک های 
کم مصرف، شیرآالت فشاری زمان دار، اهرمی و 
الکترونیکــی و همچنیــن شــرایط اســتفاده از 
معافیت طرح ملی »آب امید« در قالب مشترکین 
خانگی کم مصرف از جمله مسائلی است که در 
طرح »دوشنبه های آبی« به روستاییان آموزش 

داده می شود. 
گفتنی است طرح »دوشنبه های آبی« تا پایان 
ســال جــاری در ۲۰ روســتای شهرســتان های 
اصفهان، تیران و کرون، جرقویه، هرند، چادگان، 
خوانسار، دهاقان، شاهین شهر و میمه، ورزنه و 
کنان آن ها  سمیرم که سرانه مصرف برخی از سا

بیش از الگوی مصرف است اجرا می شود.
اضافه می شــود در حــال حاضر ۹۸ شــهر و ۹۴۹ 
روستا از خدمات شــرکت آب و فاضاب استان 

اصفهان استفاده می کنند.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت اردستان 
گفت: ۱۶ فقره پروانه تاسیس و بهره برداری واحد 
صنعتی بــا ســرمایه گذاری ۱۵۱ میلیــارد تومان 
در ۹ مــاه ســال جــاری در این شهرســتان صادر 
شده است. محمدرضا باقری افزود: از مجموع 
۱۶ فقره پروانه  صادر شده، ۱۴ مجوز تاسیس با 
اشتغال ۱۸۰ نفر و سرمایه گذاری ۵۱ میلیارد تومان 

انجام شده است.
وی ادامه داد: ۲ پروانه بهره برداری نیز با ۱۹۷ نفر 
اشتغال و سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد تومان صادر 
شده و در مجموع این میزان سرمایه گذاری در ۲ 

بخش ۳۳۷ نفر اشتغال به همراه داشته است.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت اردستان 
بــا بیان اینکــه ســه طــرح توســعه و ســه پروانه 
بهره برداری در دســت اقدام است، اضافه کرد: 
۱۱ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید طی ۹ ماهه 

امسال در این شهرستان برگزار شده است.
کنون ۶۷ پروانه بهره برداری و ۶۵  به  گفته وی، تا
پروانه تاسیس واحد صنعتی صادر شــده و ۵۲ 
واحد فعال و نیمه فعال در اردستان وجود دارد.

راه اندازی 8 معدن جدید در اردستان
باقری درباره فعالیت معادن در اردستان اظهار 
داشــت: در ۹ ماهه ســال جاری هشــت معدن 
جدیــد راه انــدازی و چهار معدن خلع ید شــده 
اســت. وی یادآور شــد: پیــش از ایــن ۵۵ پروانه 
فعالیت معادن صادر شده، ۲۴ پروانه تعطیل 
هستند و با پیگیری نماینده مجلس و فرماندار 
اردســتان در یک ونیم سال گذشــته ۲۰ معدن 
غیرفعال سلب امتیاز شده  است. این مسوول با 
اشاره به وجود معادن فلزی مرغوب در اردستان 
کتشــاف  گفت: در ۹ ماهه امســال چهار پروانه ا
و گواهــی کشــف جدیــد و در ۱۸ ماهه گذشــته 
کتشــاف معادن فلــزی صادر و  ۲۵ فقره پروانه ا
۱۶ فقره پروانه  تاســیس با پیشرفت فیزیکی ۶۰ 
درصد صادر شــده اســت و فعالیت این معادن 
به صورت روزانه رصد می شود. وی اضافه کرد: 
در سال جاری افزون بر ۳۶ میلیون لیتر سوخت 
مورد نیاز ماشین آالت معدن در اختیار معدن 

کاران اردستان گذاشته شده است.
کنون ۵۲ واحد صنعتی فعال و نیمه فعال  هم ا
با ظرفیت اشــتغال یک هزار و ۵۰۰ نفر مشــغول 

به کار هستند.

خبر خبر

استان

خبر

شــرکت ذوب آهــن اصفهــان بــه عنــوان یکــی از 
شرکت های تابعه صدرتامین از زمان مدیریت منصور 
یزدی زاده طی ســه سال گذشــته پس از چند فراز و 
فرود به تثبیت سوددهی رسید و این کار باعث شد در سال ۹۹ این شرکت 

از زمان راه اندازی از زیان انباشته خارج شود.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ صدر تامین، سود این شرکت طی سال 
گذشته به میزان ۱۵ هزار و ۸۱۹ میلیارد ریال رسید که دالیل افزایش میزان 
درآمد و سود شرکت ناشی از تمرکز بر تولید و فروش محصوالت صنعتی و 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر، تمرکز شرکت بر صادرات به دلیل ارزش 

افزوده باالتر، افزایش تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها است.
همچنین در سال ۹۹ ذوب آهن، شاهد رشد ۲۴۵ درصدی سودآوری 

شرکت های تابعه داخلی نسبت به سال ۹۸ بوده است.
در واقع ذوب آهن دست کم طی یک دهه گذشته برای نخستین بار در 

سال ۹۹ از زیان انباشته خارج شد تا بتواند سود را بین سهامداران توزیع 
کند و شرایط برای پیوستن از فرابورس به بورس مهیا شد که این کار در 

سال ۱۴۰۰ عملیاتی شد.
موفقیت ذوب آهن اصفهان در سودآوری ادامه یافت و در سال جاری 
نیزاین شرکت موفق شد رکورد سود آوری خود را تنها در ۶ ماهه نخست 
ســال ۱۴۰۰ ارتقاء دهد و با افزایش ۱۹۵ درصدی به ســود بیــش از ۲ هزار 
میلیارد تومان برسد و حاشیه سود این شــرکت برای نخستین بار از ۱۲ 

درصد عبور کرد.
عمــده ســود آوری ذوب آهــن اصفهــان حاصــل بهبــود فراینــد، تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر و رشد صادرات بوده است و تنها حدود 

۳۰ درصد از این افزایش سود حاصل تورم و افزایش قیمت ارز می باشد.
تولید انبوه ریل مطابق استاندارد جهانی که در ۶ محور خط آهن ایران 
استفاده شــد و در حال نصب است، تولید ریل زبانه ســوزن و ریل مترو 
تهران، تمرکــز بر تولید محصوالت بــا ارزش افــزوده باالتر همچــون ورق 
سازه های فوالدی، آرک معدن، تیرآهن بال پهن و...، صرفه جویی در 
مصرف آب و انجام پروژه های مختلف برای استفاده از پساب به جای 
برداشت آب از رودخانه، توسعه صادرات و دستیابی به مدال افتخار ملی 
صادرات و... از جمله دستاوردهای این شرکت طی سه سال اخیر است.

عملکرد ذوب آهن اصفهان در ۹ ماهه گذشته نیز نشان از افزایش تولید 
در اغلب بخش های تولیدی و همچنین افزایش فروش این شرکت دارد. 
تاشگران این مجتمع عظیم صنعتی باوجود مشکات ناشی از کمبود 
مواد اولیه و بحران آب تا پایان آذرماه امسال موفق به تولید ۲ میلیون و ۵۴ 
هزار و ۷۰۰ تن چدن مذاب شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ 
درصد رشد را نشان می دهد، ضمن اینکه رکورد تولید ۹ ماهه چدن با سه 

کوره بلند را در تاریخ این شرکت به جا گذاشته است.
منصور یزدی زاده مدیر عامل این شرکت ضمن بیان مطلب فوق گفت: 
گر مشکات کمبود  امسال این شرکت با سه کوره بلند فعالیت می کند وا
مواداولیــه و آب وجــود نداشــت، به طــور قطع تولید بیشــتری حاصل 
می شد. با این وجود امیدواریم تا پایان سال به تولید حدود ۲ میلیون و 

۸۰۰ هزار تن برسیم که در تاریخ این شرکت بی سابقه است.
وی افــزود: بــا توجــه بــه افزایــش تولیــد چــدن و محدودیــت بخــش 
فوالدسازی، تولید شمش چدن به ۵ برابر سال گذشته رسید که بخش 

عمده آن در ۹ ماهه نخست سال جاری صادر گردید.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: این مجتمع عظیم صنعتی 
گلومره  در ۹ ماهه ابتدای امسال در تولید کک خشک ۳ درصد، در تولید آ
۴ درصد، در تولید فوالد خام ۵ درصد و در تولید شمش آماده ۳ درصد 

نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش تولید داشته است.
یــزدی زاده به برنامــه ریزی این شــرکت جهــت افزایش تولیــد و فروش 
محصوالت با ارزش اقتصادی بیشتر اشاره کرد و گفت: در این راستا در 
۹ ماهه نخست ســال جاری تولید کاف در ذوب آهن اصفهان حدود 
۱۰ برابر سال گذشته بود و به ۱۲۶ هزار و ۸۸۷ تن رسید، در حالیکه تولید 
میلگرد تنها یک درصد رشد داشت و در تولید تیرآهن، شمش کاالیی و 

سایر محصوالت تغییری نداشتیم.
وی افــزود: برنامــه ریــزی ذوب آهــن جهــت افزایــش تولیــد و فــروش 
محصــوالت بــا ارزش افــزوده باالتر موجــب شــد این شــرکت در ۹ ماهه 
منتهی به آذر ۱۴۰۰ از فروش محصوالت خود۲۵ هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان 
درآمد کسب نماید که در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل ۹۲ درصد 

افزایش داشته است.

رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اسامی شــهر اصفهــان گفــت: توســعه متــوازن تمــام 
محله های این کانشهر بویژه مناطق محروم در دستور 

کار این شورا قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، حجت االســام و المسلمین منوچهر مهروی پور افزود: این 
کانشهر ۲۲۰ محله و ۱۵ منطقه دارد و تشکیل کمیسیون مناطق کم برخوردار 

برای توجه هرچه بیشتر به چنین مناطقی است. 
وی با بیان اینکه توسعه متوازن باید به صورت مساله محور مورد توجه قرار 
گیرد تصریح کرد:  بر همین اساس دستگاه های اجرایی باید در کنار افزایش 

هم افزایی به به وظایف خود عمل کنند. 
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: در این کمیسیون 

بر تعامات ملــی و بین المللــی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشــی و 
کید شــده اســت، زیرا اصفهان را همه دنیا می شناســند و به نصف  هنری تا
جهان معروف اســت لذا توسعه گردشــگری در این بیش از گذشته اهمیت 
دارد.  مهروی پور با اشاره به حمایت هدفمند از تشکل های مردمی، نخبگان 
و کارآفرینان اظهارداشت: ساماندهی گروه های آسیب پذیر مانند کودکان 
کار، کارتن خواب ها و متکدیان با کمک نیروهای انقابی، جهادی و سمن ها 
کید بر اهمیت مقوله های فرهنگی اضافه کرد: شورای  میسر می شود.  وی با تا
فعلی به غیر از طرح ها و اقدامات عمرانی و خدماتی توجه به مباحث فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی نیز توجه ویژه خواهد داشت. 
عضو شورای شهر اصفهان ادامه داد: این نهاد برای فعالیت  چهار ساله خود 

نقشه راه تدوین کرد منشور مرتبط با آن نیز در هفته های گذشته با حضور استاندار اصفهان رونمایی شد. 

در 9 ماهه اول سال جاری به وقوع پیوست؛ 

جهش تولید و فروش ذوب آهن اصفهان

توسعه متوازن محله های اصفهان جزو اولویت های شورای شهر است

خبر

خبر

با رویکرد اصالح الگوی مصرف آب 
روستاییان آغاز شد:

اجرای طرح 
»دوشنبه های آبی«

در 2۰ روستای استان اصفهان

۱۵۱ میلیارد تومان طی ۹ ماه
 در بخش صنعت اردستان

 سرمایه گذاری شد
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جامعه4 9 ژانویه    2۰22
امداد خواهی دروغین، 

تماسی به بهای جان شهروندان در خطر
تماس دروغین با واحدهای امداد 
رسان شاید سرخوشی لحظه ای 
گاه همراه  برای ذهنی بیمار یا نــاآ
بیــاورد اما از ســوی دیگــر امکان نجــات را از کســانی 

می گیرد که با خطر مرگ روبرو هستند. 
مزاحمت برای سازمان های امدادی مثل اورژانس، 
پلیس و آتش نشانی متأثر از انگیزه های غلط درون 
افراد و یا چالش های اجتماعی در جامعه اســت که 
گاهی  دســت به چنین  برخی بــدون اطاع و یــا بــا آ

اقدامی می زنند.
تماس هایــی کــه فقــط  موجــب شــده تــا نیروهای 
امدادی به محل و موقعیتی بی دلیل اعزام شوند و 
پس از ســردرگمی طوالنی مجدد به مرکــز بازگردند و 
همین مساله اختال در انجام دیگر مأموریت ها ایجاد 
و ســبب تحمیــل هزینه هایی مثل صــرف انــرژی و 

سوخت می شود.
اورژانس ۱۱۵ یکی از حیاتی ترین نهادهای امدادی 
به حساب می آید که سامت افراد جامعه را تضمین 
می کند و هرچقــدر عملکرد آنان ســریع تر باشــد، بر 

حیات، تحمل درد و سامت افراد تأثیر می گذارد.
مسووالن فوریت های پزشکی استان اصفهان از آمار 
بیش از ۱۶ هزار مزاحمت تلفنی  هرسال جاری سخن 
می گویند که پنج درصدی از کل تماس ها را به خود 

اختصاص می دهد.
بر اســاس گزارش مرکز فوریت های پزشــکی اســتان 
اصفهان، در سال گذشته بیش از ۴۲ هزار تماس از این 
نوع با مرکز پیام اورژانس استان برقرار و موجب اختال 

در خدمت رسانی بوده است.
۱۶ شهرســتان شــامل اصفهــان، خمینی شــهر، 
نجف آبــاد، لنجــان، فاورجــان، مبارکــه، شــهرضا، 
دهاقان، برخوار، سمیرم، بویین میاندشت، تیران و 
کرون، چادگان، خوانسار، گلپایگان و فریدن بیشترین 

تماس مزاحمتی را داشته اند.
سخنگوی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
گوار مزاحمت برای این نهاد  اصفهان به وضعیت نا
امدادی اشاره کرد و گفت: روزانه بیش از هزار تماس 
با این نهــاد برقرار می شــود کــه ۸۰ درصــد آن تماس 

بی مورد است.
فرهــاد کاوه آهنگــران افــزود: بخــش زیــادی از ایــن 

تماس ها با تلفن عمومی انجام می شود.
وی ادامــه داد: این چنین مزاحمت هایــی افزایش 
زمان رســیدگی به حادثه واقعــی را تا ۲ برابــر افزایش 
و هزینــه زیــادی را بــه مجموعــه آتش نشــانی و 

خدمات ایمنی وارد می کند.
 رییس مرکز اطاع رســانی فرمانده انتظامی اســتان 

اصفهــان گفــت: به طــور متوســط در هــر ســاعت 
نزدیک ۲۰۰ تمــاس با مرکــز فوریت های پلیســی ۱۱۰ 
اســتان اصفهان برقرار می شــود که حدود ۶ درصد 
تماس های امســال مزاحمت و غیرقابل پیگیری و 

خدمت رسانی بوده است.
ســرهنگ جــواد درســتکار افــزود: برخــی بــه دالیل 
مختلف این کار را انجام می دهند و بــا اعام فوریت 
یگان های انتظامی و راهنمایی و رانندگی را برای امداد 
خواهی فرامی خوانند و درحالی که اتفاق و حادثه ای 

نبوده است.
وی ادامه داد: ایــن موضوع موجب بــروز اختال در 
خدمت رسانی واقعی شده و البته تاکنون افراد مزاحم 
برای دستگاه های مختلف امدادی شناسایی شده و 

بر اساس قانون با آنان برخورد شده است.
      ناشناختگی و مشکالت روانی در صدر 

عوامل روانشناسی مزاحمت
رییــس انجمــن روانشناســان مثبت گرای ایــران 
بابیان اینکه مزاحمت برای ســازمان های امدادی 
کنون و حتی در بسیاری از کشورها  در ادوار گذشته تا
وجــود دارد، گفت: فــرد باانگیزه و مشــکات روحی 
متفاوتی  به مزاحمت برای دســتگاه های امدادی 

مبادرت می کند.
علیرضــا معماریــان وجود برخــی از مشــکات مثل 
اختاالت روانی، خصومت، شخصیت ناآرام و عدم 

کنترل هیجان را از عوامل ایجاد مزاحمت دانست و 
اظهار داشــت: عاوه بر این، برخی به دلیل تشویق 
جامعه و یا بی اطاعی از پیامدها و خسارت های این 

کار، ایجاد مزاحمت می کنند.
گاهــی مــردم بــرای  وی آمــوزش و ارتقــای ســطح آ
جلوگیــری از چنیــن اتفاقــی را بــرای ســازمان های 
گر افراد از خسارت این  امدادی مهم بیان کرد و گفت: ا
اقدام غلــط خود مطلع  شــوند  این آمــار و رفتارهای 

هیجانی کاهش خواهد یافت.
این اســتاد روانشــناس نارضایتــی از یک ســازمان و 
نهادهای اجتماعی را یکی دیگــر از دالیل مزاحمت 
دانســت و گفــت: فــرد بــا چنیــن کاری قصد ایجــاد 

خسارت برای آن سازمان یا افراد  دیگر را دارد.
وی ادامه داد: برخی با تماس با پلیس و اعزام گشت 
کنی و  به  خانه برخی از افراد به دنبال ایجاد شایعه پرا

انتقام هستند.
معماریــان گفت: عــاوه بر آمــوزش و اطاع رســانی، 
بیان مجازات چنیــن کارهایــی  در بازدارندگی مؤثر 
است،البته برخی  رفتار افراد که ناشی از بیماری است، 
غیرقابل پیشگیری است که باید نهادهای امدادی 
ظرفیت و توان خود را برای شناســایی تماس های 

واقعی و غیرواقعی تقویت کنند.
گاهی در        نقش احساس تعلق اجتماعی و آ

کاهش مزاحمت های سازمانی

یک جامعه شناس با تقسیم این افراد به مزاحمان 
گاه گفــت: ســرگرمی و تفریــح، هیجان،  گاه و غیــر آ آ
بیماری روانی، قانون گریزی، نبود جامعه پذیری در 
کمیتی، بی توجهی  بین مردم، انتقام از نهادهای حا
به درک واقعیت کار و بی اطاعی از پیامدهای ناشی 
از آن ازجمله عوامل ایجاد مزاحمت برای نهادهای 

امدادی است.
مرتضی پدریان افزود: افرادی که به دنبال انتقام 
و یا هیجــان و تفریــح از این کار هســتند به صورت 
گاه ایــن اقــدام را انجــام می دهنــد و می تــوان بــا  آ
آمــوزش و ایجــاد رضایــت در بیــن مردم این گونــه 

اتفاقات را کاهش داد.
وی نبود جامعه پذیری به عنوان یکی از عوامل ایجاد 
مزاحمــت بــرای پلیــس، آتش نشــانی و اورژانــس را 
کمیتــی دانســت و  ناشــی از کــم کاری نهادهــای حا
اظهار داشت: این چنین افراد جامعه و بیت المال را 
از خود نمی دانند و باید نهادهای اداری برای  افزایش 

رضایتمندی تاش کنند.
پدریــان تــاش برای ایجــاد جامعه پذیــری و درک 
واقعیت های نهادهای خدمات رسان را برای کاهش 
گاهی  مزاحمت ها مهم دانســت و گفت: هرچقدر آ
از مأموریت و نقش نهادهای امدادی به وجود آید، 
آنگاه به دلیل درک موضوع و جامعه پذیری چنین 

چالشی کاهش خواهد یافت.

خبر

رییس اداره مســافر اداره کل راهــداری و حمل و نقل 
جاده اســتان اصفهان با بیان اینکه تعداد رانندگان 
بخش حمل و نقل مسافر در استان اصفهان حدود 
۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است افزود: در زمان حاضر با کمبود راننده در 

بخش حمل و نقل مسافر مواجه هستیم.
حسین بیغمیان افزود: بخش حمل ونقل مسافر در استان اصفهان به 
دلیل شــیوع کرونا بازیان گســترده ای و کاهش درآمد شــدیدی مواجه 

شده است.
وی ادامه داد: تعدادی از مالکان هم به همین دلیل خودروهای خود را 
گذار کردند و یا در کارخانه های صنعتی مشغول فعالیت  فروختند و یا وا
شدند و تعداد زیادی از رانندگان تغییر شــغل دادند و فعالیت در بخش 

حمل ونقل بار را انتخاب کردند.
رییس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده استان اصفهان 
اظهار داشت: فعالیت در بخش حمل ونقل جاده ای با توجه به وضعیت 

کنونــی و گرانی قطعــات و الســتیک و روغن صرفــه اقتصــادی برای این 
افراد ندارد و بیشــتر آن ها به همین دلیل ماشین های خود را در صنایع 

فرستادند.
وی اضافه کرد: در صورت تشــکیل ســتاد نوروزی در ســال جــاری و لغو 

محدودیت های تردد در ایام نوروز،  با کمبود راننده و ناوگان اتوبوسی در 
استان اصفهان مواجه خواهیم شد.

بیغمیان خاطرنشان کرد: استان اصفهان درزمینه ناوگان حمل ونقل 
مسافر و راننده در کشور مقام اول را به خود اختصاص داده است اما با توجه 
به وضعیت کنونی احتمال بروز مشکاتی وجود دارد همان طور که در سال 

جاری درزمینه اعزام زائران اربعین با مشکل مواجه شدیم.
رییس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده استان اصفهان 
کسیناسیون،  افزود: بهبودی نسبی در نیمه دوم سال با توجه به انجام وا

حاصل شده اما همچنان مشکل وجود دارد.
وی گفت: ســن ناوگان حمل ونقل مســافر در اســتان خیلی باال رفته و 

فرسوده شده است و نوسازی ناوگان انجام نمی شود.
بیغمیان یادآور شد: پیش ازاین سن متوسط اتوبوس ها در استان هفت 
سال بود که در زمان حاضر به ۱۲ سال و سن مینی بوس ها از ۲۳ سال به 

۲۵ سال و سواری هم از پنج سال به ۱۰ سال رسیده است.

خبر

رئیس اداره بهزیستی اردستان گفت: معتادانی 
که ترک کرده اند به کارخانه های اردستان برای 
اشــتغال معرفی و به برخی از آنان نیــز وام های 

خوداشتغالی پرداخت می شود.
محمد علی مطلب زاده اظهار داشت: در حوزه 
امــور اجتماعی، زنان سرپرســت خانــوار تحت 
پوشــش هســتند و به طــور ماهانه بــا توجه به 
تعداد اعضای خانواده از بهزیســتی مستمری 

دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه دوقلوها و چند قلوهای دهک 
پاییــن جامعــه نیز تحــت حمایت ما هســتند، 
کز نگهداری  افزود: در شهرستان اردســتان مرا
کودکان بی سرپرست و بدسرپرست وجود دارد 
که تحت عنوان شبه خانواده فعالیت می کنند 
کز در شهرستان سه مورد است. و تعداد این مرا
رئیــس اداره بهزیســتی اردســتان در خصــوص 
فعالیت های بخش امور اجتماعی، خاطرنشان 
کــرد: اورژانــس اجتماعــی در زمینــه مشــکات 
کــودک آزاری، همســر آزاری و والدیــن آزاری 
فعالیت می کند، به بحران های خانوادگی نظیر 

خودکشی نیز مداخله کرده و پیگیری می کند.
مطلــب زاده بــا بیان اینکــه حــدود ۳۰۰ نفــر در 
بخش زنان تحت پوشــش بهزیستی هستند، 
تصریــح کــرد: یــک هــزار و ۶۹ معلــول در اداره 
بهزیستی اردستان پرونده دارند که از این تعداد 

۴۲۰ معلول مستمری بگیر هستند.
وی در خصــوص خدمــات ارائــه شــده بــه 
معلوالن، گفت: پرداخت مســتمری، شــهریه 
دانشگاه و کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه 
مســکن، خریــد لــوازم خانگــی و بــه طــور کلــی 
کمک های معیشــتی از اقدامات بهزیســتی در 

حوزه توانبخشی معلولین است.
      بیشترین معلوالن شهرستان اردستان 

از نوع جسمی هستند
رئیس اداره بهزیستی اردستان ادامه داد: برای 
۶ نوع معلولیت ، نظیر معلولیت های جسمی، 
ذهنی، بینایی، شــنوایی، گویایی و اعصاب و 
روان پرونده تشکیل داده می شود که بیشترین 
معلوالن شهرســتان از نوع جســمی و به تعداد 

حدود ۴۰۰ معلول هستند.
کید کرد: در راســتای پیشگیری  مطلب زاده تا

ح عمــده  از معلولیت هــا در شهرســتان دو طــر
انجام می شود که یکی طرح پیشگیری از تنبلی 
چشم در کودکان ۳ تا ۶ ســال است که معاینه 
می شــوند و در صورت وجود مشکل به بینایی 

سنج و چشم پزشک ارجاع داده می شود.
ح پیشــگیری  وی یــادآور شــد: ســاالنه در طــر
از تنبلــی چشــم بیــش از هــزار کــودک معاینــه 
می شــوند و حــدود ۲۰۰ کودک نیز مشــکوک به 

مشکل شناسایی می شوند.
      سنجش شنوایی کودکان زیر ۶ ماه

رئیــس اداره بهزیســتی اردســتان ادامــه داد: 
ســنجش شــنوایی کودکان زیر ۶ ماه نیز انجام 
می شود که در صورت هرگونه مشکل شنوایی 

به متخصص ارجاع می شوند.
مطلب زاده با بیان اینکه برنامه های آموزشــی 
پیشگیری از اعتیاد برای همه افراد شهرستان 
کید کرد: دو مرکز درمانی اعتیاد  اجرا می شود، تا
در شهرســتان تحــت نظــر بهزیســتی فعالیــت 
می کننــد و افــراد معتــاد بی بضاعــت نیــز بــرای 
درمــان بیمــاری خــود کمــک هزینــه دریافــت 

می کنند.
      پرداخت وام خوداشتغالی به 

بهبودیافتگان از اعتیاد
وی خاطرنشان کرد: بهبودیافتگان از چنگال 
اعتیاد به کارخانه های اردستان برای اشتغال 
معرفی می شوند و به برخی از آنان نیز وام های 

خوداشتغالی پرداخت می شود.
رئیس اداره بهزیســتی اردســتان تصریــح کرد: 
کنــون، پنــج میلیــارد و ۶۰۰  از ابتــدای ســال تا
میلیــون تومان تســهیات اشــتغالزایی جهت 
خوداشتغالی معلوالن، زنان سرپرست خانوار 
و بهبود یافتگان اعتیــاد و به ۹۱ نفــر از این افراد 

پرداخت شده است.

مدیرعامــل ســازمان بیمه ســامت ایران با اشــاره 
به اینکه توجه به استانداردهای درمانی در خدمات 
ناباروری اولویت بیمه سامت است، گفت: بیمه 
سامت تا پایان سال جاری تمام هزینه ها را پرداخت 
کتور نســبت  می کند و زوجین می تواننــد با ارائه فا
به دریافت هزینه های پرداختی از ابتدای سال نیز 

اقدام کنند.
محمد مهدی ناصحی، اظهار کــرد: ارائه خدمات 
ناباروری از سال گذشته در قانون بودجه ۱۴۰۰ پیش 
بینی شده و برای امسال ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار 

برای خدمات ناباروری در نظر گرفته شد.
کنون بیمه ســامت  وی افــزود: از دو مــاه پیــش تا
کــز ارائــه دهنده خدمــت در  به صــورت فعال بــا مرا
خصوص درمان زوجین نابارور قرارداد جدید منعقد 

کرده یــا قراردادهای گذشــته مجدد تمدید شــده 
است، لذا درصد باالیی از این خدمات تحت پوشش 

بیمه سامت قرار دارد.
مدیرعامــل ســازمان بیمه ســامت ایران با اشــاره 
به اینکه هزینه های درمان ناباروری تا سه نوبت در 
سال پرداخت می شود، تصریح کرد: بیمه سامت 
تا پایان سال جاری تمام هزینه ها را پرداخت می کند 
کتور نسبت به دریافت  و زوجین می توانند با ارائه فا
هزینه های پرداختی از ابتدای سال نیز اقدام کنند.

کیــد کــرد: اطاع رســانی کافی در ایــن زمینه  وی تا
کز درمانی  انجام شده و این فرصت برای همکاری مرا
دولتی و خصوصی با سازمان بیمه سامت در درمان 
ناباروری فراهم اســت، از این رو هیچ نگرانی وجود 
نداشته و بیمه ســامت از تمام ظرفیت خود برای 
ارائه خدمات با کیفیت به زوجین نابارور استفاده 

می کند.
ناصحــی در خاتمه، اظهار کرد: بر اســاس آمــار ۴.۵ 
میلیــون زوج نابــارور در کشــور زندگــی می کنند که 
عمده این افراد در تهران خدمات را دریافت می کنند، 
بیمه سامت و ســازمان تأمین اجتماعی با توجه 
بــه اســتانداردهای تعریــف شــده خدمــات را ارائه 

می دهند.

سرپرست فرمانداری آران و بیدگل گفت: الزم است 
که بــه روســتاها هویتی مانــدگار و به ســبک زندگی 

روستایی توجه شود.
کبر رضایی در جمع دهیاران، رؤسای شورای   علی ا
اســامی بخش مرکزی و کویرات با اشــاره به نقش 
روستاها در توسعه ملی و تأمین امنیت غذایی کشور 
اظهار داشت: حل مشکات روستاها باید در اولویت 

مدیران و مسئوالن محلی قرار گیرد.
وی با اشــاره بــه ضــرورت مهاجــرت معکــوس ابراز 
داشت: الزم است توسط متولیان امر امکانات الزم 
برای یک زندگی آرام در روســتاها مهیا شود تا کمتر 

شاهد مهاجرت روستاییان به شهرها باشیم.
سرپرست فرمانداری آران و بیدگل با بیان اینکه شهر 
و روستای ما باید شهروند محور باشد، تصریح کرد: 
حل مشکات فرهنگی و اجتماعی شهرها و روستاها 
باید در اولویت دهیاران، شهرداران و اعضای شورای 
شــهر باشــد. وی با اشــاره به اینکه باید به روستاها 
هویتی ماندگار داده و به سبک زندگی روستاییان 
توجه ویژه کرد، گفت: این موضوع می تواند باعث 

باال رفتن سطح زندگی در روستاها و افزایش اثربخش 
فعالیت روستاییان شود. رضایی نقش شهرداران 
و دهیــاران را در اثرگذاری مســتقیم به شــهروندان 
پررنگ دانســت و افــزود: شــهرداران و دهیــاران در 
تــداوم پایــداری و توســعه یافتگی زندگی شــهری و 

روستایی نقش بسزایی دارند.
وی با بیان اینکــه همه ما مدیــران و مســئولین در 
کید کرد:  مقابل شــهروندان مســئول هســتیم، تا
الزم اســت ظرفیت های الزم در شــهرها و روستاها 
شناســایی و در راســتای تقویــت آنها فعالیــت الزم 

انجام شود.

رئیس اداره بهزیستی اردستان خبر داد؛

کارخانه های اردستان معرفی بهبودیافتگان از اعتیاد به 

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت اعالم کرد؛

پرداخت هزینه درمان ناباروری تا ۳ نوبت 
در سال توسط بیمه سالمت

خبر

ح کرد؛ سرپرست فرمانداری آران و بیدگل مطر
ضرورت هویت دادن به روستاها 
و توجه به سبک زندگی روستایی

خبر

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
مــردم  کمک هــای  ارســال  از  اصفهــان 
و  زدگان سیســتان  بــه ســیل  اصفهــان 

بلوچستان خبر داد. 
منصور شیشه فروش گفت: جمعیت هال 
احمــر اســتان اصفهــان کمک هــای مردم 
اصفهان شــامل ۶ هزار بســته مواد غذایی 
و دو هزار مترمربع موکت، را به سیل زدگان 
استان سیستان و بلوچستان ارسال کرد.

وی گفــت: دو تیــم نجــات در ســیل بــا ۱۰ 
نیــروی عملیاتــی و تجهیــزات تخلیــه آب 
از جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفهــان 
به مناطــق ســیل زده اســتان سیســتان و 

بلوچستان اعزام شدند.
بــر اثــر بارندگی هــای چنــد روز اخیــر در 
سیســتان و بلوچســتان رودخانه هــای 
فصلی طغیان کردند و تعدادی از راه های 
ارتباطی مســدود و منازل شماری از مردم 
دچار آبگرفتگی شد. از همین رو سه هزار و 
۱۵۱ نفر از آســیب دیدگان از باران و سیاب 
اخیر در ۱۳ شهرســتان و ۵۵ روســتای این 
کنــون در چادر های هــال احمر  اســتان تا

اسکان داده شده اند.
به گفتــه مدیرعامل جمعیت هــال احمر 
استان اصفهان، اصفهان جزو استان های 
شــاخص کشــور اســت که در امدادرسانی 
در تمام حوادث شــرکت کــرده و در این امر 

سرآمد بوده است.

فرمانــده ســپاه صاحــب الزمــان )ع( اســتان 
اصفهان گفت: دولت ســیزدهم عــزم خود را 
جزم و تمام همت و تاش خود را به کارگرفته 
تا سختی معیشت و مشکات اقتصادی را از 

دوش مردم بردارد. 
ســردار ســرتیپ مجتبــی فــدا، در مراســم 
تشــییع شــهدا در میــدان بزرگمهــر اصفهــان 
گفت: اخاص، ایثــار، والیتمــداری، خدمت 
شناســی،  دشــمن  بصیــرت،  مــردم،  بــه 
خســتگی ناپذیری،ثابت قــدم بــودن و کــم 
نیــاوردم در برابر نامایمــات و زخــم زبان ها از 
مهمترین ویژگی های بی بدیل شهدای دفاع 

مقدس و شهید سلیمانی است.
وی ادامــه داد: شــهدا در راه خــود ثابــت قدم 
ماندند و با ایثار و از خودگذشتگی، جان خود 

را در راه اسام فدا کردند.
فرمانده سپاه صاحب الزمان )ع( تصریح کرد: 
شهدای انقاب  اسامی، شهدای هشت سال 
دفاع مقدس وشهدای مدافع حرم و امنیت 
کشور مظهر وحدت، همبستگی و ابراز ارادت 

مردم به نظام اسامی هستند.
وی خاطــر نشــان کــرد: تمــام توطئه هــای 
مختلف دشــمن را در طول۴۳ سال گذشته 
از جمله مقابله با گروهک ها، جنگ تحمیلی، 
جنگ نیابتی، مقابله با تجزیه عراق و سوریه و 
کاری فرمانده  تحقق خاورمیانه جدید با فدا
جبهــه مقاومــت و شــهدای مدافــع حــرم، 
شــهدای مدافع امنیت و هشــت ســال دفاع 
مقدس خنثی شد. ســردار فدا اظهار کرد: ما 
با شهدا عهد و پیمان می بندیم که راه شهدا 
وپرچم شــهدا زمین نمی ماند و این مســیر با 

اقتدار ادامه خواهد داشت.
وی افزود: با شهادت سردار سلیمانی خللی در 
عزم و اراده مردم ما ایجاد نخواهد داشت  بلکه 
فصل جدیدی در مبارزه با استکبار در ایران و 

مردم منطقه شکل گرفته و خواهد گرفت.
فرمانــده ســپاه صاحــب الزمــان )ع( اســتان 
اصفهان ادامــه داد: آمریکای جنایتکار با این 
اقدامــات غیــر قابــل قبــول نــزد ملت ایــران و 
ملت هــای جهــان منفورتــر از گذشــته شــده 

است.
به گفته وی،  انتقام شهدا از مسببان، آمران، 
همراهان و شرکت کنندگان در این جنایت ها 

گرفته خواهد شد.
وی تصریــح کرد: مــا در کنــار حفــظ آمادگی و 
ارتقای توان بازدارندگی خود با انتقام سخت 

خروج آمریکا از منطقه را رقم خواهیم زد.
وی اضافه کرد: اطاعت از مقام معظم رهبری 
به عنــوان ســکاندار نظــام اســامی در دوران 
غیبت، صبــر و اســتقامت در برابر مشــکات، 
مقاومــت در برابــر زیاده خواهی مســتکبران، 
دشمن ستیزی و ایستادگی در برابر دشمنان 
انقاب و داشــتن روحیه جهادی و انقابی از 
مهمترین مولفه های تجدید و عهد با شهدای 
دفاع مقدس، مدافع حرم و شهید سلیمانی 

است.

ارسال کمک های مردمی
 از اصفهان به سیل زدگان

 سیستان و بلوچستان 

فرمانده سپاه صاحب الزمان )ع(:

عزم دولت برداشتن 
سختی معیشت 

از دوش مردم است

کمبود  راننده در بخش حمل و نقل مسافر روبروست اصفهان با 

فرمانده ســپاه کاشــان بــا بیان اینکه ۳۷ قــرارگاه 
جهــادی جدیــد در کاشــان فعالیــت خــود را آغاز 
کردند گفت: ۹۰ درصد روســتا ها قــرارگاه جهادی 

دارند. 
کبــری ضمن اشــاره بــه فعالیت   ســرهنگ کریم ا
مستمر قرارگاه های جهادی و خدمات اجتماعی 
شهرستان کاشان در راســتای محرومیت زدایی 
و کمــک بــه نیازمنــدان گفــت: خوشــبختانه بــا 
اقدامــات مؤثر صــورت گرفته تعــداد قرارگاه های 
جهــادی و خدمــات اجتماعــی در شهرســتان 

کاشان افزایش یافت.
کنــون ۲۰ قرارگاه  کبری با بیان اینکه تا ســرهنگ ا
جهــادی و خدمــات اجتماعــی در شهرســتان 
کاشــان مشــغول بــه فعالیــت بوده اند،گفــت: بــا 
موافقت های صورت گرفته این تعداد قرارگاه های 
جهــادی و خدمــات اجتماعــی بــه ۵۷ قــرارگاه 
افزایــش یافــت و در شــهر های توابع، روســتا ها و 
نقاط مختلف شــهر کاشــان فعالیت خــود را آغاز 

کردند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کاشان 
بــا بیان اینکــه در ۹۰ درصد از روســتا های ســطح 
شهرستان کاشان قرارگاه های جهادی و خدمات 

اجتماعــی فعــال هســتند، گفــت: قرارگاه هــای 
جهــادی و خدمــات اجتماعی بــا مدیریــت امام 
جماعت و محوریت مسجد تشکیل و یک رئیس 
مردمی از منطقه انتخاب و اعضای آن نیز هیئت، 
مؤسســه های فرهنگی و هیئت امنای مسجد از 

جمله اعضای این قرارگاه هستند.
کبری با بیان اینکه ۳۷ قرارگاه جهادی  سرهنگ ا
و خدمات اجتماعی در سطح شهر و روستا های 
شهرســتان کاشــان به تازگی فعالیت خــود را آغاز 
کردنــد گفــت: بررســی و شناســایی چالش هــا و 
مشــکات محات توســط قرارگاه هــای جهادی 
صورت می گیرد و در راســتای آن تاش های الزم 
صورت می پذیــرد و عــاوه بر آن در کمک رســانی 

و محرومیت زدایی محات نیز تاش می کنند.

گاهی اســتان اصفهان از دستگیری  رئیس پلیس آ
یک خواهــر و برادر که به وســیله یک قبضه اســلحه 

کلت قابی از شهروندان سرقت می کردند خبر داد. 
سرهنگ حسین ترکیان گفت: در پی وقوع چندین 
فقره سرقت مسلحانه وجه نقد و گوشی تلفن همراه 
از عابــران پیــاده در شهرســتان برخــوار و اصفهــان و 
گاهان پس از  شــکایت مال باختگان به پلیس، کارآ
بررسی محل های وقوع دریافتند که این سرقت ها 
توسط یک زن و مرد رخ داده و متهمان پس از انجام 
کار با یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ محل را 

ترک می کردند.
سرهنگ ترکیان گفت: بافاصله تعقیب هوشمندانه 
خودروی مذکور در دســتور کار قرار گرفت و ماموران 
گشــت انتظامی کانتــری ۱۸ فرماندهــی  واحــد 
انتظامی شهرســتان اصفهــان خــودروی مذکــور را 
شناســایی و قصد متوقــف کــردن آن را داشــتند که 
راننده خودرو را رها کرده و از صحنه متواری می شود.

ســرهنگ ترکیان با اشاره به کشــف مقادیری اموال 
مســروقه از خودروی متهــم و تحویل آن هــا به مال 
باختگان گفت: در ادامه با اقدامات اطاعاتی و پلیسی 
گاهان طی  محل سکونت متهمان شناسایی و کارآ
هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات ضربتی این 

زن و مــرد که با هم نســبت خواهــر و برادر داشــتند را 
دستگیر کردند.

گاهــی فرماندهــی انتظامی اســتان  رئیس پلیــس آ
اصفهان با اشاره به سوابق متعدد کیفری متهمان 
از کشف یک قبضه اسلحه کلت کمری قابی، ۶ گرم 
ک مســروقه  شیشــه و ۲ گرم هروئین، یک جفت پا
خودرو و تعداد اوراق شناســایی مسروقه در بازرسی 
از منزل این افراد خبــر داد و گفت: این خواهــر و برادر 
در تحقیقات صورت گرفته به ۱۰ فقره سرقت شامل 
۳ فقره سرقت مسلحانه گوشی تلفن همراه و سرقت 
یک قاده سگ، ۲ فقره سرقت خودرو، ۳ فقره سرقت 
ک خودرو و ۲ فقره سرقت وجه نقد اعتراف کردند  پا
که پس از تکمیــل تحقیقات بــرای انجــام اقدامات 

قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

خبرخبر
آغاز فعالیت ۳۷ قرارگاه جهادی جدید 

کاشان  در 
سرقت های مسلحانه یک خواهر و برادر 

در اصفهان 
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5 9 ژانویه    2۰22 رفهنگ
فراز و فرودهای خانه امن مستندسازان اصفهان

خانه سینمای مستند اصفهان 
پــس از فــراز و فرودهای بســیاری 
کنــون در چهارچــوب قانونــی  ا
و رسمی شــروع به فعالیــت کرده 
اســت و در تاش برای تعامل و ارائه مشاوره به سایر 

نهادهاست.
ریحانه شــهبازی: فیلم مســتند گزارش و تفسیری 
خاقانــه از واقعیت هــا تلقی می شــود که پشــتوانه 
اصلی آن پژوهش و تحقیق اســت. به عبارتی فیلم 
مســتند رســانه ای مهم برای ثبت وقایع حســاس 
بــه شــمار مــی رود و تصویــری واقعــی از روزگاری کــه 
مردم در آن زیسته اند ارائه می دهد. خانه سینمای 
مســتند اصفهان بــه عنــوان مرجــع و مامنــی برای 
مستندسازان و مستند دوستان است که می تواند 
به کمک اعضای این خانه در ساخت آثار با کیفیت 
در سطوح مختلف پیش قدم شود؛ استان اصفهان 
نیز با توجه به ظرفیت های مختلف این امکان را دارد 
که در موضوع و ایده های ناب فیلم مستند دست برتر 
داشته باشد و خانه سینمای مستند اصفهان نیز این 

مسیر را هموار کند.
بــرای بررســی بیشــتر چالش هــای راه انــدازی خانه 
ســینمای مســتند اصفهــان و ســاخت مســتند با 
محمد ملکوتی، سخنگو و عضو هیأت مدیره خانه 
سینمای مستند اصفهان به گفت وگو نشستیم. او از 
زمان راه اندازی خانه مستند می گوید: خانه مستند 
پیش از این، حدود ۵ سالی بود که در اصفهان فعالیت 
داشــت اما در حال حاضر حالت رســمی و قانونی به 
خود گرفته و در مرحله پایانی ثبت اساسنامه و امور 
اداری اســت. این خانــه بــا همکاری مرکز گســترش 
سینمای مستند و تجربی تهران و اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسامی اصفهان فعالیت می کنند.
           سرآغاز فصل کاری در چهار چوب قانون

ملکوتی با اشاره به عقب افتادن مراحل کار به دلیل 
شرایط کرونایی ادامه می دهد: ابتدای پاییز امسال 
شروع به کار خانه مستند اصفهان کلید خورد. البته 
تعداد زیادی از اعضای خانه مســتند در گذشته در 
تشــکیاتی با عنوان خانه مســتند اصفهان حضور 
داشــتند و دور هم جمع می شــدند. اما با راه اندازی 
خانــه مســتند فعلــی، فعالیت هــا در چهارچــوب و 
سازوکارهای قانونی و ذیل اساسنامه انجام خواهد 

شد.
او معتقــد اســت کــه ســینمای مســتند ویژگی ها و 
ســاختاری دارد کــه بــا تمــام ســطوح اجتماعــی، 
فرهنگی، علمی و تاریخی مرتبط است و تعامل دارد 
اما پیشرفت در این مسیر و تولید آثار قوی و ماندگار، 
مستلزم داشتن مکانی مناســب و حمایت شدن از 
سوی نهادهای مختلف است تا تمامی جنبه های 
فرهنگی-اجتماعی سینمای مستند را تقویت کنیم؛ 
طبیعتا به وجود آمدن این شرایط کمکی همه جانبه 

و متقابل به سایر شرایط زیستی استان خواهد بود.
           ظرفیت تبدیل ابعاد مختلف اصفهان به 

فیلم مستند
عضو هیأت مدیره خانه سینمای مستند اصفهان با 
اشاره به اینکه اصفهان یک شهر تاریخی است و افزون 
بر آن شــهرهای داخل استان نیز، سابقه فرهنگی و 

تاریخی بسیاری دارند، می گوید: نیاز است که فضای 
بصری آنها ثبت شود و این امر با فیلم مستند محقق 
گون  خواهد شد. عاوه بر آن معضات و مسائل گونا
اصفهان از مســائل اجتماعــی و زیســت محیطی و 
بحران آب را می تــوان به شــکل بصری و دیــداری با 
پشتوانه پژوهشی و مطالعاتی از طریق فیلم مستند 

بیان کرد.
او ادامه می دهد: طیف بسیاری از مستندها نیاز به 
فعالیت پژوهشی دارد که این جنبه های پژوهشی 
می تواند مورد اســتفاده و بهره برداری ســایر نهادها 
نیز قرار گیرد. بنابراین شــکل گیری خانه مستند به 
عنوان یک مرکز فرهنگی در اصفهان و »نه به عنوان 
یک تشکیات منحصرا صنفی« هم دارای اهمیت 
اســت، حتی ایــن امــکان را دارد که به ســایر نهادها 
مشاوره بدهد و جشنواره های ملی و محلی برگزار کند. 
از سویی دیگر می توان با مدیران کل صدا و سیما، اتاق 
بازرگانی و به طور ویژه با کمیسیون فرهنگی شورای 
کز  اسامی شــهر اصفهان و حتی ســایر شــهرها و مرا

صنعتی و فنی در استان همکاری کرد.
           مامنی برای مستندسازان

ملکوتــی بــا بیان اینکــه در ابتــدای کار هســتیم و 
باید پتانســیل های این خانــه دیده شــود، تصریح 
می کند: در تاش هســتیم که ســایر مستندســازها 
هم به ما بپیوندند، هرچنــد که حــدود ۹۵ درصد از 
مستندسازها در هسته اولیه خانه سینمای مستند 

حضور دارند. 
البته با مجهز کردن خانه مستند و مستقر شدن در 
مکان و مرکزی مشخص می توان عضوگیری انجام 
دهیم و تعامات مان را بیش از پیش کنیم، از سویی 
دیگر نمایش فیلم، برگزاری کارگاه های آموزشی برای 
پرورش نســل جدیدی از مستندها و یا ایجاد بانک 
اطاعاتی جامع که به پژوهشــگران، دانشــگاه ها و 
مستندسازها کمک کند، از دیگر اقدامات مؤثر خانه 

مستند خواهد بود. 
همچنین خانه سینمای مستند می تواند به عنوان 

یک کانونی برای سنجش کیفی تولیدات مستند با 
نهادهای مختلف همکاری کند.

گر قــرار باشــد در اصفهان  وی بر ایــن باور اســت کــه ا
کارهای شاخص و قابل اعتنا تولید کنیم، نیاز هست 
که فعاالن حوزه ســینمای مســتند در کنــار هم کار 
کنند تا فیلم ها، پتانســیل عرضه در مجامــع ملی و 
بین المللی را داشته باشد. این یکی از اهداف خانه 
مســتند اســت تا این افراد با یکدیگر آشنا شــوند و با 

تبادل تجربیات این مهم را محقق کنند.
           خانه مستند به فیلم سازها خالصه نشد

عضو هیئت مدیره خانه مستند اصفهان در رابطه با 
همکاری با جوانان فیلمساز با بیان اینکه خانه مستند 
به عنوان تهیه کننده نمی تواند عمل کند و بودجه در 
اختیار مستندســازان جوان قرار دهد، می گوید: اما 
گر حمایت مالی شویم امکان پذیر است و یا حداقل  ا
گر عضو شوند امکان دارد که با  مشاوره خواهیم داد و ا
همکاری مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به 
عنوان تهیه کننده کار کنند و یا از اعضای داخلی که 
به عنوان تهیه کننده فعالیت می کنند استفاده شود.
وی ادامــه می دهــد: خانــه مســتند در حــال حاضر 
به فیلم ســازها خاصه نشده اســت، تهیه کننده، 
تدوینگر، صدا بردار و پژوهشگرها هم در خانه فعالیت 
دارنــد و می تواننــد از ایــن اعضــا کمــک بگیرنــد. در 
حال حاضر بــه یک مکان مناســب جهت اســتقرار 
خانــه مســتند نیازمندیــم و پیش نیــاز آن بودجه و 
حمایت مالی از سوی نهادهای دولتی است. البته 
اداره ارشــاد، حوزه هنری و همه نهادهــای دولتی و 
خصوصی می توانند به ما کمک کنند که مهمترین 

آنها اداره ارشاد و شهرداری اصفهان است.
           استفاده از ظرفیت شهدای اصفهان در 

ارائه الگو
ملکوتی در پاسخ به این سوال که چه میزان از ظرفیت 
بسیار اســتان اصفهان در ارائه ایده و ســوژه در حوزه 
تاریخی و فرهنگی ایرانی-اسامی و حتی الگو گرفتن 
برای جوانان از فرهنگ شــهدا در میان فیلم سازان 

اســتقبال می شــود، می گوید: نهادهــای مختلفی 
در این زمینه کار می کنند، تلویزیون، شبکه مستند، 
حوزه هنری، خانه مســتند تهــران و غیره ایــن کار را 
انجام می دهند و تــا حدودی این امر محقق شــده 
اما شاید نیاز هست که نهادهای تخصصی تری به 

میدان بیایند.
وی ادامه می دهد: با این وجود، این امر به حاشــیه 
نرفته، برای نمونه جشنواره سینما حقیقت امسال 
بخشــی به نام شــهید آوینی و شــهید ســردار قاسم 
سلیمانی داشت که به مباحث دفاع مقدس و شهدا 
مربوط می شــود و بر این متمرکز شــده بــود اما اینکه 
تا چه میزان در این زمینه موفق عمل کرده ایم باید 
بیشتر بررسی شود. با این وجود خانه مستند تمایل 
دارد که در این زمینــه با مرکز حفظ آثــار و ارزش های 
دفاع مقدس استان اصفهان و سایر نهادهایی که 
در این زمینه فعالیت می کنند نشســت برگزار کند و 

همکاری کند.
           کمک خانه مستند به سایر نهادها

عضو هیئت مدیره خانه مستند اصفهان در زمینه 
اهداف و برنامه های خانه مستند، تصریح می کند: 
اهداف خانه مســتند به صــورت کلی در شــهرهای 
مختلف جنبه صنفی دارد، از جمله امنیت شغلی، 
حمایــت از حقــوق صنفی اعضــای خانه مســتند، 
بسط و گسترش سینمای مستند و ارتقا کیفی و فنی 
آثار تولیدی مستند؛ عاوه بر این خانه مستند یک 
کله چند زمینه ای دارد و صرفا جنبه های حقوقی  شا
و صنفی اعضــا مــد نظــر نیســت و در واقــع در تاش 
هستیم که به صورت یک مرکز فرهنگی در اصفهان 
فعالیت کنیم تا بتوانیم با نهادهای خصوصی و دولتی 

اصفهان تعامل داشته باشیم.
وی معتقد اســت که به عبارتــی خانه مســتند را به 
عنوان یک عامل مشــارکت جو و یا مشــاوره دهنده 
کز تصمیم گیری و شوراهای فرهنگی و …  در کلیه مرا
می توان در نظر گرفت، در واقع، خانه مستند می تواند 

کمک کننده باشد.

ســازمان  اجتماعــی  معــاون 
فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی 
شــهرداری اصفهــان از اعــام 
یازدهمیــن فراخــوان حمایــت از برنامه هــای 
تشــکل های  و  هنــری  فرهنگــی  کانون هــای 
مردمی شهر اصفهان ویژه ایام دهه فجر همزمان 
با دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی 

خبر داد. 
ســعید امامی با اشــاره به رونمایی از پوســتر این 
فراخوان با عنوان "میدان انقاب" اظهار داشت: 
اداره مشــارکت های فرهنگی اجتماعی وابســته 

به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان در نظر دارد در ایام دهه فجر برنامه هایی 
بــا مشــارکت گســترده مــردم در مناطــق ۱۵گانه 

برگزار کند. 
هنــری  فرهنگــی  کانون هــای  افــزود:  وی 
وتشــکل های مردمی شــهر اصفهــان می تواننــد 
ح هــای خــود را تــا ۳۰ دی مــاه  برنامه هــا و طر
بــه ادارات فرهنگــی اجتماعــی مناطــق ۱۵گانــه 
شهرداری ارائه و از حمایت های مالی و پشتیبانی 

جهت اجرای طرح خود بهره مند شوند. 
کثــری مجموعه های  وی گفــت: مشــارکت حدا

فرهنگــی در مناطــق شــهرداری بــا حمایــت 
تسهیلگری معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی 
اجتماعی  ورزشی شهرداری اصفهان در برگزاری 
مراســم دهــه فجــر از جملــه اهــداف مــا در ایــن 

فراخوان بوده است. 
امامی خاطرنشــان کــرد: پیش بینــی می شــود 
بیــش از ۱۰۰ مجموعــه فرهنگــی تــا پایــان دی 
ح هــای پیشــنهادی خــود را بــه ادارات  مــاه طر
فرهنگی مناطــق ۱۵گانــه شــهرداری ارائه دهند 
که از طرح های برگزیده حمایت مادی و معنوی 

می شود. 

دستیار کارگردان گروه تئاتر »نقش دل« که به همراه 
سایر اعضای این گروه در ویژه برنامه »هنرمردان« به 
اجرای اثر خود می پردازند، تئاتر خیابانی را راهی برای 
آشنایی مردم با هنر نمایش دانست. فرشته امینی درباره اجرای نمایش 
»نقــش دل« در ویژه برنامه »هنرمــردان« اظهار داشــت: اجرای اینگونه 

برنامه ها نه تنها در اصفهان بلکه باید در سطح کشور زیاد شود، چون تئاتر 
خیابانی در واقع از خیابان ها شروع میشود و نمایش آثار مختلف برای مردم 

باعث می شود آنها با هنر تئاتر بیشتر آشنا شوند.
وی اضافه کرد: خیابان ها ظرفیت باالیی برای اجرای تئاتر خیابانی دارند 
و هنرمندان می توانند با اجرای برنامه  های مختلف، خود را مطرح کرده و 

ازا ین طریق مردم نیز با هنر تئاتر بیشتر آشنا شوند.
وی با اشــاره بــه موضوع این نمایش گفــت: موضوع تئاتر درباره شــهید 
قاسم سلیمانی است که بنر نصب شده در نمایش، نمادی از ایران است 
و می توان از آن برای اجرای نمایش درباره موضوع های مختلفی همچون 
شهادت، مقاومت و حتی پاسداری از محیط زیست کشور استفاده کرد. 

همچنین بازیگر نقاش در این تئاتر  نماد عشق و محافظت است.
امینی درباره ایده این نمایش ادامه داد: محمد رادمهر نویسنده و کارگردان 
تئاتر نقش دل، ایده این نمایش را مطرح کرد و تصمیم گرفتیم تا این ایده با 

موضوع شهادت ارائه شود.
کنون  وی با اشــاره به فعالیت هــای گروه تئاتر نقش عشــق از گذشــته تا
گفت: از دو سال پیش و پس از آشنایی با محمد رادمهر کارگردان و بازیگر 
مشهور اصفهانی، گروه تئاتر نقش عشق فعالیت خود را آغاز کرد و در این 
زمان نمایش های زیادی همچون حاجی فیروز، نمایش های عیدانه، 
نمایش هایی با موضــوع بیمــاری کرونا و موضوعــات دیگر تولیــد و اجرا 

شده است.
گفتنی است؛ ویژه برنامه »هنرمردان« همزمان با ایام شهادت حضرت 
زهرا)س( و دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی از سوی 
معاونت اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان با مشارکت دفاتر تخصصی معاونت فرهنگی 
هنری این سازمان تا ۱۶ دی ماه هر شب از ساعت ۱۸ تا ۲۳ در میدان امام 
حسین)ع( اجرا می شود. نمایش فیلم های کوتاه جشنواره عمار، اجرای 
تئاتر، هنرآفرینی هنرمندان و اساتید نقاشی و خطاطی، اجرای سرود و 

شعرخوانی از جمله بخش های این برنامه است.

کانون های فرهنگی هنری فراخوان میدان انقالب برای 

تئاتر خیابانی، راهی برای آشنایی با هنر نمایش 

مستند
سازی

خبر

نمایش

ساخت مجموعه فرهنگی اجتماعی و کتابخانه 
شهر گز پس از ۱۰ سال بزودی از سر گرفته می شود.

اجتماعــی  و  فرهنگــی  مجموعــه  مشــکات 
گــز در نشســتی بــه دعــوت  کتابخانــه شــهر  و 
نماینده مردم شاهین شــهر و میمه در مجلس 
شــورای اســامی با معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد 

اسامی بررسی شد.
شــهردار گــز گفت: این مجموعــه فرهنگی بــا زیر 
بنــای ســه هــزار و ۶۰۰ مترمربــع در پنــج طبقــه و 
۴ بخــش به علــت کمبــود اعتبــارات در ۱۰ ســال 
گذشته تنها ۴۰ درصد پیشرفت ساخت داشته 

است.
غامی افزود: در دهه گذشته ده میلیارد تومان از 
اعتبارات شهرداری گز برای ساخت این کتابخانه 
هزینه شد که به ارزش روز این عدد معادل سی تا 

چهل میلیارد تومان برآورد می شود.
وی گفت: بــرای تکمیل ایــن طــرح ۲۵ میلیارد 

تومان دیگر نیاز است.
معــاون وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در این 
نشســت گفت مقدمــات قــرار گرفتن ایــن طرح 
برای بهره مندی از اعتبارات سفر استانی رئیس 

جمهور فراهم شده است.
گــذاری مالکیــت بخــش  اســامی افزود: بــا وا
کتابخانه این مجموعــه به نهــاد کتابخانه های 
کشور بســتر رفع مشــکات اعتباری فراهم شده 

است.

کارگــردان فیلــم ســینمایی  حســین نمــازی 
»شــادروان« بیــان کــرد کــه فیلمــش کمــدی 

نیست.
 همزمان با پایان مراحل فنی فیلم سینمایی 
»شــادروان«، حســین نمــازی کارگردان ایــن 
فیلــم در یادداشــتی انتقــادی دربــاره کمدی 
خوانــدن دومیــن ســاخته ســینمایی اش در 
رســانه ها، نوشــت: »ســختی کار فیلمســاز در 
روزگار تلــخ و پرمســئله جامعه ایــن اســت کــه 
هم بایــد آینــه شــفاف واقعیت ها باشــی و هم 
به فکر حــال خــوب و روان مخاطــب. هرچند 
بســیاری از حــرکات و اظهارنظرهایــی که این 
روزها می بینم و می شــنوم به حدی مضحک 
و احمقانه هســتند که طعنه بــه کمدی های 
لوس و بی مایه سینما می زنند، اما قطعا فیلم 
»شــادروان« از این دایره بیرون ایستاده و یک 
فیلــم کمــدی نیســت. مــا در عجیب تریــن و 
سخت ترین شرایط سعی کردیم با ساخت یک 
فیلــم اجتماعی شــیرین و دغدغه منــد، حال 
خوب را بــه مخاطــب هدیــه کنیم و یــادآوری 

کنیم، مــا مردم ایران یک خانواده ایم و کســی 
حق ندارد بــه عضوی از ایــن خانــواده بگوید؛ 

ناراحتی جمع کن برو!«
همچنین نخستین عکس از نقش آفرینی رویا 

تیموریان در این فیلم رونمایی شد.
»شــادروان« بــه کارگردانــی حســین نمــازی 
و تهیه کنندگــی عبــاس نــادران بــا بازی ســینا 
مهــراد، گاره عباســی، نازنین بیاتــی، بهرنگ 
علوی، رویــا تیموریــان، رضــا رویگــری، بهرام 
ابراهیمــی و… درامی اجتماعــی اســت کــه در 
بخش مسابقه چهلمین جشــنواره فیلم فجر 

به نمایش درخواهد آمد.

»نقاشی قهوه خانه ای؛ نمایشــی از فرهنگ ملی و 
مذهبی« نوشــته نرگس ذکرعلی توسط انتشارات 

ندای تاریخ منتشر شد.
انتشارات ندای تاریخ کتاب »نقاشی قهوه خانه ای؛ 
نمایشــی از فرهنگ ملی و مذهبی« نوشته نرگس 
ذکرعلی را بــا شــمارگان ۵۰۰ نســخه، ۱۳۹ صفحه و 

بهای ۵۵۰۰۰ تومان منتشر کرده است.
نقاشــی قهوه خانــه ای کــه در برخــی منابــع از آن 
تحت عنوان خیالی نگاری نیز نام برده شده است، 

مطرح ترین نقاشی ایرانی در شاخه هنرهای عامیانه 
به شمار می رود. نرگس ذکرعلی تاش کرده تا در این 
کتاب ضمــن آشــنا کــردن خواننــده بــا تاریخچه و 
ویژگی های نقاشی قهوه خانه ای، به بازخوانی برخی 
از آثار این نقاشی عامیانه ایرانی بپردازد. همچنین 
در این پژوهش با بررســی فرهنــگ جامعه ایرانی و 
شناخت عوامل تأثیرگذار بر این هنر، سعی بر کشف 
چگونگی تأثیرگذاری فرهنگ ملی و مذهبی بر آثار 
نقاشی قهوه خانه ای بوده است، چرا که هنر عامیانه 
را متعلــق به هر قــوم و ملیتــی که باشــد، نمی توان 
جدا از جامعه تولیدکننده آن مورد توجه قــرار داد. 
درون مایه ایــن شــیوه نقاشــی موضوعــات رزمی، 
مذهبی و بزمی بود، به همراه تلفیقی از ارزش های 
مذهبی و میهنی ایرانیان. این نوع نقاشــی بیشتر 
دارای نقش هایی از حماســه های جانبازی و ایثار 
پیشوایان دینی ایرانیان و امامان شیعه و نیز پهلوانان 
ملی ایــران بــوده اســت. درون مایه بســیاری از این 
نقاشی ها حادثه عاشورا و حکایات شاهنامه است که 
بر دیوارها نقاشی شده  است. همین مسئله ضرورت 
تحلیل جامعه تولید کننده نقاشی قهوه خانه ای و 

نسبت آن با هنرمندان را نشان می دهد.

مدیر مرکز فیلم و سریال ســازمان اوج با اشاره 
به موضوعات ملتهب در تولید سریال های روز 
گفت که ســریال هایی مانند »آقازاده« باز هم 

در این مرکز تولید خواهد شد.
محســن دریالعــل مدیــر مرکــز فیلــم و ســریال 
اوج درباره چهره هایی که در ســاخت ســریال 
ســراغ آن ها رفته انــد، اظهار کرد: نــگاه ما تک 
محصولی نیست که چه اثری با چه کارگردانی 
جلو می رود و بیشتر سراغ تلفیقی از کارگردانان 
قدیمی تــر و کارگردانــان جــوان رفته ایــم که از 
میــان جوانــان بخــش اعظــم آن هــا کار اولــی 

هستند.

وی درباره موضوعاتــی که قرار اســت به آن ها 
بپردازند و نحــوه پرداخت تصریــح کرد: حتما 
یکی از سیاست هایی که طراحی می کنیم این 
اســت که روایت تاریخ را درســت انجام دهیم 
چه حال حاضــر و چه گذشــته هر جا ســکوت 
کرده ایم اشتباه کردیم. باید روایت خودمان را 
درست ارائه کنیم. »آقازاده« از آن روایت هایی 
است که درست انجام شــده، همین اتفاق را 
در فیلم ســینمایی »مســیح؛ پســر مریم« هم 

خواهید دید.
مدیــر مرکــز فیلــم و ســریال اوج درباره اینکه تا 
چه حــد ســراغ موضوعــات روز و ملتهب مثل 
»آقــازاده« می رونــد تصریــح کــرد: آثــاری مثل 
ســریال »آقازاده« و مثل »مســیح؛ پسر مریم« 

باز هم خواهیم داشت.
وی در پایان درباره ســریال »صدام« که پیش 
از این خبــر، نــگارش آن ارائه شــده بــود اظهار 
کــرد: متــن »صــدام« ریزه کاری هایــی دارد که 
باید نهایی شــود و به ایــن فکر می کنیم بســتر 

ج از ایران. پخش داخل ایران باشد یا خار

پس از 1۰ سال

گز  کتابخانه شهر  ساخت مجموعه فرهنگی اجتماعی و 

»شادروان« آماده نمایش در فجر شد

توسط انتشارات ندای تاریخ؛

کتاب »نقاشی قهوه خانه ای« منتشر شد

مدیر مرکز فیلم و سریال سازمان اوج:

قازاده« باز هم خواهیم داشت سریال هایی مثل »آ

خبر

سینما

تازه های نشر

در ویژه برنامــه »هنرمــردان« ضمــن پذیرایــی 
فرهنگی از شــهروندان در حوزه های مختلف، 
گــروه ســرود »آوای مهــر طاهــا« نیــز بــه اجــرای 
سرودهای متنوع خود پرداخت. سعید عنایتی 
سرپرســت گــروه ســرود و هم خوانــی آوای مهر 
طاهــا دربــاره اجــرای گــروه خــود در ویژه برنامه 
»هنرمردان« اظهار داشت: چنین برنامه هایی 
باید در سطح شــهر به خصوص در مناسبت ها 
برگزار شود و اطاع رسانی  بیشتری صورت گیرد 
تا شــهروندان از این برنامه مطلع شــده و در آن 
شرکت کنند. وی درباره تاریخچه فعالیت گروه 
سرود و هم خوانی آوای مهر طاها افزود: فعالیت 
گروه ســرود و هم خوانی آوای مهر طاها، از سال 
۱۳۸۲ آغاز شده اســت و سرود و نماهنگ های 
ما با موضوعات مختلفی همچون موضوعات 
مذهبــی، دینــی و اجتماعــی در ســطح شــهر و 
کشور و حتی در سطح بین المللی از شبکه های 

مختلف در حال پخش است. 
عنایتی با اشاره به تنوع سنی اعضای گروه  سرود 
و هم خوانی آوای مهر طاها گفت: گروه سرود ما 
اولین سازمان مردم نهاد تخصصی سرود کشور 
است و عاقه مندان از حدود ۱۱ سالگی وارد این 
گروه میشــوند و در دوره های مختلف آموزشی 
شرکت میکنند 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 سرودها اظهار کرد: سرود ها 
با هر دو موضوع شهادت حضرت فاطمه )س( 
و ســردار شــهید حاج قاســم ســلیمانی به اجرا 
میپردازند و چون تعداد قطعات سرود زیاد است 
و برخی از شــهروندان هر شــب در برنامه حضور 
پیدا میکنند، تاش شده تا کار های متفاوتی را 

به شهروندان تقدیم کنیم.

شبکه نمایش قصد دارد منتخبی از آثار زنده یاد 
پرویز پورحسینی را این هفته و در بخش مرور آثار 

خود روی آنتن ببرد.
           ساعت 1۳:

فیلم و تلــه فیلم های ایرانی شــبکه نمایــش از 
شــنبه ۱۸ تا جمعه ۲۴ دی ماه پخش خواهند 
شــد؛ »گدایان تهران«، »تیربــاران« )همزمان با 
سالگرد قیام خونین مردم قم(، »امیرکبیر« )در 
سالروز شهادت میرزا تقی خان امیر کبیر(، »راه 
رفتن روی خط«، »نخل های سربی«، »آبروی از 
دست رفته آقای صادقی«، »خواستگار محترم« 

نام فیلم های این بخش است.
           ساعت 19:

فیلم های منتخب خانوادگــی که بخش ثابت 
شبکه نمایش است در هفته پیش رو به ترتیب 
شــامل این فیلم هــا خواهــد بــود: »گفتگــو بــا 
باغبان«، »صاعقه ســیاه«، »سرآشپز«، »وینی 

ماندال«، »زادورا«، »نخ و سوزن« و »ردگیری«.
           ساعت 21:

زنده یــاد پرویز پورحســینی متولد ۲۰ شــهریور 
سال ۱۳۲۰ در تهران، از بازیگران موفق کشورمان 
بود. پورحسینی مانند بسیاری از بزرگان عرصه 
بازیگری کار خود را با تئاتر آغاز کرد. پس از مدتی 
تجربه انــدوزی در عرصــه تئاتــر در ســال ۱۳۴۸ 
وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران و در رشته 
بازیگری مشغول تحصیل شد. او در دوران بازی 
خود بــا کارگردان های بزرگی چون پیتــر بروک، 
بهرام بیضایی، علی حاتمی، حمید سمندریان 
و مسعود کیمیایی کار کرد. این هنرمند سینما 
و تئاتر کشــورمان، ۷ آذرمــاه ۱۳۹۹ و در ســن ۷۹ 

سالگی در پی ابتا به کرونا درگذشت.
فیلم های منتخب ایــن بازیگر که هفتــه آینده 
از شبکه نمایش پخش می شــوند، شامل این 
فیلم ها خواهد بود: »رابطه«، »مریم مقدس«، 
»خواب لیا«، »خط پایــان«، »کمال الملک«، 

»کشتی آنجلیکا« و »حرفه ای«
           ساعت 2۳:

فیلم های ساعت ۲۳ شبکه نمایش که بخش 
فیلم های جذاب است، شامل این فیلم هاست: 
»عصر سایه ها «،»بر سر دروازه ابدیت«، »نیروی 
ویژه«، »موعد مقرر«، »دره تاریک«، »پاپیون« 

و»بارن سرخ«.
           ساعت 1 بامداد:

هفتــه  کاســیک این  فیلم هــای  منتخــب 
نمایــش نیز بــه ترتیــب روز پخــش، از شــنبه ۱۸ 
تــا جمعــه ۲۴ دی »قاتلی بــر فراز ایگــر«،»اوالد« 
»شغل ایتالیایی«، »غروب تبهکاران«، »قاتلی 
ن پیــرزن«، »جنگل تخته ســیاه« و »حکومت 

نظامی« هستند.

گروه های سرود در ویژه برنامه 
هنرمردان به اجرای برنامه می پردازند؛

طنین »آوای مهر« 
در گوش شهر

ثار زنده یاد پخش منتخب آ
 پرویز پورحسینی 

از شبکه نمایش

تئاتر

فیلم و سریال
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دالیل حذف سرخ آبی ها از آسیا؛ 

بدهی کالدرون و مالکیت مشترک!
بررسی دالیل حذف سرخ آبی ها 
از لیــگ قهرمانــان آســیا نشــان 
می دهد، اصلی ترین مشکل این 
دو باشگاه که باعث صادر نشدن مجوز حرفه ای آنها 

شد، مالکیت مشترک بوده است.
بــه گزارش ایســنا، صبــح روز جمعه کنفدراســیون 
فوتبال آســیا با انتشــار بیانیه ای رســما اعام کرد، 
باشــگاه های اســتقال و پرســپولیس و گل گهــر 
ســیرجان از لیــگ قهرمانان آســیا حذف شــدند و 
نتوانستند مجوزهای الزم را اخذ کنند. این درحالی 
است که در ماه های اخیر مسئوالن کمیته بدوی 
صدور مجوز حرفه ای و همینطور کمیته استیناف 
صدور مجــوز حرفــه ای کــه در داخل ایــران مدارک 
باشگاه ها را بررســی می کردند، بارها از حل مشکل 
باشگاه های ایرانی سخن گفته بودند اما در نهایت 
AFC اعــام کــرد امضــای اعضای ایــن کمیته ها را 
قبول نــدارد و پرســپولیس و اســتقال حق حضور 
در لیگ قهرمانان آسیا را ندارند. به راستی مشکل 
سرخ آبی های پایتخت برای حضور در آسیا چه بود؟
بــه   AFC کــه  و ایراداتــی  اشــکاالت  بررســی 
باشــگاه های ایرانی وارد کــرده بود و بــرای آنها طی 
نامه ای ارســال کرده بود نشــان می دهد استقال 
و پرســپولیس در برخی موارد مشــکات مشــترکی 
دارند. یکی از همین ایرادات که AFC اصرار به حل 
آن داشــت، مربــوط به مباحث زیرســاختی اســت 
که بــه ورزشــگاه آزادی مربــوط می شــود. بر همین 
اساس نداشتن تیر دروازه ذخیره، استاندارد نبودن 
ورودی ها و خروجی ها که در صورت بروز حادثه افراد 
بتوانند به سرعت ورزشگاه را تخلیه  کنند، نداشتن 

۱۱ دوش در رختکن تیم هــا )درحال حاضر ۴ دوش 
فعــال وجــود دارد( و همینطــور اســتاندارد نبودن 
ســرویس های بهداشــتی از ایرادات مطرح  شده از 

سوی AFC است.
امــا در ایــن میــان یکــی از اصلــی تریــن مشــکات 
استقال و پرسپولیس که AFC را مجاب کرد مجوز 
حرفه ای ایــن دو باشــگاه را باطــل کنــد، مالکیــت 
مشــترک ســرخ آبی ها اســت. در ســال های اخیــر 
کنفدراسیون فوتبال آسیا بارها تذکر داده بود که بر 
اساس قوانین، یک فرد یا یک شرکت و یا یک نهاد 
نمی تواند مالکیت مشترک دو باشگاه را در یک لیگ 
داشته باشد اما مسئوالن ورزش ایران در سالهای 

گذشته هیچ وقت این ایراد را جدی نگرفتند. البته 
که در هفته هــای اخیــر وزارت ورزش اداره باشــگاه 
پرسپولیس را به وزارت دارایی و استقال را به وزارت 
گذر کرد اما به نظر می رسد این اقدام دیگر  صمت وا
دیــر انجام شــده بــود و AFC را متقاعد نکــرد تا این 

مشکل را حل شده قلمداد کند.
از دیگــر مشــکات پرســپولیس بحــث پرداخــت 
مطالبات گابریل کالــدورن بود. بر اســاس قوانین 
صدور مجوز حرفه ای در ســال ۲۰۲۱، باشگاه ها تا ۱ 
سپتامبر ۲۰۲۱ )۱۰ شهریور( فرصت داشتند تا تمام 
بدهی هــای خــود را پرداخت کننــد و مــدارک آن را 
آپلود کنند. از آنجایی کــه دادگاه CAS در تاریخ ۱۸ 

خرداد ۱۴۰۰ رسما حکم کمیته وضعیت فیفا درباره 
پرونــده کالــدورن را تایید کــرده، از آن تاریخ رســما 
رای این پروده قطعی بوده و باید پرداخت می شد 
که تــا ۱۰ شــهریور )مربــوط بــه دوره مدیریــت جعفر 
سمیعی( پرداخت نشده است. البته که این بدهی 
چند ماه بعد پرداخت شــد اما پرداخت نشدن در 
موعــد مقــرر )۱۰ شــهریور( ایراد غیر قابل پذیــرش از 

سوی AFC بوده است.
دربــاره بدهی ها، بررســی پرونده اســتقال نشــان 
می دهد این باشگاه پیش از تاریخ ۱۰ شهریور بدهی 
قطعی نداشته و تمام مشکل این باشگاه به مالکیت 

مشترک و ایرادات ورزشگاه آزادی برمی گردد.

خبر

با اعام AFC استقال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان 
آســیا حذف شــدند تا ایران تنها دو نماینده در این 

مسابقات داشته باشد.
 بــا اعــام AFC اســتقال و پرســپولیس از لیــگ 
قهرمانان آسیا حذف شدند تا ایران تنها دو نماینده 

در این مسابقات داشته باشد.
این اتفاق با تغییر در چیدمان جدول لیگ قهرمانان 
آسیا همراه شد و با این شرایط ســپاهان و فوالد دو 
نماینده ایران هســتند و ایران دیگر نماینده ای در 

مرحله پلی آف ندارد.
سپاهان به عنوان دومین نماینده ایران به صورت 
مستقیم راهی مرحله گروهی می شود و در کنار فوالد 

خوزستان قرار می گیرد.
*جدول مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا به این 

شرح خواهد بود:
 الغرافه قطر - الجیش سوریه

 التعاون عربستان - نسف قارشی ازبکستان
 بنی یاس امارات - الشرطه عراق

 الشارجه امارات - الزورا عراق
برنده این دیدارها راهی مرحله گروهی می شوند.

هفته دهم لیگ برتر فوتسال بانوان برگزار شد.
هفته دهم لیگ برتر فوتسال بانوان با شش دیدار 
برگزار شد و تیم های هیئت فوتبال رودان و پارس آرا 

شیراز در این هفته استراحت داشتند.
تیــم فوتســال بانــوان هیئت فوتبــال اصفهــان به 
مصاف کیمیای اسفراین رفت که نخستین پیروزی 
خود را با نتیجه ۵ بر ۳ مقابل این تیم به دست آورد و 
با چهار امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به پارس آرا 
شیراز در رده ششم جدول قرار گرفت. تیم فوتسال 
کیمیای اسفراین هم با شــش امتیاز در رده پنجم 

جدول جای گرفت.
تیم فوتســال بانوان پیکان تهــران رو در روی ملی 
حفاری اهواز صــف آرایی کرد که بــا دو گل این تیم 
را شکســت داد و بــا ۲۴ امتیــاز صــدر نشــین باقــی 

مانــد و ملی حفــاری هم بــا ۱۵ امتیــاز در رده ســوم 
جای گرفــت. تیــم فوتســال بانــوان پاالیش نفت 
آبادان میهمان مس کرمان بود که با نتیجه چهار 
بر صفر این تیم را شکســت داد و بــا ۲۵ امتیاز صدر 
نشینی خود را مسجل کرد. مس کرمان هم با هفت 

امتیاز در رده پنجم جای گرفت.

انتخابات فدراسیون بسکتبال ایران در حالی 
بــه تعویــق افتــاد کــه دلیــل رســمی برای این 
اقــدام از ســوی وزارت ورزش اعــام نشــده تــا 
نگرانــی اهالــی بســکتبال را بــه همــراه داشــته 
باشد. به گزارش ایسنا، در حالی که فدراسیون 
بسکتبال ایران خود را برای برگزاری انتخابات 
آمــاده می کــرد، چهارشــنبه خبــر بــه تعویــق 
افتادن ایــن انتخابــات توســط وزارت ورزش 
منتشــر شــد تا به این ترتیب، اهالی بســکتبال 
تکلیف ایــن  تعییــن  بــرای  پیــش  از  بیــش 
فدراسیون صبر کنند. طبق خبرهای موجود، 
دلیــل برگــزار نشــدن انتخابــات فدراســیون 
بســکتبال در تاریــخ ۱۹ دی ۱۴۰۰، عــدم تاییــد 
صاحیــت یکــی از کاندیداهاســت کــه البتــه 
هیــچ یــک از مراجــع مرتبــط ماننــد وزارت 
ورزش و فدراســیون این موضــوع را بــه صورت 
رسمی مطرح نکرده اند. محمدرضا صالحیان، 
دبیــر مجمــع فدراســیون بســکتبال، در رابطه 
بــا دلیــل برگــزار نشــدن انتخابــات گفــت: "در 
حقیقت مــا همــه کارهــا را انجــام داده و آماده 
برگــزاری انتخابــات در تاریــخ مشــخص شــده 
بودیم اما به مــا اعام کردند کــه فعا نمی توان 
مجمع را برگزار کرد و فعا باید دست نگه داریم. 
دلیل این تصمیم وزارت ورزش نیز به بنده اعام 
نشده است." حال که قرار است انتخابات این 
رشــته بــه تعویــق بیفتــد، طبیعــی اســت کــه 
بــا اتمــام تاریــخ و مــدت زمــان ریاســت رامیــن 
طباطبایی در فدراســیون بســکتبال، ســکان 
هدایت فدراســیون برای مدت زمانی نامعلوم 
به دست سرپرست سپرده شــود؛ دورانی که از 

دید کارشناسان بسکتبال خوشایند نیست و 
در صورت طوالنی شدن، آسیب های زیادی را 

برای این رشته به دنبال خواهد داشت.
قاسم کیانی کارشناس بسکتبال ایران، در این 
مــورد به ایســنا گفــت: "بدون شــک نــه تنها در 
بســکتبال و بلکه در هر رشته ورزشــی دیگری، 
به تعویق افتادن انتخابات اتفاق خوشایندی 
نیست و حواشــی و ضررهایی را به دنبال دارد. 
وقتی رئیس مشخص نباشد کار سخت خواهد 
شد چون برنامه برای آینده آن رشته مشخص 
نیســت. بــا طوالنــی شــدن زمــان انتخابــات 
بسکتبال متضرر می شود و امیدوارم این اتفاق 

خ ندهد." ر
گرفتــه و  بــا توجــه بــه صحبت هــای صــورت 
حساســیت ســال پیش رو به خاطر بازی های 
آســیایی ۲۰۲۲ هانگژو، باید دید کــه انتخابات 
بســکتبال چــه زمانــی برگــزار خواهــد شــد و آیا 
پروســه انتخــاب رئیــس جدید ایــن رشــته پــر 
طرفدار طوالنی خواهد شد یا خیر. ضمن اینکه 
بایــد دیــد وزارت ورزش چه توضیحــی برای به 
تعویق انداختن انتخابات فدراسیون بسکتبال 

خواهد داشت.

کنش به حذف اســتقال  ســرمربی ســپاهان در وا
گر  و پرســپولیس از لیگ قهرمانــان آســیا می گوید ا

سپاهان و فوالد نبودند برای فوتبال ایران فاجعه و 
آبرو ریزی بزرگی اتفاق می افتاد. محرم نویدکیا گفت: 
دلم می خواســت به دو باشــگاه فــوالد و ســپاهان 
گر ســپاهان و فوالد نبودنــد برای  تبریک بگویــم و ا
گر مــا هم از جام  فوتبال ما فاجعه اتفاق می افتاد. ا
باشگاه ها حذف می شدیم، آبرو ریزی بزرگی اتفاق 
گرها در  می افتاد. امیدوارم روزی برسد که دیگر اما و ا
فوتبال ما تمام شود تا چنین مشکات بزرگی برای 

فوتبال ما تکرار نشود.

بازیکــن تاثیرگــذار تیم ملی فوتبــال عــراق مصدوم 
شــد و به احتمال فراوان دیدار برابر ایران را از دست 
خواهد داد. به گزارش ایسنا و به نقل از کوره، تیم ملی 
فوتبال عراق در یکی از بازی های حساس انتخابی 
جام جهانی ۲۰۲۲ بایــد به مصاف ایــران برود. این 

بازی هفتم بهمن )۲۰ روز دیگر( و در ورزشگاه آزادی 
برگزار خواهد شد. اما محمد قاسم یکی از بازیکنان 
تاثیرگذار عراق به احتمال زیاد بــازی برابر ایران را به 
خاطر آســیب دیدگــی از دســت می دهد. باشــگاه 
الشرطه عراق اعام کرد که آسیب دیدگی این بازیکن 
جدی اســت و به ســه هفته اســتراحت نیــاز دارد و 

به این ترتیب او تقریبا به بازی برابر ایران نمی رسد.
عراق برای شانس کسب سهمیه پلی آف باید ایران 
را در تهــران شکســت دهد ایــن درحالــی اســت که 
گردان اسکوچیچ هم با پیروزی صعود خود را به  شا

جام جهانی قطعی خواهند کرد.
عراق قبل از دیدار با ایران دیدار دوستانه ای را با تیم 

ملی فوتبال اوگاندا در بغداد برگزار خواهد کرد.

تغییر جدول لیگ قهرمانان آسیا 
بعد از حذف استقالل و پرسپولیس

خبر

نخستین برد بانوان اصفهانی در لیگ برتر فوتسال رقم خورد

بسکتبالی ها نگران آینده فدراسیون

نویدکیا: بدون سپاهان و فوالد فوتبال ایران
 دچار فاجعه می شد

ک برای عراق پیش از بازی با ایران خبر دردنا

خبر

بــه  روز   ۱۰ آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون 
تیم هــای حــذف شــده از لیــگ قهرمانــان 
آســیا فرصــت داد تــا بــه حکــم اعام شــده 

اعتراض کنند. 
بر اساس اعام صفحه توئیتر کنفدراسیون 
فوتبــال آســیا، تیم هــای اســتقال تهران، 
پرسپولیس و گل گهر سیرجان از کشورمان 
صاحیــت حضــور در رقابت هــای لیــگ 

قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۲ را ندارند.
کمیتــه  اســت:  آمــده   AFC بیانیــه  در 
مستقل کنترل کنفدراسیون فوتبال آسیا 
تصمیم بــه لغــو مجوز حضور ســه باشــگاه 
پرســپولیس، اســتقال و گل گهر سیرجان 
)هر سه باشــگاه از ایران( به دلیل نداشتن 
مجــوز حرفــه ای مطابــق بند هــای ۱۴.۴ و 

۱۴.۵ اساسنامه را گرفته است.
حــا باشــگاه گل گهــر بــا انتشــار بیانیه ای 
اعام کرد کــه AFC به باشــگاه های ایرانی 
برای دفاع از خود ۱۰ روز مهلت داده اســت 
و این احتمال وجــود دارد که این ۳ تیم به 

لیگ قهرمانان آسیا بازگردند.
همچنین یحیــی گل محمدی، ســرمربی 
تیــم فوتبــال پرســپولیس نیــز در ایــن بــاره 
کــرد: ۱۰ روز وقــت داده انــد بــرای  اعــام 
کمیتــه اســتیناف امــا بعیــد  اعتــراض در 

می دانم این رای تغییر کند. 
در این ۱۰ روز امیدوار باشیم که رای عوض 
خ ندهــد، انگیزه  گر ایــن اتفــاق ر شــود اما ا
زیادی از بازیکنان و فوتبال ایران که تاش 
می کنند قهرمــان شــوند و مراحــل باالتر را 

طی کنند، کم می شود.

تیم بســکتبال ذوب آهــن اصفهــان در دیدار 
معوقه هفته نهم لیگ برتر بسکتبال از گروه الف 

مقابل مس کرمان به پیروزی رسید.  
در این دیدار تیم بسکتبال ذوب آهن با نتیجه 

۷۸ بر ۶۸ مس کرمان را شکست داد.
گذار   ذوب آهن، کوارتر نخســت را ۱۷ بــر ۲۳ وا
کرد، ولی در ۳ کوارتر بعدی، با نتایج ۲۸ بر ۱۶، 
۱۸ بــر ۱۶ و ۱۵ بر ۱۳ برنده شــد. آرمان زنگنه ۱۵ 
امتیاز و ۱۵ ریباند و ارسان کاظمی ۱۴ امتیاز و 

۱۶ ریباند برای ذوب آهن داشتند. 
در آخرین دیدار عقب افتاده لیگ برتر و پیش 
از آغاز مرحله دوم لیگ، امروز یکشنبه ۱۹ دی، 
ذوب آهن اصفهان با شهرداری گرگان روبه رو 

می شود.

وزنه برداران اصفهانی رتبه های برتر هفته دوم 
لیگ برتر وزنه برداری را کسب کردند.

  در دســته ۵۵ کیلوگــرم، حســن گل پــرور، در 
دســته ۷۳ کیلوگرم هم رضا قاســمی، دسته 
۸۹ کیلوگرم مســعود چترایی و در دســته ۹۶ 
کیلوگرم رضا دهدار مقام هــای اول این هفته 
از مسابقات را کسب کردند.  در این مسابقات 
در دســته ۶۷ کیلوگــرم حافــظ قشــقایی هم 
دوم شــد. هفته دوم لیگ برتر وزنه برداری در 

مجموعه آزادی در حال برگزاری است.
 دو تیــم ذوب آهــن اصفهــان بــا هدایت علی 
جباری و فوالدین ذوب آمل با ســرمربیگری 
بهداد ســلیمی رقابت نزدیکی را برای کســب 

عنوان قهرمانی دارند.

کیانوش رســتمی در هفتــه دوم لیگ برتــر وزنه 
برداری هم نتوانست عنوان نخست را به دست 
آورد. به گزارش ایسنا، هفته دوم لیگ برتر وزنه 
بــرداری در مجموعــه آزادی در حــال برگــزاری 
است. دو تیم ذوب آهن اصفهان با هدایت علی 
جبــاری و فوالدیــن ذوب آمــل با ســرمربیگری 
بهــداد ســلیمی رقابت نزدیکــی را برای کســب 
عنــوان قهرمانــی دارنــد. در یکــی از مهمتریــن 
رقابتهای روز سوم لیگ، رضا دهدار از ذوب آهن، 
کیانوش رستمی از ملی حفاری و ایوب موسوی 
از فوالدین ذوب آمل در دسته ۹۶ کیلوگرم با هم 
رقابت داشتند که در پایان دهدار توانست عنوان 

نخست این وزن را به دست آورد.
کیانــوش رســتمی هم ماننــد هفتــه اول لیــگ 

دوم شد.

 AFC فرصت ۱۰ روزه
به تیم های ایرانی حذف

 شده از لیگ قهرمانان آسیا 

پیروزی تیم بسکتبال 
ذوب آهن اصفهان 

کرمان بر مس 

کسب رتبه های برتر 
وزنه برداران اصفهانی 

در هفته دوم لیگ

کیانوش رستمی 
دوباره در لیگ برتر 

دوم شد

رئیس هیئت اسکی استان اصفهان گفت: تیوب 
بازی یک تفریح نیســت بلکه خودکشــی است، با 
دســتور دادســتان فریدون شهر اســتفاده از تیوب 
در این پیست ممنوع شد و امیدواریم افراد از این وسیله به هیچ وجه 

برای تفریح در پیست های اسکی استفاده نکنند.
محمود یسلیانی در خصوص حادثه در پیست اسکی فریدون شهر 
اظهار کرد: به مناســبت شــهادت حضرت زهرا )س( پیســت اسکی 
فریدون شهر تعطیل بود اما مسافران از دیگر شهرهای استان در جاده 
منتهی به پیست اسکی تجمع کرده بودند که حادثه فوت یک خانم 
به دلیل استفاده از تیوب نیز در همین محل و کاما خارج از پیست 
بوده است. وی افزود: این خانم حدودا ۴۰ ساله به دلیل بی احتیاطی 
و استفاده از تیوب روی برف ها دچار حادثه شده و به دلیل ضربه مغزی 
در لحظه فوت می کند و حتی تاش های بسیار مأموران اورژانس هم 

برای احیای این فرد مؤثر واقع نمی شود.
رئیس هیئت اسکی اســتان اصفهان با انتقاد از اســتفاده از تیوب در 
پیست اسکی به دلیل خطرات بسیار، تصریح کرد: عاوه بر مصدومان 
سرپایی که در بیمارستان فریدون شهر درمان شدند چهار مصدوم 
شــدید این حادثه هــم بــه بیمارســتان های اصفهــان انتقــال داده 

می شوند.
           استفاده از تیوب در پیست اسکی یک خودکشی است

رئیس هیئت اسکی استان اصفهان در بیان خطرات استفاده از تیوب 
کید کرد: تیــوب بازی یک تفریح نیســت  در پیســت های اســکی، تا
بلکه خودکشی است و خوشبختانه با دستور دادستان فریدون شهر 
استفاده از این وسیله در این پیست ممنوع شد و امیدواریم افراد از این 
وسیله به هیچ وجه برای تفریح در پیست های اسکی استفاده نکنند.
وی ادامه داد: برای افرادی که در رشته اسکی متخصص نیستند و یا 
توانایی جسمی و مالی کافی ندارند در این پیست سورتمه، لوژ، زیپای 

و تله سیژ با همکاری بخش خصوصی ایجاد شده است.

یسلیانی با بیان اینکه برای ایمن سازی پیست فریدون شهر به منظور 
استفاده افراد عاقمند به تفریحات برفی در تاش هستیم، اظهار کرد: 
پیگیر این موضوع هستیم که وسایل بهتر و به روزتری مانند اسنوموبیل 

و مونوپدهای جایگزین تیوب را در این پیست بیشتر کنیم.
      فعالیــت پیســت اســکی فریدون شــهر بــرای عالقمنــدان 

ورزش های زمستانی
وی ادامه داد: استان اصفهان دارای دو پیست اسکی است؛ پیست 
فریدون شهر در سال ۱۳۸۳ و پیست افوس در سال ۱۳۹۳ راه اندازی 
شــد، پیســت اســکی افوس به دلیل بارش اندک بــرف و عــدم وجود 
زیرساخت های مناسب فعالیت چندانی ندارد و فعا تعطیل است، 
کنون هر ساله با پیگیری های انجام  پیست فریدون شهر از سال ۸۳ تا
شده توانسته است امکانات الزم را مهیا کند و ایمن سازی و تسطیح آن 

در طول این سال ها انجام شد.
رئیس هیئت اسکی استان اصفهان اظهار کرد: در این پیست به دلیل 
کمبود اعتبارات دولتی با حضور اسکی بازان و ورزشکاران رشته اسکی 
یک شرکت تعاونی تشکیل شد و پیست اسکی در اختیار این شرکت 

تعاونی قرار گرفت.
امکانات پیست اسکی فریدون شهر به روز و استاندارد است

وی افزود: در ســال های اخیر این شــرکت فعالیت هــای خوبی برای 
افزایش امکانات در این پیست داشته و روز به روز به زیرساخت های 

پیست فریدون شهر اضافه شده است.
یســلیانی ادامه داد: در این پیســت از یک دســتگاه باالبر هــزار متری 
استاندارد که در تمام دنیا وجود دارد، استفاده می شود، همچنین از 
یک دستگاه باالبر آموزشی به طول ۱۱۰ متر برای آموزش افراد مبتدی 
استفاده می شود که امروز بیش از ۲۰۰ نفر در قسمت آموزشی توسط 
مربیــان مجــرب و رسمی فدراســیون اســکی در رشــته های آلپایی و 

اسنوبرد در حال آموزش هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر امکانات ما برای نیاز اسکی بازان حرفه ای 
کافی است هرچند راضی به این مقدار نیستیم و انتظار داریم تله سیژ و 
دستگاه های باالبر بیشتری نصب شود تا عاقمندان بیشتری جذب 
شوند، در محوطه پیست هم عاقمند به ایجاد و ایمن سازی دره های 

بیشتری به منظور وسعت بخشیدن به پیست اسکی هستیم.
      از ورود تیــوب بــاز به پیســت اســکی فریدون شــهر جلوگیری 

می شود
وی خاطرنشــان کرد: در بحث خدمات رفاهی پیست فریدون شهر 
دارای رســتوران، نمازخانه و سرویس های بهداشتی و محل اقامت 
اســت و در این روزها خیــل عظیم جمعیت عاقمند بــه ورزش های 
زمستانی به این پیست آمدند و با همکاری دستگاه قضائی و نیروهای 
انتظامی از ورود تیوب باز به محدوده پیست اسکی جلوگیری می شود. 
سال ها منتظر این فرصت بودیم که تیوب وارد پیست اسکی نشود 

که خطرات و آسیب های بسیاری برای افراد دارد. چرا
رئیس هیئت اسکی استان اصفهان در مورد هزینه های ورزش اسکی 
در پیست اسکی فریدون شهر گفت: با اطمینان عرض می کنم هزینه 
اسکی بازی و وسایل اسکی در پیســت فریدون شهر نسبت به دیگر 
پیست های ایران پایین تر است هرچند کیفیت وســایل و امکانات 

موجود در آن به روز و کاما مطابق استانداردها است.

ممنوعیت استفاده از تیوب:

امکانات پیست اسکی فریدون شهر استاندارد است 

خبر

زهرا مغانی درباره حضــور در تیم پورتو و اهداف 
خود در این فصل صحبت کرد.

به گزارش اســپورتال، زهــرا مغانــی، بازیکن تیم 
ملــی والیبال ایران و باشــگاه پیــکان با قــراردادی رســمی به تیم 

پورتو پرتغال پیوست. 
از او به عنوان یکی از پدیده های آینده والیبال ایران و حتی آســیا 

یاد می شود.
مغانــی دربــاره حضــور در تیــم پورتــو گفــت: خیلــی خوشــحال و 

هیجان زده هستم که در این تیم هستم. 
حضور در این باشگاه که بزرگ و حرفه ای است شانس بزرگی برای 

من است و تجربه خیلی خوبی برای من خواهد بود. 

پاســور بودن پســت حساســی در والیبال اســت و من 
را کمی هیجــان زده می کنــد ولــی من آدمی نیســتم 
که بترسم و تســلیم شــوم و تمام تاش خود را برای 

درخشش در اینجا به کار خواهم گرفت.
اود دامه داد: پورتو شــهر زیبا و بزرگی اســت و خیلی 

خوشحالم که اینجا را می بینم. 
تمام تاشــم را می کنم تا بتوانم بیشــترین بــرد را اینجا به 

دست بیاورم.
 خیلی تاش کردم که به اینجا برسم و قول می دهم تمام 

تاش خود را برای موفقیت تیم به کار بگیرم.
همچنین سمیرا ایمانی فوالدی والیبالیست سال های 

گذشته که در تیم ملی ایران نیز مربیگری کرده 
کنون در کادر تیم پورتو است.  است ا

او نیــز درباره حضــور در این تیم گفــت: پورتو 
باشــگاه بزرگ و حرفــه ای در پرتغال اســت و 

خوشحال هستم که اینجا هستیم. 
بــه واســطه حضــور طارمــی در تیــم فوتبــال 
پورتو، ایــن باشــگاه هــواداران زیــادی در ایــران 

دارد و خیلی ها پورتو را دنبال می کنند. 
امســال تــاش می کنیــم بیشــترین امتیــاز و 
پیــروزی را در بازیهــای خودمــان بــه دســت 

بیاوریم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس می گوید پذیرش 
حذف تیمش از لیگ قهرمانان آسیا برایش سخت 

است.
به گزارش ایسنا، یحیی گل محمدی در خصوص حذف از آسیا گفت: 
برای ما که یک گروه پرتاش هستیم، به عنوان تیم اول ایران و سید یک 
مسابقات که سابقه ۲ فینال آسیا را در کارنامه دارد، واقعا شوکه کننده 
بود و پذیرش آن برایم بسیار سخت است . همه ما از این مسائل ناراحت 
هســتیم. برخی افراد کــه با تصمیم  گیری هــای خود زمینه ســاز این 
افتضاح تاریخی شدند، باید پاسخگو باشند. ۱۰ روز برای استیناف وقت 

داده اند، امیدواریم، اما نمی دانم واقعا چه در پیش خواهد بود. این یک 
گر این اتفاق برای فوتبال ایران رخ دهد واقعا  افتضاح تاریخی است، ا
ک اســت و جواب میلیون ها هوادار را چه کسانی باید بدهند؟  دردنا

اصا چطور می خواهند جواب پس بدهند؟
سرمربی پرسپولیس در خصوص تاثیر خبر حذف از آسیا گفت: درگیر 
یک لیگ پرفشار هستیم و نباید این مساله روی تیم تاثیرگذار باشد. 
واقعا زحمت کشــیدیم تا به عنوان یک تیم مطرح در آســیا باشــیم، 
قهرمان لیگ شــدیم تا در جای بزرگ تری به میــدان برویم و توانایی 

خودمان را نشان دهیم.

گل محمدی در خصوص وضعیت فوتبال ایران گفــت: آن هایی که 
تصمیم گیرنده کان در ورزش هستند، باید ببینیم اولویتشان ورزش 
و فوتبال هست که با این وضعیت دست و پنجه نرم می کنیم؟ وقتی 
زیرساخت ها درست نباشــد، وقتی برای آینده کاری نکرده باشیم، 
آخر این مسیر به همین جاها ختم می شود. اتفاقاتی که رخ می دهد 
قابل پیش بینی است. ۱۰ سال قبل هم می شد پیش بینی کرد چون 
در این بازه هیچ کاری صورت نگرفته، وقتی ورزش حرفه ای و قهرمانی 
برای هیچکس اولویت نیســت، نتیجه همین می شــود. اولویت در 

مملکت ما چیزهای دیگر است .

لژیونر والیبال بانوان ایران در پورتو: 

اهل تسلیم شدن نیستم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس: 

زمینه سازان افتضاح تاریخی حذف از آسیا پاسخگو باشند

خبر

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰1۰2۴۵ مورخ 1۴۰۰/۰8/۰۳ هیات دو خانم 
عصمت ترک مورنانی به شناسنامه شماره ۳۵ کدملی 129128۴۳89 صادره 
اصفهان فرزند حسین بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197/92 
مترمربع از پالک شماره 97 فرعی از 1۴۰۳9 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره 
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان واقع طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع 
سند مالکیت ذیل صفحه ۳۶۶ دفتر 8۵1 تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت  مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
گهی به  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
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: 1۴۰۰/1۰/۰۴، تاریخ 
ک شمال  انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/19 - رییس اداره ثبت اسناد و امال

اصفهان – 12۴۶719 / 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 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰12۳۵۳ مورخ 1۴۰۰/۰9/2۰ آقای امیر چیت 
ساززاده عالف به شناسنامه شماره 127۰8۰۴۰22 کدملی 127۰8۰۴۰22 
صادره اصفهان فرزند حسین بصورت ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۳7/۳2 
مترمربع از پالک شماره 299 فرعی از 1۴۴۵8 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ 
اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری برابر قباله عادی مع الواسطه 
از مالکیت آقای نعمت اله حبیبیان موضوع سند انتقال ۴۶2۵۶ مورخ ۵1/۳/8 
دفتر 1۵ اصفهان به متقاضی فوق واگذار گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
گهی به مدت دو  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
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: 1۴۰۰/1۰/۰۴، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/19 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان – 

12۴۶۵22 / 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 
1۵ 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 انقضاء 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 1۳99۶۰۳۰2۰27۰197۴1 مورخ 
1۳99/11/29 عباسعلی قضاوی خوراسگانی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 1۰۳ 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291287۴۳۴ در ششدانگ یکباب گاوداری و 
زمین کشاورزی احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک 1۰ فرعی از اصلی 
۳۵ واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 7۰779/۳2 مترمربع. خریداری 
مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی و خریداری از رضا حسینی و 
یداله طغیانی. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1۴۰۰/1۰/19 - رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی 

وصفی – 12۴۶192 / 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 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰1۰7۵۴ مورخ 1۴۰۰/۰8/1۶ هیات دو خانم 
زهراء شالباف به شناسنامه شماره 1۰2۴ کدملی 128۳۵81787 صادره اصفهان 
فرزند علی اکبر بصورت شش دانگ یکباب مغازه به مساحت 27/2۰ مترمربع از 
پالک شماره ۵7 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۶ اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال اصفهان طبق قباله عادی مع الواسطه از مالکیت ابوالقاسم شاهی 
دلیگانی موضوع سند تقسیم ۵7۴۶۴، ۵۰/8/8 دفتر یک اصفهان که ازطرف 
صادق احدی از ورثه واگذار گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور  دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
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: 1۴۰۰/1۰/۰۴، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/19 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان – 

12۴7۴22 / 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 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰9۵۶1 مورخ 1۴۰۰/۰7/1۰ آقای محمدرضا 
پیکان پور به شناسنامه شماره 1۶29 کدملی 128۶812۳۴8 صادره اصفهان 
فرزند منصور بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۳9/۴۳ مترمربع از پالک 
شماره ۳۳۴ فرعی از 1۴91۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال 1288۴۰، 
9۴/۴/۴ دفتر 82 اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
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: 1۴۰۰/1۰/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/19 

- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان – 12۴۶۴87 / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۶۶1۶، تاریخ: 1۴۰۰/1۰/12، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  موضو
رسمی مصوب 1۳9۰/۰9/2۰ با حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق 

العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰1۳۶۴ 
مربوط به تقاضای آقای/خانم محمود مری 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 
۳91 دفتر ۳۶۵ و صفحه 2۰۵ دفتر ۵۰9 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 محمود 
مری به شناسنامه شماره 189 کدملی ۴171۳۵۴8۶2 صادره فرزند شکرخدا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۳۴/71 مترمربع پالک شماره 17۳9 
فرعی از 1۵9 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای 
خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال در دو قسمت اول به صورت شکسته به 
طولهای ۵/27 متر و 8/1۰ متر و ۴/2۵ متر دیواریست به گذر دوم به طول ۴/1۰ 
متر دیواریست به 17۳9، شرقا به طول 8/81 متر دیوار به دیوار 17۳9، جنوبا در 
سه قسمت که غربی است اول به طول 1۰/۶۴ متر دیوار به دیوار باقیمانده دوم به 
طول ۶/1۶ متر دیوار به دیوار 199 سوم به طول 11/۰2/11 متر دیوار به دیوار 
199، غربا به طول ۳/۵۵ متر درب و دیواریست به گذر، حقوق ارتفاقی ندارد. 
دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق 
مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره 
به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/19، نوبت 
دوم: 1۴۰۰/11/۰۴ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – 12۵۵1۰۶ / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۶۶1۵، تاریخ: 1۴۰۰/1۰/12، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  موضو
رسمی مصوب 1۳9۰/۰9/2۰ با حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق 
العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه 1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰1۴۳۵ 
مربوط به تقاضای آقای/خانم سجاد مری 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 دفتر ۳۶۵ صفحه 
۳91 و صفحه 1۳7 دفتر ۶11 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و 
پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا 
و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به 
موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض 
و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم سجاد مری به 
شناسنامه شماره ۴1۶۰27۴۰۰۵ کدملی ۴1۶۰27۴۰۰۵ صادره فرزند عبدالله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 11۶/۶۰ مترمربع پالک شماره 17۳9 
فرعی از 1۵9 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و 
رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۵/8۵ متر دیوار به دیوار 
پالک 1۵9/17۶، شرقا به طول 18/99 متر دیوار به دیوار 1298 فرعی، جنوبا در 
۴ قسمت اول به طول 1/۶9 متر درب و دیواریست به گذر دوم شمال غربی است به 
طول 1۶/ متر دیواریست به گذر سوم به طول ۴/7۵ متر دیواریست به گذر چهارم 
به طول ۳8/ متر دیوار به دیوار 28۰7، غربا در سه قسمت که قسمت سوم به صورت 
اول به طول ۳/1۵ متر دوم به طول 2۶/ متر که دوم جنوبی است هر دو دیوار به 
دیوار پالک 28۰7 سوم در دو قسمت اول به طول ۴/8۰ متر دیوار به دیوار پالک 
28۰7 دوم به طول 1۰/۶2 متر دیوار به دیوار باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد. در 
اجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق 
مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به 
نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/19، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/11/۰۴ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
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آگهی

تصور های نادرست درباره اضطراب و نگرانی 
اختــاالت و بیماری های روانی 
انــواع مختلفی دارنــد که بعضی 
از آن ها در جامعه شــایع تر بوده 

و فراوانی بیشتری دارند. 
گر خودتان اختال اضطرابی را تجربه نکرده اید،  ا
تصور رنجی که نگرانی دائمی می تواند ایجاد کند، 
کثــر مــردم، گاهــی احســاس  دشــوار اســت، زیــرا ا
اضطراب یا استرس دارند و تعداد کمی برای مدت 

طوالنی مضطرب هستند. 
کــه تصــورات نادرســت زیــادی در  از آنجایــی 
مــا  دارد،  وجــود  اضطرابــی  اختــاالت  مــورد 
برجســته ترین این مفاهیــم را بــه شــما معرفــی 
کنــد  کمــک  کــه می توانــد بــه شــما  می کنیــم 
تــا کمــی درک کنیــد که بــه فــرد مبتــا بــه اختال 

اضطراب، چه می گذرد.
1 – اختالل و اضطراب را نمی سازند

طبق پروژه مردان خوب ایاالت متحده، بسیاری از 
مردم فکر می کنند که مبتایان به اختال اضطراب 
در حال ساختن آن هستند، زیرا این چیزی نیست 
که آن ها بتوانند به طور مشخص تشخیص دهند.

اختال اضطــراب چیزی نیســت که دیده شــود. 
بیشــتر مردم برای گذرانــدن روز تــاش می کنند، 
معموال این افراد ســعی می کنند به هر حــال روز را 

پشت سر بگذارند و سریع به خانه برسند.
بســیاری از مــردم فکــر می کنند کــه افــراد مبتا به 
اختــاالت اضطرابــی آن را بــرای فــرار از امــوری، 
کثر  چون کار کردن ایجــاد می کننــد، در حالی که ا
افراد مبتا به اضطراب واقعــا از آن رنج می برند. از 
آنجایی که شــما نمی توانید احساســات دیگران 
را احســاس کنیــد، نبایــد آن هــا را بــر اســاس رفتار 

ظاهری، قضاوت کنید. 
در عــوض ســعی کنید ایــن واقعیــت را درک کنید 
کــه معمــوال داســتان متفاوتــی در درون آن هــا در 

جریان است.
2- فقط زمانی مضطرب می شوید که چیزی در 

ذهنتان باشد
یــک تصــور غلــط بســیار رایــج در مــورد اختاالت 
اضطرابی وجود دارد که فقط وقتی چیزی در ذهن 

شماست، بسیار مضطرب می شوید.
ایــن درســت نیســت. بســیاری از افــرادی کــه از 
اختــاالت اضطرابــی رنج می برنــد، بیشــتر از یک 
فــرد معمولی احســاس اضطــراب می کنند، حتی 
گر هیچ چیز خاصی برای نگرانی نداشته باشند.  ا

آن ها گریزی از اضطراب ندارند.
۳- اضطراب خود به خود برطرف می شود

تصور غلط دیگر این است که اختاالت اضطرابی 
خــود بــه خــود از بیــن می رونــد. اغلــب، اختــال 
اضطــراب یــک بیمــاری مزمــن خواهــد بــود کــه 
می توان آن را کاهــش داد، اما بســیاری از افرادی 
که از آن رنــج می برند و مــادام العمــر آن را خواهند 

داشت.
۴- دارو تنها راه درمان اختالالت اضطرابی 

است
در حالی که دارو ها می تواننــد در درمان اضطراب 
مداوم بســیار موثــر باشــند، این تنهــا راه مقابله با 
عائم نیســت. شــما می توانید دارو ها را با درمان 
شــناختی رفتــاری و همچنیــن ســایر روش هــای 
درمانی فردی ترکیب کنید تا شانس موفقیت خود 

را در بلند افزایش دهید.
وب ســایت Banyan Mental Health می گوید که 
درمان شــناختی رفتــاری می تواند بــرای برخی از 

افراد مبتا به اضطراب موثرتر از دارو باشد.
۵- درمان اضطراب باید بر علت اصلی اختالل 

تمرکز کند
یکی از افســانه های دیگری که در مــورد اضطراب 
زیاد می شــنویم این اســت که درمان باید فقط بر 
روی علت اصلی اضطراب تمرکز کند. مهم اســت 
که دلیل اضطراب خود را بیابید، این ممکن است 
در واقــع ریشــه در مشــکات دوران کودکــی شــما 

داشته باشد، اما نه همیشه.
با این حال، درمان در حال حاضر نیز موثر است و به 
بیماران یاد می دهد که چگونه افکار و احساسات 
خــود را مدیریت کننــد. در اضطــراب درمانی، یاد 
می گیرید که چگونه با افکار منفی مبــارزه کنید تا 

عائم اضطراب را به طور روزانه کاهش دهید.
۶- استرس کمتر اضطراب را درمان می کند

از میــان تمــام افســانه هایی کــه دربــاره اضطراب 
وجود دارد، بزرگترین افسانه این است که حذف 
استرس از زندگی، اضطراب شما را به طور کامل از 
بین می برد. داشتن سبک زندگی کم استرس به 
شــما کمک می کند تا عائم خــود را درمان کنید، 
اما ایــن بــه طــور جادویــی بیمــاری روانی شــما را 

درمان نمی کند.
برخاف تصور رایج، اختاالت اضطرابی ناشــی از 
اســترس نیســت و شــما باید تحت درمان موثری 
قرار بگیرید تا یاد بگیرید چگونه عائم را به درستی 
مدیریت کنیــد، یادگیــری نحــوه تغییــر الگو های 

فکری می تواند بسیار قدرتمند و تاثیرگذار باشد.
7 - حمالت اضطراب می تواند باعث غش 

شود
هنگامی کــه دچــار حملــه اضطرابــی می شــوید، 
ممکن اســت احســاس ســرگیجه شــدید داشــته 
باشید و یا شروع به تند نفس کشیدن کنید. این 
افزایش فشار خون باعث غش نمی شود، در واقع 
برعکس آن چیزی اســت که باعث از دست دادن 

هوشیاری فرد می شود.
8- شما نیازی به کمک ندارید. با گذشت 
زمان به تنهایی بر اضطراب غلبه می کنید

در میــان بســیاری از افســانه های رایــج در مــورد 
اختــاالت اضطرابی، ایــن ممکــن اســت یکــی از 
جدی تریــن افســانه ها باشــد. بســیاری از مــردم 
بــه اشــتباه معتقدند کــه اضطــراب آن ها بــه مرور 
زمان بهبــود می یابــد و نیازی به درمــان حرفه ای 
ندارند. در حالــی که برخــی از مردم فکــر می کنند 
ورزش، تغذیــه صحیح و اجتنــاب از کافئین برای 
مبارزه بــا اضطــراب کافی اســت، بهبــود چندانی 

نخواهید دید.
در واقــع، تنهــا حــدود یــک ســوم افــراد مبتــا بــه 
گر  اضطراب واقعا به دنبال درمان می روند، حتی ا

درمان مؤثر نشان داده شده باشد.
9- برای متوقف کردن احساس اضطراب باید 

افکار مزاحم خود را سرکوب کنید
در حالی که ایــن تکنیک ممکن اســت به کاهش 
موقت اضطراب شــما کمــک کند، ممکن اســت 
در دراز مــدت اضطراب شــما را افزایش دهد و این 
احتمال وجود دارد که این افکار فروخورده قوی تر 

و مکررتر برگردند.
هنگامی که فرد دچــار حمله اضطرابی می شــود، 
ممکن است احساس سرگیجه بسیار زیادی ایجاد 
شــود و ممکن اســت آن شخص شــروع به تنفس 

سریع کند.
1۰- افراد مضطرب اجتماعی نیستند

بســیاری از مــردم بر ایــن باورنــد کــه مبتایــان به 
اختــال اضطــراب ضــد اجتماعــی هســتند. زیرا 
آن هــا به ســادگی نمی توانند بــا افراد دیگــر تعامل 

داشته باشند.
ایــن درســت نیســت؛ بســیاری از افــراد مبتــا بــه 
اضطراب اجتماعــی به ســختی حضور در گــروه را 
بسیار دشوار می دانند و ممکن است برای شروع 

گفتگو با افراد دیگر دچار مشکل شوند.
در واقعیت، بسیاری از موقعیت های زندگی مانند 
مدرسه، دانشگاه و کار غیرقابل اجتناب هستند. 
افــراد زیــادی هســتند کــه از اختــاالت اضطرابی 
رنج می برنــد و در عین حال هر روز بــا مردم ارتباط 

برقرار می کنند.
اغلب شما حتی نمی دانید که آن ها دارای اختال 
اضطرابی هستند، زیرا در وادار کردن خود به رفتار 

عادی با دیگران مهارت دارند.

اضطراب
کارشناسان معتقدند برای ورزش کردن در فضای 
بیرون از خانه و در فصل  سرد سال باید چند نکته 

را رعایت کرد. 
ورزش کــردن در فضــای بیــرون از خانــه و در فصل  
ســرد ســال می تواند برای ســامتی انســان بسیار 
مفید باشــد و تمرین قلبی عروقی نتیجه بخش و 

افزایش اندورفین را به همراه داشته باشد.
گرم کردن قبل از ورزش همیشــه موثر است، اما در 
دمای پایین  که ماهیچه ها در معرض خطر انقباض 

بیش تر قرار دارند، این کار اهمیت بیشتری دارد.
           پوشیدن لباس مناسب

لوئیز دیمن، کارشناس دومیدانی تارنمای ریل باز 
)realbuzz ( و دونده ســابق مســابقات در بریتانیا، 
ک های اصلی که باید هنگام  می گوید یکی از پوشا
آماده شدن برای ورزش در زمستان و در فضای باز 
کت ضدآب  در کمد لباس خود داشــته باشــیم، ژا

است.
کت ضدآب نه تنها در صورت گرفتار شدن در باران  ژا
بدن را خشک نگه می دارد، بلکه در شرایط مختلف 

آب و هوایی نیز مثل عایق عمل می کند.
دیمــن هم چنیــن بــرای کمــک بــه حفــظ دمای 
بــدن در ســطح مناســب در طــول دویــدن، خرید 
لباس هایی مانند جوراب شلواری یا گرمکن بازو را 

پیشنهاد می کند.
دیمن توصیه می کند که برای گرم نگه داشتن سر و 

گوش ها هم از کاه استفاده کنیم.
           تنفس منظم

در ماه های سردتر سال، وقتی برای دویدن بیرون 
می رویم، ممکن اســت تنفس نســبت بــه حالت 

عادی مشکل تر باشد.
به گفته اندی مک گی، »یادگیری تنفس درســت 
هنگام دویدن معیار بسیار مهمی است. برای کمک 
به تنظیم تنفس، با آهنگ تنفس »ســه گام دم و 
سه گام بازدم« شروع کنیم. یعنی خیلی ساده، هر 
سه قدم یک بار نفس بکشیم و در سه قدم بعدی 

بازدم کنیم«
او می افزاید: »این کار ممکن اســت بــه پیدا کردن 
آهنگ مخصوص خود هنــگام دویدن تان کمک 
کند و اســتفاده از برنامک های دویــدن یا مترونوم 

می تواند در این زمینه مفید باشد«
           آب رسانی مداوم به بدن

هنــگام انجــام هرگونــه فعالیــت ورزشــی، چــه در 

فضاهای سرپوشــیده و چه روباز، چه در تابستان 
و چه زمستان، آب رســانی به بدن از موارد ضروری 

است.
ورتینگتون می گوید: »در زمســتان هم آب رسانی 
فراموش نشود. در تابستان واضح است که باید این 
کار را کرد، اما در ماه های ســردتر ســال هم تعریق و 
تنفس باعث می شــود که مایعــات بدن از دســت 
گر احساس تشنگی  برود. پس یادمان نرود که حتی ا
نمی کنیم، باز هم آب ازدســت رفته بــدن را جبران 

کنیم«
           ورزش گروهی

شاید در زمستان انگیزه داشتن برای ورزش کردن 
سخت باشــد؛ مخصوصا که مجبور باشیم صبح 
خیلی زود از خواب بیدار شویم، برای مقابله با این 
مشــکل، می تــوان بــا دوســتانی هماهنگ شــد و 
دســته جمعی دویــد و در طــول مســیر بــه یکدیگر 

انگیزه داد.
گر کســی باشــد که  دیمــن می گوید: »هر تمرینی، ا
گر  همراهش تمرین کنیم، مفرح تر اســت، حتی ا
برای این کار الزم باشد عضو باشگاهی شویم و با سایر 
دوندگان قرار بگذاریم، این کار نه تنها برای افزایش 
انگیزه و تعهد خوب است، بلکه از تنها دویدن امن تر 

هم هست«
           ایمنی

گر در زمستان بخواهیم صبح های زود یا شب ها  ا
بدویم، به احتمال زیاد نور خورشــید چندان زیاد 
نخواهد بود، پس وقتی بیرون دید چندان خوبی 
گــر در مســیر خــود از جــاده و  نداریــم، مخصوصــا ا
خیابان عبور می کنیم یا در امتداد آن می دویم، باید 

برای امنیت خود اولویت قایل شویم.
دیمــن همچنیــن توصیــه می کنــد کــه در مســیر 
کی  گر سطوح ناهموار احتماال خطرنا دویدن مان ا
وجود دارد یا نور خیابان کم است، چراغ سر بخریم.

که هنگام ورزش در هوای سرد باید بدانید  نکاتی 

دانستنی ها

ماست را با چهار ماده غذایی که در ادامه گفته 
شــده اســت، ترکیب کنید تا معجزه الغــری آن 

را ببینید.
           ماست و بادام

درحالی که بعضی از مغزهای خــام مانند بادام 
می توانند کالری و چربی زیادی داشته باشند، 
اما استفاده ترکیبی از آن ها همراه با ماست ساده 
کیفیت می تواند  به عنوان یک منبع پروتئین با
به کاهــش وزن مطلــوب و بهتر کمک کنــد. بر 
اســاس مطالعه ای زنان چاق و بزرگ ســالی که 
روزانه از ۵۰ گرم بادام خام به عنوان بخشی از یک 
رژیم کم کالری استفاده می کنند، درنهایت وزن 

بیشتری نسبت به دیگران کم می کنند.
           ماست و گردو

گر بادام جزو مغزهای خام محبوب شما نیست،  ا
می توانیــد گــردو را با ماســت ترکیــب کنید تــا از 
مزیت های خاص این ترکیب بهره مند شــوید. 
زنان چاقی که از گــردو در رژیم غذایی کم کالری 
خودشان استفاده می کنند، کلسترول بد خون 
)LDL( را بیشــتر از دیگــران کاهــش می دهنــد 
و حتــی فشــارخون سیســتولیک خودشــان 
را هــم پــس از گذشــت ۶ مــاه به ســطح بهتری 

می رسانند.
           ماست و گریپ فروت

اضافه کردن گریپ فروت به ماست ساده، یکی 
کی های سالم برای کاهش وزن  از بهترین خورا
مطلوب را در اختیار شما می گذارد. افراد چاقی 
که از گریپ فروت تــازه یــا آب گریپ فروت تــازه و 
طبیعی استفاده می کنند، در درازمدت کاهش 

وزن بیشتری را تجربه خواهند کرد.
           ماست و بذر کتان

گــر می خواهید مقــداری فیبر ســالم و امگا-۳  ا
تقویت کننده ســامت قلــب به برنامــه غذایی 
خودتان اضافه کنید، حتما از بذر کتان کمک 
بگیرید. ترکیب الغر کننده با ماست و بذر کتان 
کیفیت را در  نه تنها یک میان وعده مغذی و با
اختیار شما می گذارد بلکه می تواند به کاهش 
وزن شما هم کمک کند. مصرف منظم و مستمر 
بذر کتان با کاهش وزن و همچنین کاهش اندازه 

دور کمر مرتبط است.

چاقی

کی ماست را با این ۴ خورا

  بخورید تا الغر شوید

مجتبی فخاری - شهردار منظریه

شــهرداری منظریــه درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره ۶ صورتجلســه 1۴ مــورخ 1۴۰۰/7/2۶ شــورای اسامی شــهر منظریــه جمــع آوری، حمــل و دفــن پســماند و 
کلیــه متقاضیــان دعــوت بعمــل  گــذار نمایــد لــذا از  زباله هــای تــر و خشــک، تنظیــف معابــر و جمــع آوری ســگهای باصاحــب شــهر را ازطریــق مناقصــه عمومی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط وا

می آیــد جهــت دریافــت اســناد و شــرایط مناقصــه و پیشــنهاد قیمــت از تاریــخ 1۴۰۰/1۰/19 بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( یــا واحــد مالــی شــهرداری مراجعــه نماینــد.
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: 1۴۰۰/1۰/22

محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه محرمانه شهرداری منظریه
12۵۶827/ م الفتاریخ بازگشایی اسناد: 1۴۰۰/11/۳ ساعت 1۶

گهی مناقصه عمومی مرحله دوم آ

گهی مفقودی آ
جواز ساح شکاری دولول روی هم ساچمه زنی 
به شماره جواز ۲۲۹۰۶۴۰ و تاریخ صدور جواز 
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ متعلق به آقای کیوان سلجوقی 
کبر به کدملی ۱۲۷۰۷۷۴۴۵۱ مفقود گردیده  فرزند ا

است که از این تاریخ فاقد اعتبار می باشد.
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ک  گی های برنامه تیک تا توئیتر با تقلید از ویژ
کنش بــه توئیت ها با اســتفاده از  قصــد دارد وا

ویدیو و عکس را فراهم کند. 
کنــش بــه پیام ها از  گــی وا توئیتــر بــه تازگی ویژ
طریــق عکــس و ویدیــو را معرفــی کــرده که در 
حال حاضر به صورت آزمایشــی برای کاربران 

iOS در دسترس قرار گرفته است.
ج، توییتر اعام کــرده که در حال  به نقــل از ور
گی جدیــد به نــام »نقل قول  آزمایش یــک ویژ
کنش« اســت، که در آن می توانید  توئیت با وا
به جای پاسخ دادن به یک توئیت با استفاده 
از متن، این کار را با استفاده از عکس یا ویدیو 

انجام دهید.
کنون در نســخه  گــی ا توئیتــر می گوید ایــن ویژ

iOS در حال آزمایش است. 
گــی دسترســی داریــد در بخش  گــر به این ویژ ا
ریتوئیت بخش جدیدی برای شما فعال شده 

کنش« نام دارد. که »نقل قول توئیت با وا
گزینــه شــما را بــه صفحــه  کلیــک روی ایــن   
دیگــری ارجــاع می دهــد کــه در آن می توانید 
یک عکــس یــا ویدیــو را ضبــط کــرده و توئیت 

مورد نظر را در باالی آن بگذارید. 

همچنین می توانید ویدیو خود را از محتوای 
ذخیره شده در تلفن همراه انتخاب کنید.

گی در  گی شــباهت زیادی به یــک ویژ این ویژ
ک دارد.  برنامه تیک تا

گرام هم از آن  قابلیتی که پیــش از این اینســتا
کپی برداری کرده بود.

البته برخی کاربران ابراز نگرانی کردند که این 
قابلیت جدیــد می تواند عاملی بــرای افزایش 

آزار و اذیت افراد باشد. 
تعدیل توئیت های نقل قولی برای این پلتفرم 
کار نســبتا آســانی اســت، امــا بررســی و کنترل 
محتوای یک عکــس و ویدیو می تواند کار این 

شرکت را سخت کند.

کــه صد هــا   AR/VR پــروژه سیســتم عامــل
و  بودنــد، متوقــف شــد  کارمنــد درگیــر آن 
غول های فناوری در رقابت با این هدســت ها 

هستند. 
 متا، شــرکتی که قبا با نام فیســبوک شناخته 
می شــد، تاش هــای خــود را بــرای توســعه 
سیســتم عامــل دســتگاه های AR و VR کنار 

گذاشته است.
بــه نقــل از ARS TECHNICA، بــا توجــه بــه 
برخی صحبت ها، ادعا می شود که شرکت متا 
  Oculus در آینده بــه کار برروی دســتگاه های
و  واقعیت ترکیبی )XR(، نســخه اصاح شــده 
سیستم عامل اندروید برای تلفن های همراه، 

باز خواهد گشت. 
همچنین پروژه سیســتم عامــل AR/VR  که 
ســال ها در حــال انجــام بــود و صد هــا کارمند 

درگیر آن بودند احتماال متوقف می شود.
کربــرگ، مدیــر عامــل متــا،  در چنــد  مــارک زا
ماه گذشــته از پتانســیل هدســت ها صحبت 
می کــرد اما درحــال حاضر دالیــل تصمیم این 
شــرکت برای قطــع کار بر روی این سیســتم ها 

به طورعمومی مشخص نیست. 
همچنیــن بــه نظــر می رســد،  ایــن تصمیــم 
یک شکســت بــزرگ در جنگی اســت کــه بین 
شرکت های متا، اپل و احتماال دیگر غول های 
فناوری بر ســر سیســتم های واقعیــت ترکیبی 

وجود دارد.
هدست های واقعیت مجازی آینده اپل بدون 
شــک سیســتم های عاملی سفارشــی شده را 

اجرا خواهند کرد. 
این هدست ها به گونه ای طراحی شده اند که 
از یکپارچگی سخت افزاری برای عملکرد قوی 

و تجربه ای پایدار استفاده کنند.  
همچنیــن ممکــن اســت، رقابــت متــا بــدون 
استفاده از نرم افزار پیشرفته خود دشوار باشد 
و متا و اپل طراحی و قابلیــت متفاوتی را برای 

AR و VR مورد هدف قرار دهند.
فیسبوک به عنوان بخشــی کلی از این شرکت 
به ســمت توســعه تجربیــات همه جانبــه، به 

»متا« تغییر نام داد. 
بــه تخیــل علمی زیــاد  اشــاره ای  نــام  ایــن 
است. این تغییر نام نشان داد که متا واقعیت 
گیر بــرای هر دو  ترکیبــی )XR( یــا اصطــاح فرا
فنــاوری AR و VR را بــه عنــوان آینده شــرکت 
 XROS می بیند؛ بنابراین توقف متا بر روی کار
امکان دارد در آینده به شــکل دیگــری دوباره 

راه اندازی شود.
گزارش هایی از سوی تحلیلگران و خبرنگاران 
منتشر شــده اســت که گفته می شــود، اولین 
هدســت واقعیــت ترکیبــی )XR( اپــل ممکــن 
اســت، بــه زودی و در ســال جــاری وارد بــازار 

شود. 
با ایــن اوصــاف، گزارش هایــی نیز وجــود دارد 
مبنی بر اینکه اپل به دالیلی که هنوز مشخص 
نیســت، توانایی هــای خــود در بخــش AR را 
 بــه ســایر شــرکت ها ماننــد متــا منتقــل کــرده 

است.
گــر یــک نکتــه روشــن از ایــن تحــوالت وجود   ا
داشــته باشــد آن مشــکل تولیــد هدســت در 

مراحل ابتدایی است.
هدســت متــا بــه لطــف دســتگاه  Oculus و 
 Oculus Quest موفقیــت چشــمگیر هدســت

در حال حاضر وارد بازار شده است. 
اما ایــن عقب نشــینی آشــکار نشــان می دهــد 
که اپــل ممکــن اســت در برخــی از جنبه های 

فناوری جلوتر باشد.

حســگر های  توانســتند  کــره ای  محققــان 
تصویری خاصی را تولید کنند که امکان ایجاد 
هولوگرام هــای دیجیتال ســه بعــدی را فراهم 

می کنند. 
 )KIST( محققان موسســه علم و فناوری کره
بــا توســعه یــک حســگر تصویــر بــدون فیلتــر، 
هولوگرام های دیجیتال سه بعدی مخصوص 

تلفن همراه را کشف کردند. 
این حســگر می تواند با کوچک ســازی بیشــتر 
کل مــاژول حســگر دوربیــن هولوگرافیــک، 
کــه  منجــر بــه ظهــور هولوگرام هایــی شــود 
 توســط گوشــی های هوشــمند قابل استفاده 

هستند.
به نقل از eandt.theiet، فناوری جدید توسعه 
یافته توسط دانشمندان در KIST و دانشگاه 
Yonsei اجــازه می دهد تــا هولوگرام ها بر روی 
دســتگاه های قابل حمل مانند گوشــی های 

هوشمند قرار گیرند. 
دوربین های سنجش قطبش قبلی دارای یک 
فیلتــر پاریزاســیون اضافی با انــدازه چند صد 
میکرومتر هســتند که بــه یک سنســور تصویر 
دیود نــوری بســیار کوچــک با اندازه کمتــر از ۱ 

میکرومتر متصل بودند. 
نمی توانســتیم  مــا  دلیل اندازه شــان  بــه 
آن ها را بــرای پیــاده ســازی در دســتگاه های 

الکترونیکی قابل حمل استفاده کنیم.

دستگاه کشف شده در تشخیص نوری طول 
موج هــای مختلــف از مــاوراء بنفــش گرفته تا 

NIR عالی است. 
کیونــگ هوانــگ از KIST، یکــی از  دکتــر دو 
رهبران این مطالعه، گفــت: "تحقیق در مورد 
کوچک ســازی سیســتم های هولوگرافیــک 

الزم است. 
نتایج تحقیقات ما پایه و اساس توسعه آینده 
ماژول هــای حســگر دوربیــن هولوگرافیــک 

کوچک را خواهد گذاشت.
" دکتــر مین چــول پــارک، همــکار سرپرســت، 
اضافه کرد: "سنسور جدید می تواند نور NIR و 
همچنین نور مرئی غیرقابل تشخیص قبلی را 
بیشتر تشخیص دهد و می تواند فرصت های 
جدیدی را در زمینه هــای مختلف مانند دید 
در شــب بــه صــورت ســه بعــدی، خودرانــی، 
 NIR بیوتکنولــوژی و جمــع آوری داده هــای

باز کند".

کنش به توئیت  قابلیت وا
با عکس و ویدیو به توئیتر می آید 

متا توسعه سیستم عامل AR/VR خود را متوقف می کند 

هولوگرام های دیجیتال سه بعدی 
گوشی ها می آیند  به 

فناوری مفهوم »عدسی گرانشی« 
جهان را جوان تر نشان می دهد 

یک تیم بین المللی با به کارگیری 
مفهوم »عدسی گرانشی« دریافت 
که جهان دو میلیارد سال جوان تر 

از یافته های گذشته است. 
مطالعه اخیر منتشر شــده در مجله Science نشان 
می دهد کــه جهان ممکــن اســت دو میلیارد ســال 
جوان تر از آنچه دانشمندان در ابتدا تصور می کردند 
باشــد. برای ایــن مطالعــه یــک تیــم بیــن المللــی از 
مفهومی به نام »عدســی گرانشی« اســتفاده کرده و 
دریافتند که واحد اندازه گیری »ثابت هابل« که برای 
توصیف انبساط جهان و تخمین ســن آن استفاده 

می شود بسیار باالتر از محاسبات قبلی است.
           اندازه گیری »ثابت هابل« از طریق عدسی 

گرانشی
 Hubble ثابت هابــل« یــا« spacenews بــه نقــل از
Constant واحدی است که توصیف می کند جهان 
به سرعت در فواصل مختلف از یک نقطه خاص از فضا 
گسترش می یابد. این واحد اندازه گیری که بر اساس 
قانون هابل شکل گرفته است سنگ بنای اصلی درک 
ما از تکامل جهان است. ثابت هابل نشان می دهد 
که جهان جوانتر از آنچه در ابتدا تصور می شد است، 

زیرا به سرعت در حال انبســاط است. سن پذیرفته 
شــده در حــال حاضــر جهــان حــدود ۱۳.۷ میلیارد 
سال است که در واقع واحد اندازه گیری ثابت هابل 
 )km/s/mps( آن را ۷۰ کیلومتر بر ثانیه بر مگاپارسک
نشان می دهد. در سال ۲۰۱۳، دانشمندان اروپایی 
تشعشــعات باقی مانده از بیگ بنگ را رصــد کرده و 

نــرخ انبســاط را ۶۷ کیلومتر بر ثانیه در مگاپیکســل 
اعام کردند. در همین حال یک مطالعه در سال ۲۰۱۹ 
توسط آدام ریس اخترفیزیکدان برنده جایزه نوبل از 
دانشگاه جان هاپکینز، ستارگان قیفاووس را رصد کرد 
و به سرعت ۷۴ کیلومتر بر ثانیه رسید.روش استاندارد 
تخمین ثابت هابل با اندازه گیری حرکت ســتارگان 

است. با این حال، دانشمندان هنوز در مورد بهترین 
راه برای انجام این کار به توافق نرسیده اند. محققان 
دو سیســتم عدســی را مطالعه کرده و به ثابت هابل 
۸۲.۴ کیلومتر بر ثانیه بر ثانیه رسیدند. این سن جهان 
را در حدود ۱۱.۴ میلیارد سال نشان می دهد. گفتنی 
است که عدسی گرانشی روشی جالب و منحصر به فرد 

برای محاسبه نرخ انبساط جهان است.
           کاربرد های عدسی گرانشی

عدســی گرانشــی توانایــی رصدخانه هایــی ماننــد 
تلسکوپ فضایی هابل را افزایش می دهد؛ به طوری 
که تا پیش از ایــن قادر به دیــدن اجرام دور دســت در 
کیهان نبودند. عاوه بر تخمین سن جهان، می توان 
از آن برای اندازه گیــری مقــدار مــاده تاریــک، )مــاده 
مرموز و نامرئی که مستقیما قابل مطالعه نیست(، 
استفاده کرد. ماده تاریک ســهم زیادی در جرم کل 
کهکشان دارد، بنابراین با مطالعه اینکه چگونه یک 
کهکشــان، نور را با وجود ســتارگان دچار شکستگی 
می کند، دانشمندان می توانند توزیع ماده تاریک در 
آن کهکشان را استنباط کنند. همچنین مطالعه ماده 
تاریک به نوبه خود می تواند بینشی در مورد چگونگی 

تکامل جهان ارائه دهد.

فناوری

داستان کوتاه

شــما می توانید بــا رعایت اصــول نگه داری 
از پالتو، پالتوهــای خود را تــا مدت ها مورد 
اســتفاده قــرار دهیــد و هزینه خریــد پالتو را 

صرف دیگر امور مورد عاقه خود کنید.
           برس کشی برای نگهداری از پالتو

یــک مرحلــه مهــم در حفــظ و نگهــداری از 
پالتوها، برس کشی است. 

به طــور منظــم و بعــد از هــر دو یــا ســه بــار 
اســتفاده از پالتوهــا، آن هــا را بــرس کشــی 
کنیــد تــا زیباتــر و شــکیل تر به نظر برســند و 

بافت یک دست خود را از دست ندهند.
 ایــن کار باعــث می شــود کــه هــر نــوع پــرز و 
آلودگی که به ســطح پالتو چســبیده اســت 
از بیــن بــرود و پالتــوی شــما مثــل روز اول 

بدرخشد.
برای این کار پالتــو را روی ســطحی صاف و 
سفت پهن کنید و با دقت روی آن را، از باال 

به پایین برس بکشید. 
این کار را برای زیر بغل، روی جیب ها، دور 
گردن هــم با دقت انجــام دهید و بعــد از هر 
بار برس کشــیدن ببینید که پالتو شما نو و 

تازه شده است.
           پالتوهای چرمی

نگهــداری از پالتو های چــرم قوانین خاص 
خــود را دارد و نیازمنــد مــواد نگهدارنــده 

مخصوص چرم است. 
برای از بین بردن لکه ها و آلودگی های روی 
سطح چرم می توانید از دستمال یا اسفنج 
مرطــوب اســتفاده کنیــد و به راحتــی تمام 

لکه ها را از بین ببرید. 
ســپس بهتــر اســت از اســپری های ضــد 
آب کــردن چرم کــه در بازار موجود هســتند 
اســتفاده کنید و تمام ســطح پالتــو را با این 

اسپری ها پوشش دهید.
کس  بعداز آن پالتو خــود را با اســتفاده از وا
مخصوص چرم، چرب کنید و اجازه دهید 

کس کاما جذب شود.  که وا
هرگز پالتو چرمی خود را در معرض نور آفتاب 

قرار ندهید.
 پالتوهــای چــرم را در محیطــی خنــک و 
کنیــد و تمــام مراحــل  خشــک نگهــداری 
ذکرشده را هرچند وقت یک بار انجام دهید 

تا طول عمر پالتو شما افزایش یابد.
           شست وشوی تخصصی پالتوها

از  نگهــداری  مــورد  نکتــه در  مهم تریــن 
پالتوها، شست وشوی به موقع آن ها است.

کار را  کــه  کار توصیــه می کنیــم   برای ایــن 
بــه دســت نیــروی متخصــص ســپرده و 
پالتــوی خــود را بــا خاطــری آســوده بــه 

خشک شویی ها بسپارید. 
این مســئله در مورد پالتوهایی که از پشــم 

خالص تهیه شده اند بسیار مهم است. 
بنابرایــن توصیــه می کنیــم کــه در هرســال 
یــا حداقــل یک بــار پالتــوی خــود را  دو 
خشک شــویی کنید و آلودگی هــای آن را از 

بین ببرید. 

حکایت می کنند که روزی مردی ثروتمند 
ســبدی بزرگ را پر از گردو کرد، آن را پشــت 
اســب گذاشــت و وارد بــازار دهکــده شــد. 
گذاشــت و  ســپس ســبد را روی زمیــن 
بــه مــردم گفت: ایــن ســبد گــردو را هدیــه 
می دهــم بــه مردم ایــن دهکــده، فقــط در 
صف بایستید و هر کدام یک گردو بردارید. 
به اندازه تعــداد اهالــی، گردو در این ســبد 

است و به همه می رسد.
مــرد ثروتمند ایــن را گفــت و رفــت. مــردم 
دهکده پشــت ســر هم به صف ایستادند و 
یکی یکــی از داخل ســبد گردو برداشــتند. 
پسربچه باهوشــی هم در صف ایستاد. اما 
وقتی نوبتش رسید، در کنار سبد ایستاد و 

نوبتش را به نفر بعدی داد. 
گــردو  یــک  کســی  هــر  ترتیــب  به ایــن 
کار خــود می رفــت.  برمی داشــت و پــی 
مردی که خیلی احســاس زرنگی می کرد با 
خود گفت: نوبت من که رســید دو تا گردو 
برمی دارم و فرار می کنــم. در نتیجه به این 

پسر باهوش چیزی نمی رسد. 
گــردو برداشــت و در  کــرد و دو  او چنیــن 

البه الی جمعیت گم شد. 
گردوهایشــان را  ســرانجام وقتــی همــه 
گرفتنــد و رفتنــد، پســرک بــا لبخنــد ســبد 
را از روی زمیــن برداشــت و بــر دوش خــود 
گذاشــت و گفــت: مــن از همــان اول گــردو 
نمی خواســتم. این ســبد ارزشــی بســیار 

بیشتر از همه گردوها دارد. 
ایــن را گفــت و بــا خوشــحالی راهــی منــزل 

خود شد.

چطور پالتوهای خود را 
مثل روز اول نو نگه داریم؟

گردوها سبد 

غ یکــی از غذاهایی  کوکــوی مــر
اســت کــه ماننــد دیگــر کوکوهــا 
می توانیــد آن را بــه عنــوان یک 

شام یا ناهار سبک و فوری تهیه و سرو کنید.
پــر  کوکوهــای  انــواع  از  یکــی  غ  مــر کوکــوی 
طرفدار ایرانی اســت که می توانید از آن به عنوان 
یک شام یا ناهار فوری استفاده کنید. مواد مورد 
اســتفاده در این کوکو بســیار ساده اســت و در هر 

خانه ای پیدا می شود. 
           مواد الزم

غ ۱ عدد • سینه مر
غ ۲ عدد • تخم مر

• جعفری یا پیازچه ۲ قاشق غذاخوری
• سیر ۲ حبه

• پیاز ۲ عدد متوسط
• سیب زمینی ۲ عدد متوسط

• آرد سوخاری ۱ قاشق غذاخوری
• نمک و فلفل سیاه به اندازه کافی

• روغن مایع و زردچوبه به اندازه کافی

غ            طرز تهیه کوکو مر
           مرحله اول

ابتدا سیب زمینی را به همراه دو لیوان آب داخل 
یک قابلمــه کوچــک می ریزیم تــا آبپز شــوند. در 
غ را هم به همراه دو لیوان آب و  ادامه گوشــت مر

مقداری زردچوبه و پیاز می پزیم.
           مرحله دوم

غ و ســیب زمینی ها به طور  پس از اینکه سینه مر
کامل پختند آن ها را کنار می گذاریم تا کمی خنک 

شوند. 
ســپس با رنده متوســط ســیب زمینی ها و سینه 
غ را رنــده کرده و داخل یک کاســه مناســب و  مر

جادار می ریزیم.
           مرحله سوم

در این مرحله سیر و پیاز را رنده می کنیم و با فشار 
دســت آب اضافــی  آن هــا را می گیریم. ســپس به 
غ اضافــه می کنیــم. در  کاســه حاوی گوشــت مــر
ادامه جعفری یا پیازچه را خرد کــرده و به همراه 
مقداری نمــک، زردچوبــه و فلفل ســیاه به دیگر 

مواد اضافه می کنیم.
           مرحله چهارم

در این مرحله مواد کوکو را خوب مخلوط می کنیم 
تا یکدست شوند. 

بهتر است با دست مواد را چند دقیقه ورز دهید 
غ را به مایه  تا منســجم تر شــوند. در آخر تخم مــر
کوکو اضافه می کنیم و مجددا مواد را چند دقیقه 

ورز می دهیم.
           مرحله پنجم

گر وقــت دارید بهتر اســت مایــه کوکــو را حداقل  ا
بــه مــدت یــک ســاعت در یخچــال قــرار دهیــد 

تــا بــه اصطــاح عامیــه بیــات شــود و حالــت 
ک تری پیدا کند. چسبنا

           مرحله ششم
روغــن را داغ می کنیــم و مایــه کوکــو را بــه صورت 
کوکــو ســیب زمینی به صــورت  یکجــا یــا ماننــد 
تکه های کوچک در دست حالت می دهیم و در 

خ شوند. روغن می اندازیم تا سر
           مرحله هفتم

گــر می خواهیــد کوکوها را شــبیه کتلت درســت  ا
کنید، برای زیبایی کوکوها می توانید ابتدا آن ها 
را داخل آرد سوخاری بغلتانید.  سپس در روغن 

خ شوند. بیندازید تا دو طرف آن ها سر
غ            مرحله آخر از طرز تهیه کوکوی مر

گــر می خواهید ایــن کوکــو را به صورت مجلســی  ا
کنیــد توصیــه می کنیــم از قالب هــای  درســت 
خ کــردن آن اســتفاده  اســتیل آمــاده بــرای ســر
کنید. برای این منظور داخــل قالب ها را با روغن 
به خوبی پوشــش می دهیم، ســپس در تابه قرار 

می دهیم.

واحد تولیــد خودروهای خــودران 
شرکت اینتل موسوم به موبایل آی 
از همــکاری بــا شــرکت چینــی زیکر 
برای تولیــد اتومبیل های خــودران خبــر داده اســت. 
قــرار اســت این خودروهــای خــودران در چیــن تولیــد 
شــوند و از ســال ۲۰۲۴ در دســترس و قابــل خریــداری 
باشــند. این شــرکت ها که در نمایشــگاه ســی ای اس 
۲۰۲۲ حضــور دارنــد، از جملــه خودروهــای ســطح ۴ 

خودران هستند. این بدان معنا است که در خودروهای 
کان فرمان نصب می شود و رانندگان هم  یادشده کما
باید گواهینامه رانندگی داشته باشند، اما خودروهای 
کثــر شــرایط و موقعیت هــا بدون نیــاز به  یادشــده در ا
دخالت انســان قادر به مســیریابی و حرکت هســتند. 
در این خودروها از تراشه های EyeQ ۵ شرکت موبایل آی 
استفاده شده و همین طور داده های نقشه خوانی این 
شــرکت نیز حرکت خودروهــای یادشــده را در جاده ها 

تســهیل می کند. اینتــل در ســال های اخیــر ســرمایه 
گذاری های گسترده ای در زمینه راه اندازی کارخانه های 
تولید تراشــه و مشــارکت در زمینــه تولیــد خودروهای 
خودران به عمل آورده و چین را نیز به عنــوان یک بازار 
بزرگ خودرو جدی گرفته است. شرکت چینی جیلی 
نیز که با سرعت در حال افزایش سهم خود در بازار داخلی 
است، قصد دارد وارد بازار خودروهای خودران شده و به 
دنبال حضور در بازارهای کره جنوبی و چین نیز هست. 

غ کوکوی مر روشی ساده برای طرز تهیه 

همکاری چین و اینتل برای ساخت خودروهای خودران

کنــدازی یکــی از روســتاهای بخــش درودزن 
شهرستان مرودشت اســت و در شمال دهستان 
ابرج قرار دارد. این آبادی در امتداد دره ای سبز و بلند 
قرار گرفته است. روستای کندازی در ۶ کیلومتری تفرجگاهی به نام تیره 

باغ )چهل چشمه( قرار گرفته است.
تنها راه رسیدن به روستای شگفت انگیز کندازی، یک جاده فرعی و پر 
پیچ و خم کوهستانی در سمت راست جاده رامجرد به حسن آباد، بعد 

از تفرجگاه تیره باغ و پل رودخانه مایین است.
خانه های روستای کندازی در دشــت کوچک و نه چندان همواری 
در میان کوهستان بنا شده اند و بقیه فضای قابل استفاده پوشیده 

از باغهای پلکانی است.

روستای کندازی

گردشگری

دستپخت

فناوری

مراسم تبرک آب
مراســم مذهبی تقدیــس آب به مناســبت 
میاد و غســل تعمید عیسی مســیح)ع( در 
کلیســای وانک اصفهان برگزار شد. سیپان 
کاشــچیان، اســقف اعظــم ارامنــه اصفهان 
و جنوب ایــران در پایان ایــن مراســم دعای 
آرامش روح رفتگان را خوانــد و ارامنه حاضر 
در کلیســا برای تبــرک، آب تقدیس شــده با 

روغن نوشیدند. 
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