
کسن آسترازنکا در اصفهان نداریم:   وا

متقاضیان یک هفته صبر کنند
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دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه از جلسات چهار جانبه احیای زاینده 
رود گفت: مشکل این گونه جلسات آن است که موضوعاتی در آن ها مطرح می شود که در گذشته هم به کرات مطرح  
شده بود و تصمیمات مرتبط با آن ها هم گرفته  شد و حتی دستگاه های مجری هم مشخص  شده اند. اسفندیار 
امینی اظهار کرد: در جلسه اخیر هم کمیته چهار جانبه ای با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، رئیس 
جهاد کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و مسئوالن آب منطقه ای برگزار شد که قرار بود مباحثی مرتبط با نقشه راه 
و تصمیمات برای احیای زاینده رود اتخاذ شود از طرفی موضوع برداشت آب شرب و غیر شرب از سوی شرکت آبفا، 
توقف بارگذاری ها، جلوگیری از احداث طرح ها، تعادل بخشی تأمین آب و… از جمله موارد مورد بحث این جلسه 
کید کرد:  بود اما در رابطه با هرکدام از این موضوعات دستگاه های مربوطه از قبل تصمیم خود را گرفته بودند. وی تأ
تکلیف همه این موارد مشخص شده است و اینکه چرا این مسائل مجددا در جلسات مطرح می شود برای ما سوال 

است. ضمن آنکه برگزاری برخی از این جلسات مصوبات گذشته را هم از بین می برد.

مسئوالن به جای برگزاری جلسات، زمان را صرف 
کنند اجرای مصوبات 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

پیش بینی ردیف بودجه 
برای احیای زاینده رود 

ضروری است

کمتر شد سفرهای مردم 

شهردار اصفهان:

آسیب های اجتماعی 
منطقه مرفه نشین اصفهان

 رسیدگی می شود

دولت بودجه  شهرداری ها را 
مستقیما به آن ها بدهد

گزارش اولیه  انتشار 
سانحه هوایی 

پرواز مشهد-اصفهان
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 هافبک سپاهان:

سپاهان شایسته پیروزی در بازی بود

 دریافت مالیات بر ارزش افزوده 
 و افزایش رکود  پروازهای هوایی

۶

 ۴

جشنواره بین المللی نقاشی 
با پوپک می آید
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# اصفهان  تنها  نیست

پیش بینی رکوردشکنی تولید
در ذوب آهن
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۳
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۵

ــه راس  ک ــس  ــع عمومی موس ــه در مجم ک ــود  ــوت میش ــر دع ــوق الذک ــن ف ــت در انجم ــی عضوی ــاختمانی متقاض ــران س کارگ ــه  کلی از 
ــا  ــارت ب ــهید بش ــان ش ــدس خیاب ــاع مق ــدان دف ــان می ــاس )ع( دهاق ــت العب ــل بی ــه 1۴۰۰/11/29 در مح ــح روز جمع ــاعت 9 صب س

ــانند. ــم رس ــور به ــردد حض ــزار می گ ــر برگ کار زی ــتور  دس
کارت مهــارت و معرفــی نامــه اتــاق اصنــاف راس ســاعت مقــرر در محــل  کلیــه متقاضیــان دعــوت میشــود بــا در دســت داشــتن  لــذا از 

مذکــور حضــور بــه هــم رســانید.
کثــر تــا 1۵ روز قبــل از برگــزاری مجمــع درخواســت خــود را بــه  کلیــه متقاضیــان عضویــت در هیــات مدیــره و بازرســی می تواننــد حدا

کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان دهاقــان تحویــل نماینــد. همــراه مــدارک شناســایی زیــر بــه اداره تعــاون، 
کارت ملی برابر با اصل شده 1( تصویر شناسنامه و 

کارت مهارت فنی و حرفه ای 2( تصویر 
۳( تصویر مدرک تحصیلی دیپلم به باال

گواهی عدم سوء پیشینه  )۴
دستور جلسه:

ح و تصویب اساسنامه 1( طر
2( انتخابات هیات مدیره و بازرسی

۳( تعیین روزنامه کثیراالنتشار

گهی دعوت برگزاری مجمع عمومی  آ
موسس انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی شهرستان دهاقان

استاندار اصفهان گفت: شناسایی تهدیدها و برنامه ریزی 
کار ویژه همه  در زمینه پدافند غیرعامل باید در دستور 

دستگاه های اجرایی استان قرار گیرد. 
غیرعامل  پدافند  مرتضوی در جلسه شورای  سیدرضا 
استان در سالن اجتماعات استانداری افزود: الزم است نگاه 
ویژه ای به موضوع پدافند غیرعامل بویژه با توجه به شرایط و 

ویژگی های خاص استان اصفهان صورت گیرد.
کید بر لزوم پیگیری مستمر پدافند غیرعامل اصفهان  وی با تا
در سیاستگذاری های ملی ظهار داشت: این استان در 
سال های اخیر با چالش هایی مانند کمبود منابع آبی، تنش 
آبی در برخی شهرستان ها، آلودگی هوا، کاهش بارندگی، 
تغییرات اقلیمی و فرونشست زمین مواجه شده که الزم است 

بخشی از این مسائل در تهران رسیدگی شود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه امروزه کشورمان در شرایط 
خاصی قرار دارد، اظهار داشت: توجه به انسجام و وحدت ملی 
در سیاستگذاری ها در شرایط  جاری ضروریست در غیر این 

صورت، این مسائل بهانه ای در دست دشمن خواهد شد.
کید بر لزوم پیاده سازی برنامه های پدافند  مرتضوی با تا
غیرعامل در سطح استانی و ملی تصریح کرد: هدف اصلی ما 
حفظ آرامش و امنیت مردم استان و کشورمان است و همه 

مسووالن باید در این مسیر بکوشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان 
نیز در این نشست گفت:  قرارگاه های پدافند غیرعامل در 
کدام  که هر  سال های گذشته در استان ایجاد شده بود 

ویژگی های خاص خود را به همراه دارند.
محمدرضا جان نثاری با اشاره به پدافندهای شیمیایی و 
زیستی افزود: با توجه به استقرار صنایع شیمیایی متعدد در 
استان این بخش نیازمند توجه ویژه است و در زمینه پدافند 
زیستی نیز با مسائل بسیاری از جمله آلودگی هوا و استقرار 

صنایع آالینده مواجهیم.
معاون استانداری اصفهان با اشاره به پدافند کالبدی و 
چالش هایی مانند فرونشست زمین در اصفهان تصریح 
کرد: اصفهان از نقاط با اهمیت کشور در زمینه پدافندهای 

پرتوی و فضای مجازی است و از سازمان پدافند غیرعامل 
کشور نیز درخواست داریم که برای استفاده هرچه بهتر از این 

ظرفیت ها، ما را یاری کند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این جلسه با 
اشاره به اینکه این استان نخستین اورژانس رفع آلودگی 
هسته ای در کشور را ایجاد کرد، گفت: این کار با استفاده از 

توان و تخصص داخلی انجام شد.
ح های  شاهین شیرانی افزود: برای اجرای بسیاری از طر
پدافند غیرعامل به بودجه کافی نیاز داریم که امید است این 
موضوع بصورت مجزا و بر اساس اولویت ها در نظر گرفته شود.

در این نشست بر مباحثی مانند اهمیت راهبردی استان 
اصفهان در زمینه پدافند غیرعامل و لزوم نگاه ملی به آن و 
تخصیص بودجه های مورد نیاز از سوی مسووالن برخی از 

کید کرد. دستگاه های اجرایی این خطه تا
همچنین حکم ریاست شورای پدافند غیرعامل استان 
اصفهان که به امضای سرلشکر پاسدار محمد باقری رسیده 

است به سیدرضا مرتضوی استاندار اعطا شد.
پدافند غیرعامل شامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه  نظیر 
افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های 
ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در 

مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن گفته می شود.

ساختار پدافند غیرعامل در کشور بروز رسانی شده و برنامه 
ریزی برای سازماندهی جدید در دستور کار این سازمان است.
رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور در نشست پدافند 
غیر عامل استان در نشستی در استانداری اصفهان گفت: 
در این نشست مشکالت موجود پدافند غیر عامل در استان 

بررسی شد.
سردارسرتیپ غالمرضا جاللی، با بیان اینکه  این سازمان  
درصدد بروزرسانی برنامه های اجرایی است  افزود: مهمترین 
اولویت و راهبرد پدافند غیر عامل ترمیم و تدوین و تداوم 

کارکرد های ضروری کشور در خدمت رسانی به مردم است.
کید کرد :این سازمان در صدد آمادگی الزم در هر شرایطی  وی تا
برای  خدمات رسانی به مردم است که به طور مثال این 
خدمت رسانی در تامین برق، آب، ارتباطات اینترنت آموزش 

عمومی است.
سردار سرتیپ غالمرضا جاللی افزود: ارتقا آمادگی دستگاه ها در 
برابر حوادث و تهدیدات پیش رو و مدیریت و کاهش مخاطرت 
زیر ساختی نسبت به مردم از اولویت های دیگر سازمان پدافند 

غیر عامل است.

نمایشگاه بین المللی اصفهان از امروز  میزبان هجدهمین 

نمایشگاه تخصصی صنایع، مبل و دکوراسیون خانگی 
است.

به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان، در این رویداد اقتصادی از بیستم دی 
ماه محصوالت و کاال های فعاالن حوزه مبل و دکوراسیون 
خانگی به نمایش گذاشته می شود تا مردم اصفهان در 
گستره وسیعی از این محصوالت و مدل ها دست به انتخاب 

بزنند و دکوراسیون خانگی و اداری خود را متحول کنند.
در نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون خانگی 
اصفهان با حضور ۱۱۵ شرکت وموسسه فعال از استان های 

اصفهان، تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، 
همدان، آذربایجان غربی و اردبیل در وسعت ۱۷ هزار 
مترمربع فضای نمایشگاهی محصوالت مختلفی نظیر انواع 
کسسوری، فرش ماشینی، لوستر،  مبلمان، دکوراسیون و ا
کاال و سرویس خواب، میز و صندلی های نهارخوری، کاغذ 

دیواری و پرده عرضه می شود.
عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند از ساعت 
۱۳ تا ۲۰ روز های ۲۰ تا ۲۴ دی ماه به نمایشگاه بین المللی 
منطقه  روبروی  شرق،  کمربندی  در  واقع  اصفهان 

روشن دشت مراجعه کنند.

کز  دادستانی کل کشور در بخشنامه ای به دادستان های مرا
استان ها در راستای کاهش جمعیت کیفری، خودرو و اموال 

منقول را در موارد پذیرش وثیقه قرار داد. 
مرکز رسانه قوه قضائیه دادستانی کل کشور در راستای کاهش 

جمعیت کیفری مواردی را به موارد صدور قرار وثیقه اضافه کرد.

در بخشنامه دادستانی کل کشور به دادستان های عمومی و 
انقالب مرکز، آمده است:

از آنجا که براساس گزارش های رسیده و بازرسی های به عمل 
آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندان ها را افرادی 
تشکیل می دهند که به صورت کوتاه مدت به ندامتگاه اعزام 

می شوند و تعداد قابل توجهی از این متهمان به علت عجز از 
معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل 
و طوالنی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و 
توقیف آن، به زندان معرفی می شوند، لذا مقتضی است به منظور 
تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت 
عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و در راستای 
اعمال بند )خ( ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با یادآوری 
تبصره ماده ۲۲۶ این قانون، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده 
از نوع اموال منقول نظیر خودرو و... اقدام شود و در مورد خودرو 
چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضایی تکافوی 
میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه وثیقه گذار و مالحظه 
مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو 
با مسئولیت وثیقه گذار به پارکینگ های مجاز معرفی و قبض 
مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود. بدیهی 
است در این حالت مفاد ماده ۲۲۰ قاتون آیین دادرسی کیفری در 
خصوص تبدیل تامین اعم از کفالت یا وثیقه نیز مجری خواهد 
بود. همچنین رئیس سازمان زندان ها در نشست با مدیران 
ستادی و استانی سراسر کشور در خصوص این بخشنامه، عنوان 
کرد: دادستان کل کشور در بخشنامه ای به همکاران قضایی در 
زمینه صدور قرار وثیقه، موارد جدیدی را درخصوص در نظر گرفتن 
خودرو و اموال منقول به عنوان پذیرش وثیقه لحاظ کرده اند که 
می تواند شرایط جدیدی را درخصوص کاهش جمعیت کیفری 

برقرار سازد.

استاندار اصفهان:

توجه ویژه دستگاه های اجرایی اصفهان به پدافند غیرعامل ضروریست

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور در اصفهان:

سازمان پدافند غیرعامل کشور در صدد خدمت رسانی به مردم 

با ارائه محصوالتی از ۱۱۵ تولید کننده ایرانی:

اصفهان میزبان نمایشگاه تخصصی صنایع، مبل و دکوراسیون 

بخشنامه دادستانی کل کشور در جهت کاهش جمعیت کیفری:

پذیرش خودرو و اموال منقول به عنوان وثیقه 



سال پنجم - شماره ۱۳2۳

دوشنبه  2۰  دی ۱۴۰۰ - 7 جمادی الثانی ۱۴۴۳

اقتصاد2 ۱۰ ژانویه    2۰22

رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و فروشــندگان 
کفش های دست دوز تهران گفت : افت تقاضا در بازار 
کفش های زمستانی نسبت به سال گذشته بیش 
از ۵۰ درصــد و میانگین افزایش قیمت حــدود ۳۰ تا 
۴۰ درصد است. رسول شجری با بیان اینکه افزایش 
قیمت وابسته به مواد اولیه است، اظهار کرد: در حال 
حاضر قیمت پوست طبیعی چرم بنا به دالیلی که 
پتروشیمی و فروشندگان پوست در آن دخیل بودند، 

بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی بازار کفش های زمســتانی را کــم رونق توصیف 
کــرد و گفــت: خیلــی از ایــن پوتین هــا روی دســت 

تولیدکننــدگان مانده  اســت، چــرا که اســتقبالی از 
کفش های زمستانی نشده اســت. رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشندگان کفش های دست دوز 
تهران بــا بیان اینکه بعــد از شــیوع ویروس کرونــا، از 
حدود دو سال پیش شاهد افت تقاضا در بازار کفش 
هستیم، اظهار کرد: در این شرایط باید به دنبال ایجاد 
رد پــا در بازارهــای منطقــه ای باشــیم تــا فعالیــت 
تولیدکنندگان ادامه پیدا کند. در حال حاضر تولید 
کنندگان با ظرفیت ۵۰ تا ۶۰ درصدی فعال هستند. 
علت این کاهش تقاضا گرانی، شیوع ویروس کرونا 
و بیکاری بوده است. شجری با بیان اینکه جایگاه 
کفش در سبد خانوار مانند گذشته نیست، اظهار کرد: 
مردم در این موارد خیلی اقتصادی رفتار می کنند. به 
گفته این مقام صنفی افت تقاضا در بازار کفش های 
زمستانی نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد و 
میانگین افزایش قیمت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است 
که البته در مغازه ها و کفش های مختلف، متفاوت 
و علت اصلــی آن افزایش قیمت مــواد اولیه و ســایر 

هزینه های تولید است.

یک فعال حوزه مشاغل خانگی در اصفهان گفت: 
بــرای توســعه مشــاغل خانگــی در وهلــه نخســت 
تخصیص تسهیالت و در وهله بعدی آموزش های 
درست و کاربردی حایز اهمیت است. زهره مالافضل 
با اشــاره به ســابقه بیش از ۳۷ ســاله خــود در حوزه 
خیاطی و طراحی دوخت، اظهار کرد: طی یک سال 
گذشــته با همکاری جهاد دانشــگاهی اصفهان در 
حوزه مشاغل خانگی فعالیت دارم و در حال حاضر 
حــدود ۲۰ نفر زیرمجموعــه ام هســتند. وی گفت: 
تبلیغات، فعالیت و آموزش های جهاد دانشگاهی 
در این مســیر نه تنها برای پشــتیبان ها، بلکه برای 
افــراد فعال در حــوزه مشــاغل خانگی کمک کننده 
اســت و به نوعی شــهریه و هزینه ایــن دوره ها کمتر 
از دوره هــای فنــی و حرفه ای اســت کــه می تواند در 
جذب زنان خانه دار به این مدل فعالیت ها کمک 

کند. این فعال حوزه مشــاغل خانگی البته با اشاره 
گر فردی بخواهد در حوزه مشاغل خانگی  به اینکه ا
فعالیت کند با ســختگیری هایی به لحــاظ تأمین 
مکان بــرای کار و... مواجه می شــود، توضیــح داد: 
متأســفانه هزینه های تأمین یک مکان مشخص 
برای فعالیت در حوزه مشاغل خانگی بسیار سنگین و 
نیازمند وام با بهره پایین است. وی با بیان اینکه برای 
توسعه مشاغل خانگی در وهله نخست تخصیص 
تسهیالت بسیار اهمیت دارد، گفت: در وهله بعدی 
باید آموزش های این حوزه درست و کاربردی باشد 
گر تولیدات ایــن حوزه باال بــود، مقوله  و در نهایــت ا
بازاریابی و فروش نیز حایز اهمیت است. مالافضل 
تصریح کرد: البته بازار خرید تولیدات مشاغل خانگی 
ک در تهران و مشهد بیشتر از  به ویژه در حوزه پوشا
گر زاینــده رود در  اصفهان رونــق دارد و به طور قطع ا
اصفهان جاری و صنعت گردشگری آن رونق بگیرد، 
به طور قطع می توان بازار خوبی در فروش تولیدات 
مشــاغل خانگی مهیا کنیــم. وی با اشــاره به اینکه 
کیفیت مشاغل خانگی قابلیت  برخی تولیدات با
صادرات به کشورهای مختلف را دارند، اظهار کرد: 
افراد بــه راحتی نمی تواننــد بــه بازارهــای صادراتی 
دست پیدا کنند و رسیدن به آن، نیازمند بازاریابی 

تخصصی است.

ســفرهای جاده ای مردم در هفته گذشــته روند 
کثــر  کاهشــی داشــت و ترددهــای جــاده ای در ا
اســتان های کشــور کمتــر از هفتــه نخســت دی 

ماه شد.
بر اســاس جدید آمارهای منتشــر شــده از ســوی 
مرکز مدیریت راه های کشور درباره وضعیت تردد 
وســایل نقلیه مختلف در بازه زمانی ۱۰ تــا ۱۶ دی 
ماه، به صورت متوسط یک میلیون و ۶۳۷ هزار و 
۸۹۲ وسیله نقلیه در هر روز در محورهای مواصالتی 
کشــور تردد کردند که نســبت به هفته قبــل از آن 
کاهش پنج درصدی داشت اما در قیاس با هفته 
مشابه سال گذشته افزایش ۱۷ درصدی را تجربه 

کرد. 
ک هــای ثبــت شــده در  همچنیــن اطالعــات پال
ک خوان نیز نشان می دهد که ۹  دوربین های پال
ک خودرو در هفته گذشته در  میلیون و ۹۱۷ هزار پال
جاده های کشور مشاهده شدند که قدری کمتر از 

هفته قبل از این گزارش بوده است. 

ک تهران  در این بین خودروهای شــخصی با پــال
و البرز ســهمی بیش از ۲۵ درصد داشته و در صدر 
ســفرهای جــاده ای قــرار گرفته انــد و پــس از آن، 
ک هــای فــارس، مازنــدران،  خودروهایــی بــا پال
اصفهان و خراسان رضوی بیشترین سفر را انجام 

دادند. 
از سوی دیگر مجموع ورود و خروج وسایل نقلیه 
مختلف در هفته گذشته روند متفاوتی نسبت به 

هفته قبل از این آمار پیدا کرده است. 
چرا که ترددها در بازه زمانی ۱۰ آذر ماه تا ۱۶ دی ماه 
تنها در ۹ استان افزایش سفر یا همان ترددهای بین 

استانی را تجربه کردند. 
در حالی که ترددهای جاده ای استان های قزوین 
و مرکزی با صفر درصد تغییر مانند هفته گذشته بود 
و استان های بوشهر، کرمان و خراسان شمالی به 
ترتیب با منفی ۱۸ درصد، منفی ۱۸ درصد و منفی 
۱۴ درصد افت بیشــترین کاهــش ترددهای بین  

استانی را داشته اند. 

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید 
در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی ردیف بودجه 
برای احیای رودخانه زاینــده رود و مقابله با پدیده 
فرونشســت زمین انجــام شــود. اصغر ســلیمی در 
گفت وگو با ایسنا درباره پیش بینی نشدن اعتبار به 
منظور احیای رودخانه زاینده رود و مقابله با پدیده 
فرونشست زمین در الیحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: 
با بررســی هایی که در الیحه بودجه انجام داده ام، 
ظاهرا ردیــف بودجه ای بــرای احیای زاینــده رود و 
فرونشست زمین پیش بینی نشده است که البته 
گر مورد  پس از بررسی در کمیسیون های مختلف ا
یا موضوعی در الیحه بودجه فراموش شده باشد، 
می توان بــه آن اضافه کــرد. وی افــزود: بــا توجه به 
حساســیت موضــوع فرونشســت زمین در کشــور 
و بــه ویــژه در اســتان اصفهــان و موضــوع کم آبی و 
احیای رودخانه زاینــده رود، الزم اســت در این باره 
تمهیدات خاصی اندیشیده شــود و ردیف بودجه 
ویژه ای برای این منظور در نظر گرفته شود تا بتوانیم 
با کارهــای علمی از فرونشســت زمیــن جلوگیری و 
رودخانه زاینــده رود را نیز احیا کنیم. انتظــار داریم 

دولت و مجلس در این باره جدیت بیشتری از خود 
نشــان دهند. نماینده مردم ســمیرم در مجلس، 
تصریح کرد: الیحه بودجه مشکالتی دارد و هنوز روی 
موضوع صادرات و قیمت نفت ابهاماتی وجود دارد 
که باید ببینیم درآینده به چه سمتی پیش می رود. 
ســال گذشــته هم پیش بینی هایی درباره قیمت 
نفت و میزان فروش آن در بودجه شده بود که محقق 
نشد. سلیمی خاطرنشان کرد: کلیات بودجه باید 
توسط کمیسیون تلفیق بررسی نهایی شود و برای 
تصویب به صحن علنی مجلس بیاید که به احتمال 
قوی به تصویب می رسد. البته برخی مفاد بودجه با 

واقعیت ها فاصله دارد.

بازار بی رونق کفش های زمستانی زیر سایه گرانی و کرونا:

گران شد؟ کفش زمستانی چقدر 

خبر

دبیر اجرایــی نظام صنفی کشــاورزان اصفهان 
بــا اشــاره بــه برگــزاری چهارمیــن جلســه از 
جلسات چهار جانبه احیای زاینده رود گفت: 
مشکل این گونه جلسات آن است که موضوعاتی 
در آن هــا مطــرح می شــود کــه در گذشــته هــم 
به کرات مطرح  شده بود و تصمیمات مرتبط با 
آن ها هم گرفته  شد و حتی دستگاه های مجری 
هم مشخص  شده اند. اسفندیار امینی اظهار 
کرد: در جلسه اخیر هم کمیته چهار جانبه ای با 
حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، 
رئیس جهاد کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی 
و مسئوالن آب منطقه ای برگزار شد که قرار بود 
مباحثی مرتبط با نقشــه راه و تصمیمات برای 
احیای زاینده رود اتخاذ شــود از طرفی موضوع 
برداشــت آب شرب و غیر شــرب از سوی شرکت 
آبفا، توقــف بارگذاری هــا، جلوگیــری از احداث 
طرح ها، تعادل بخشی تأمین آب و… از جمله 
موارد مورد بحث این جلســه بود اما در رابطه با 
هرکدام از این موضوعات دستگاه های مربوطه 
کید  از قبل تصمیم خود را گرفتــه بودند. وی تأ
کرد: تکلیف همه این موارد مشخص شده است 
و اینکه چرا این مسائل مجددا در جلسات مطرح 
می شود برای ما سوال است. ضمن آنکه برگزاری 
برخی از این جلسات مصوبات گذشته را هم از 
بین می برد. دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان 
خاطرنشان کرد: بر این اساس اعتراض کشاورزان 
آن است که چرا مسئوالن زمانی که موضوعات 
بررسی شــده و تصمیمات گرفته شــده است، 
وقت را برای مباحث تکراری هدر می دهند، بهتر 
اســت به جای صرف زمان برای مــوارد تکراری 

در جهت اجرایی شدن مصوبات اقدام شود.

مدیــرکل دفتــر اقتصــاد مســکن وزارت راه و 
شهرســازی با اعالم اینکه بیش از دو میلیون 
و ۵۰۶ هزار نفــر در طرح نهضت ملی مســکن 
گفــت: ثبت نــام بــرای  مشــارکت داشــتند 
شهرهایی که دو ماه از زمان آن ها سپری شده 

به اتمام رسیده است.
بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی، پروانــه 
اصالنی مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت 
راه و شهرسازی، با بیان اینکه دو میلیون و ۵۰۶ 
هزار و ۶۳ نفر در ســامانه نهضت ملی مسکن 
ثبت نام کردند، اظهار کــرد: ثبت نام نهضت 
ملی مسکن در ابتدا برای ۶۴۰ شهر باز بود که 
بعد از تأمین زمین به مرور این تعداد شــهرها 
افزایش یافت و ثبت نام انجام شد. وی ادامه 
داد: برای شهرهایی که از ۲۸ مهر ماه ثبت نام 
داشتند ثبت نام بسته شد. هر شهری که بعد 
از آن تاریخ به تناوب باز شد تا ظرف زمانی دو 
ماه ثبت نام ادامه دارد. مدیرکل دفتر اقتصاد 
مســکن وزارت راه و شهرســازی توضیــح داد: 
از دوشنبه مابقی شــهرهایی که در ۷۲۰ شهر 

اخیر نبوده است در سطح کشور باز می شود.
اصالنی اعالم کرد: ثبت نام مجردان در دستور 
کار است و هنوز دستورالعمل آن نهایی نشده 
است. به محض آنکه دستورالعمل ثبت نام 
مردان مجرد نهایی شــود ثبت نــام مجردان 

برای همه شهرها باز خواهد شد.
وی تصریــح کــرد: ثبت نــام در شــهرهایی که 
دو ماه از فرصت زمانی آن ها گذشته به اتمام 
رسیده اســت و برای شــهرهایی که هنوز این 
مــدت پر نشــده ثبت نــام طرح نهضــت ملی 

مسکن ادامه دارد.

از بین جمعیــت ۲.۳ میلیون نفــری بیکاران 
غ التحصیل آموزش  بیش از ۹۷۴ هــزار نفر فار
عالی هستند. وضعیت اشتغال  در پاییز سال 
جــاری نشــان داد کــه از جمعیــت ۱۵ ســاله و 
بیشتر فعال، ۲۳.۵ میلیون نفر شــاغل و ۲.۳ 
میلیون نفر بیکار هســتند. بررســی جزئیات 
گزارش مرکز آمار ایــران از این حکایــت دارد که 
در بیــن جمعیــت بیــکار ۹۷۴ هــزار و ۵۱۸ نفر 
غ التحصیــل آمــوزش عالــی هســتند کــه  فار
تعداد آنها در مقایســه با پاییز ســال گذشــته 
۰.۵ درصــد کاهــش دارد. این در حالی اســت 
کــه ســال گذشــته ۹۸۰ هــزار نفــر از جمعیــت 
غ التحصیل آمــوزش عالی بودند که  بیکار فار
۵۵۰۰ نفر از تعدادشــان کم شده اســت. اما از 
غ التحصیالن بیکار، ۴۹۸ هــزار و ۶۶۷ نفر  فار
مرد هستند که در مقایسه با پاییز پارسال بیش 
از ۱۰ هزار نفر کاهش دارد. همچنین ۴۷۵ هزار و 
۸۵۱ نفر از فارغ التحصیالن بیکار را زنان تشکیل 
می دهند که از تعــداد آنها بیــش از ۱۶ هزار نفر 

کاسته شده است.

خبر تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی بیشترین 
تسهیالت صادراتی را گرفتند

از آغــاز پرداخــت تســهیالت بــه 
واحدهــای صادراتــی، یعنــی 
آبــان،  آخــر  تــا   1٣99 خــرداد 
نزدیــک بــه ۴۵ درصــد متقاضیــان موفــق بــه 
دریافت این تسهیالت شدند و تهران، اصفهان و 
آذربایجان شرقی بیشترین تســهیالت را به خود 

اختصاص داده اند.
بــه گزارش ایســنا، در هشــت ماهه امســال بیش 
از ۲۸۳۵ میلیــارد تومــان تســهیالت در قالــب 
۱۴۹ فقره به واحدهای صادراتی پرداخت شــده 
اســت. البتــه در ایــن مــدت ۲۲۰ مــورد ثبــت نام 
برای دریافت این نوع تسهیالت انجام شده بود 
که یعنی حــدود ۶۷.۷ درصــد متقاضیان در این 

مدت موفق به دریافت تسهیالت شدند.  
بر اســاس جزئیــات اطالعــات که در هفــت ماهه 
امسال منتشر شــده نیز، از بین استان ها، تهران 
بیشــترین تســهیالت واحدهــای صادراتــی را به 
خود اختصاص داده است. در مورد استان هایی 
که کمترین تســهیالت را دریافت کردنــد نیز باید 
گفت که از بین اســتان ها، شــش اســتان شــامل 
اردبیــل، خراســان شــمالی، ایالم، سیســتان و 
بلوچســتان، کهگیلویــه و بویراحمــد و مازندران 

هیچ تسهیالتی دریافت نکردند.  
البته اطالعات مربوط به تسهیالت به واحدهای 
صادراتــی از آغــاز اعطــای آن یعنی خــرداد 1٣99 
تا آخــر آبــان امســال هم منتشــر شــده که نشــان 
می دهــد در ایــن مــدت بیــش از ۴۰۸۸ میلیــارد 
تومان در قالب ۲۲۳ فقره پرداخت شده است.  

طــی مــدت یــاد شــده ۵۰۰ فقــره ثبــت نــام بــرای 
دریافت این تســهیالت انجام شــده بود که ۲۸۴ 
مورد از آن ها برای دریافت بیش از ۵۷۶۵ میلیارد 
تومان به بانک ها معرفی شــدند، امــا ۲۲۳ فقره 
تسهیالت به واحدهای صادراتی پرداخت شد، 
یعنی حــدود ۴۴.۶ درصــد متقاضیــان موفق به 

دریافت این تسهیالت شدند.  
هفــت  در  شــده  منتشــر  اطالعــات  جزئیــات 
ماهــه امســال نیــز نشــان می دهــد کــه از خــرداد 
ســال گذشــته تا مهــر امســال، تهــران، اصفهان 

را  تســهیالت  بیشــترین  آذربایجــان شــرقی  و 
دریافــت کردنــد، امــا بــه شــش اســتان اردبیــل، 
خراسان شــمالی، ایالم، سیستان و بلوچستان، 
کهگیلویه و بویراحمد و مازندران هیچ تسهیالتی 

اختصاص نیافته است.
جزئیات نحوه پرداخت تسهیالت صادراتی

ح و برنامــه وزارت  بر اســاس گزارش معاونت طــر
صنعــت، معدن و تجــارت )صمــت( در راســتای 
هدایــت منابــع بــرای تحقــق اهــداف صادراتی و 
همچنین تســهیل و تســریع در فرآینــد پرداخت 
گــردش بــه واحدهــای  تســهیالت ســرمایه در 
تولیــدی -صادراتــی، ســامانه یکپارچــه اعطای 
تسهیالت بسته موصوف از محل منابع صندوق 

توســعه ملــی و تلفیــق منابــع بانک هــای عامــل 
طرف قرارداد در سایت بهین یاب وزارت صنعت، 
 www.behinyab.ir معــدن و تجــارت بــه آدرس
راه اندازی شده اســت. این اقدام برای صادارت 
محصوالت اولویت دار به کشورهای هدف انجام 

شده است.
درخواســت متقاضیــان پــس از ثبــت در ســامانه 
مذکور، به صورت خودکار مورد پردازش قرار گرفته 
و پس از تایید به یکی از بانک های عامل )توسعه 
صادرات ایران، صنعت و معدن، توســعه تعاون، 
خاورمیانــه، کار آفریــن، تجارت، ملی ایــران، رفاه 
کارگــران، صادرات ایــران، بانــک مشــترک ایران و 
ونزوئــال، کشــاورزی و پارســیان( جهــت تصویب و 

پرداخت تسهیالت ارســال خواهد شد. منابع در 
نظر گرفته شــده برای تســهیالت بســته موصوف 
بصــورت تلفیقــی بــه نســبت ۵۰ درصــد منابــع 
صندوق توسعه ملی و ۵۰ درصد منابع بانک عامل 
بوده و نرخ سود تسهیالت به صورت میانگین نرخ 
سود تســهیالت صندوق توســعه ملی و نرخ سود 

مصوب شورای پول و اعتبار است.
براســاس  تســهیالت  اعطــای  اولویت هــای 
اولویت هــای کاالیــی، اولویت هــای کشــوری، 
واحدهای تولیدی-صادارتی، اشخاص حقوقی، 
صادرکنندگان کاال از طریق توسعه زنجیره ارزش 
در صنایع منتخب و محصوالت کشاورزی در نظر 

گرفته شده است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
بــا بیان اینکــه نوســانات نــرخ ارز یکــی از بزرگ تریــن 
مشکالت واحدهای اقتصادی در تمام بخش هاست، 
گفت:نوســانان قیمت ها اجازه نمی دهد فضای کسب وکار مشخص و 

شفاف باشد.

عبدالوهــاب ســهل آبادی  بــا اشــاره بــه مشــکالت فضــای کســب وکار 
کنونی کشور، اظهار کرد: یکی از مشــکالت فضای کار و تولید، نوسانات 
قیمت هاست که اجازه نمی دهد فضای کسب وکار مشخص و شفاف 

باشد.
کید بر اینکه نوسانات نرخ ارز یکی از بزرگ ترین مشکالت واحدهای  وی با تأ
اقتصادی در تمام بخش هاســت، تصریح کــرد: از ســوی دیگر تغییرات 
پی درپی دستورالعمل ها، مشکالتی برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده 
و به دلیل فساد اداری در بخش های مختلف نه تنها کار افراد در ادارات 
حل نمی شود، بلکه این شرایط انگیزه را برای بهبود فضای کسب وکار و 

گسترش سرمایه گذاری ها کاهش داده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از سیستم بانکی کشور، 
ادامه داد:  یکی از مواردی که موجب بهبود فضای کسب وکار می شود، 
تسهیالت بانک ها است که متأسفانه درصد سپرده بانک ها نسبت به 
درصدی که وام می پردازند، بسیار متغیر  است که این بر فضای کسب وکار 

تأثیرگذار منفی گذاشته است.
وی با اشــاره به اینکه باید نگاه ویژه ای به مشــکالت اصفهــان به عنوان 

کید کرد: مشــکالت واحدهای تولیدی و  استانی اقتصادی داشــت، تأ
اقتصادی این استان همواره می تواند بر اقتصاد کشور اثرگذار باشد.

کید بر اینکه همواره یک استان بزرگ اقتصادی و صنعتی  سهل آبادی با تأ
در حوزه کســب وکار نیز باید به صورت کیفی پیش رود، توضیــح داد: در 
حال حاضر میزان تقاضای کار در اصفهان به دلیل افزایش مهاجرت به آن 
باال است، از سوی دیگر این استان قابلیت های بسیاری در بخش های 

مختلف دارد و ما باید از این پتانسیل ها به صورت هماهنگ بهره ببریم.
وی با اعتقاد بر اینکه با وجود کرونا هنوز بهترین بخش برای سرمایه گذاری 
در اصفهان حوزه گردشــگری و خدمات اســت، گفت: به طورقطع بعد 
از کرونــا، شــاهد هجوم گردشــگران بــه اصفهــان خواهیم بود کــه البته 
بایــد زیرســاخت های توســعه گردشــگری را مهیــا و زمینه هــای جذب 

سرمایه گذاری و تسهیل سرمایه گذاری را در استان مهیا کنیم.
کید بر اینکه دیگر اصفهان  رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تأ
گنجایش توسعه صنعت را ندارد و باید به سمت صنعت سبز و گردشگری 
گر به این سمت برویم به طورقطع به جایگاه بهتری  حرکت کنیم، گفت: ا

در حوزه کسب وکار دست می یابیم.

رئیس انجمن صنفی دفاتر مســافرتی و هوایی اســتان 
اصفهان با انتقاد نسبت دریافت مالیات بر ارزش افزوده 
از بلیت های هوایــی، گفت: بیشــتر ایرالین ها به دلیل 
تحریم ها یک هواپیمای خود را به عنوان لوازم یدکی دیگر هواپیماهای خود 
استفاده می کنند، از سوی دیگر خدمات تورهای هوایی روز به روز ضعیف تر 

می شود، اما هزینه آن را مسافران تقبل می کنند.
ســید محســن رناســی با اشــاره به گالیه مردم نســبت به اعمال مالیات بر 
ارزش افزوده بر بلیت هواپیما و تأثیر منفی این سیاست بر صنعت گردشگری، 
اظهار کرد: انتظار داشتیم با افزایش ظرفیت مســافران هواپیماها از ۶۰ به 
۱۰۰ درصد، شــاهد روند معکوس قیمت بلیت ها باشــیم، اما متأسفانه نه 
تنها شــاهد کاهش بلیت هواپیماها نیســتیم، بلکه بار ۹ درصد مالیات بر 

ارزش افزوده باعث افزایش قیمت بلیت هواپیماها شده است.
وی افزود: این مالیات به طور میانگین باعث افزایــش ۲۰۰ هزار تومانی قیمت پروازهای داخلی در مســیرهای 

رفت وبرگشت می شود و در پروازهای خارجی نیز قیمت ها از ۴۵۰ هزار تومان به باال افزایش می یابد.
رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و هوایی استان اصفهان تصریح کرد: با این تصمیم شاهد رکود خرید بلیت 
پروازهای هوایی و همچنین رکود مســافران هوایی خواهیم بود و به نوعی این تصمیم اتفاق بدی در صنعت 
هوانوردی کشــور اســت. وی ادامه داد: گفته می شــود در بحث گردشــگری تورهای ورودی به کشــور معاف از 
پرداخت مالیات شده اند، همچنین هتل های زیر سه ستاره نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

کید بر اینکه دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده موجب ضربه اساسی بر جذب مسافران هوایی  رناسی با تأ
گرچه قرار بود با افزایش ظرفیت مسافران پروازهای هوایی شاهد کاهش ۱۵ درصد قیمت  می شود، اظهار کرد: ا
بلیت ها باشیم، اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد.وی گفت: در حال حاضر باالترین نرخ پروازهای داخلی مربوط  

به مسیر مشــهد - بندرعباس حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و مسیر 
اصفهان - مشــهد یک میلیون و ۳۰ هزار تومان است، همچنین باالترین 
هزینه سفرهای خارجی مربوط به مقصد کانادا اســت که هزینه بلیت آن 
حدود ۷۰ میلیون تومان بود که با این سیاست جدید، مالیات بر ارزش آن 
رقم باال خواهد بود. رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و هوایی استان 
اصفهان با بیان اینکه پیش از این در مسیرهای خارجی با توجه به افزایش 
نرخ دالر دچار ضعف بودیم و اســتقبال از آن کاهش یافته بود، گفت: تنها 
کنون سهمیه آن  انگیزه سفرهای خارجی دالر ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومانی بوده که ا
به ۲ هزار دالر کاهش یافته است، اما با توجه به کاهش تفاوت نرخ دالر آزاد و 
دولتی، انگیزه سفرهای خارجی کمتر شده و شاهد رکود این سفرها خواهیم 
گرچه عطش بازار برای سفر همچنان وجود دارد، اما  بود. وی با بیان اینکه ا
پیش بینی می شود ســفرهای خارجی کاهش یابد و همچنین سفرهای 
کید کرد: به نظر می رسد این تصمیم  داخلی نیز با شیب مالیم، اما نه با شدت سفرهای خارجی کمتر شود، تأ

باعث می شود تا ایرالین های خارجی تا حدودی تقویت شوند، اما ایرالین های داخلی ضعیف تر خواهند شد.
گرچه هزینه سفرهای هوایی رو به افزایش است، اما ناوگان حمل ونقل هوایی همچنان  رناسی با اعتقاد بر اینکه ا
قدیمی و فرسوده است، اظهار کرد: متأسفانه بیشتر ایرالین ها به دلیل تحریم ها یک هواپیمای خود را به عنوان 
گر قرار باشد الستیک هواپیما هر شش ماه  لوازم یدکی دیگر هواپیماهای خود اســتفاده می کنند، همچنین ا
یک بار تعویض شود، به دلیل تحریم ها به ۹ ماه می رسد، از سوی دیگر خدمات تورهای هوایی روز به روز ضعیف تر 

می شود، اما هزینه آن را مسافران تقبل می کنند.
کید کرد: به نظر می رسد اجرای این سیاست تنها کمک کننده ذخایر درآمدی دولت برای جبران کسری  وی تأ

بودجه است و هیچ خدماتی به صنعت هواپیمایی کشور اضافه نخواهد کرد.

بانک کشاورزی در راستای اجرای برنامه های حمایتی از فعاالن بخش کشاورزی و تأمین 
نقدینگی برای خرید نهادهای دامی، دامدار کارت، در اختیار دامداران استان قرار می دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی استان اصفهان، بانک کشاورزی در راستای اجرای 
برنامه های حمایتی از فعاالن بخش کشاورزی و تأمین نقدینگی برای خرید نهادهای دامی، دامدار کارت، در 
اختیار دامداران استان قرار می دهد. این کارت اعتباری، با هدف کمک به تأمین نقدینگی دامداران، برای تهیه 

کز توزیع معرفی شده از ســوی وزارت جهاد کشاورزی صادر می شود و در مرحله نخست  نهاده های دامی از مرا
اجرای این طرح، ۲۰ هزار میلیارد ریال با نرخ ترجیهی ۱۱ درصد پرداخت خواهد شد. دامداران روستایی و عشایری 
که به بانک معرفی می شوند، می توانند متناسب با نیاز خود، تسهیالتی به مبلغ ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ میلیون ریال با 
کمترین تشریفات و در کوتاه ترین زمان دریافت کنند. این گزارش می افزاید؛ در سال گذشته نیز، با اقدامی مشابه و 
در قالب کشاورز کارت، هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت با نرخ ترجیهی، در اختیار زارعین کشور قرار گرفت.

کسب وکار شفاف نوسان قیمت ها؛ مانعی برای فضای 

دریافت مالیات بر ارزش افزوده و افزایش رکود پروازهای هوایی

دامدار کارت؛ جدیدترین اقدام بانک کشاورزی برای کمک به تأمین نقدینگی دامداران کشور

یک فعال حوزه مشاغل خانگی:

توسعه مشاغل خانگی 
گرو آموزش و دریافت تسهیالت است در 

کمتر شد سفرهای مردم 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

پیش بینی ردیف بودجه 
برای احیای زاینده رود ضروری است

مسئوالن به جای برگزاری
 جلسات، زمان را صرف 

اجرای مصوبات کنند

ثبت نام بیش از ۲ میلیون
 و ۵۰۶ هزار نفر در سامانه

 نهضت ملی مسکن

وضعیت اشتغال در پاییز نشان داد:
۹۸۰ هزار تحصیل کرده بیکار

خبر

خبر

خبر

خبر
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3 ۱۰ ژانویه    2۰22
شهردار اصفهان:

آسیب های اجتماعی منطقه مرفه نشین اصفهان 
رسیدگی می شود

شهردار اصفهان در ادامه بازدیدها 
و جلسات هفتگی خود در مناطق 
شــهرداری بــا حضــور در منطقــه 
شــش از نزدیــک در جریــان مشــکالت، ویژگی هــا و 

چالش های این منطقه قرار گرفت.
علی قاســم زاده در این جلســه با اشــاره به ویژگی ها 
و چالش های منطقه شــش شــهرداری اظهار کرد: 
منطقــه شــش در جنــوب شــهر اصفهــان بــه دلیل 
مجاورت با رودخانه زاینده رود، بوستان های شهری 
کز فرهنگی-مذهبی همچون گلستان  و وجود مرا

شهدا با ترافیک سنگینی روبرو است.
وی افزود: در این راستا باید تمهیدات الزم برای برون 
رفت از مشکالت ترافیکی این منطقه اندیشیده شود.

شهردار اصفهان به برخی آسیب های اجتماعی این 
منطقه اشاره و تصریح کرد: منطقه شش شهرداری 
به عنوان یک منطقه مرفه شناخته شده است، اما 
در دل این منطقه لکه های محرومی وجود دارد که 
باید بازآفرینی و اصالح شود تا به نتایج خوبی برسیم.

قاسم زاده اظهار امیدواری کرد: با تدابیر اندیشیده 
شده برای نوسازی بافت فرســوده بتوانیم در ادامه 

راه، این منطقه را به شرایط ایده آل برسانیم.
        اجرای ۹7 پروژه در منطقه ۶ اصفهان

حمیدرضا فرهنگ، مدیر منطقه شش شهرداری 
اصفهــان نیــز در این جلســه اظهــار کــرد: حریم این 
منطقه پنج هزار و ۴۵۲ هکتار و محدوده قانونی آن 
یک هــزار و ۲۵۵ هکتار اســت؛ همچنین مســاحت 
منطقه شش شهرداری اصفهان شــش هزار و ۷۰۷ 
هکتــار و جمعیــت آن ۱۱۲ هــزار و ۴۱۶ نفــر اســت که 
۱۶ درصد آن کــودک و نوجــوان، ۷۵ درصــد جوان و 

میانسال و ۹ درصد آن سالمند هستند.
وی با بیان اینکه این منطقه شش درصد از جمعیت 
شهر اصفهان را تشکیل داده است، تصریح کرد: ۷۶ 
درصد از شاغالن این منطقه را مردان تشکیل داده اند 
و نرخ با سوادی منطقه شش رتبه یک را در بین دیگر 
مناطق به خود اختصاص داده است. هزار جریب، 
همت آباد، آبشــار، کوی امام، فیض، ســعادت آباد، 
مســجد مصلی، باغ نگار و آئینه خانه، تخت فوالد، 
شهید کشوری، محدوده سپاه پاسداران و هوانیروز، 
ردان، دنــارت، محــدوده راه آهــن و سیتی ســنتر و 

فیزادان از محله های این منطقه به شمار می رود.

مدیر منطقه شــش شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
۸۸ مســجد، یک امامــزاده، شــش مرکــز فرهنگی و 
فرهنگســرا، یک کانــون پرورشــی و فکری کــودکان 
و نوجــوان، دو کانــون فرهنگــی مذهبی، ۱۴ ســالن 
ورزشــی، پنــج اســتخر، ۹ زمیــن رو بــاز، دو زورخانه، 
۱۲ ایستگاه ورزشی فعال، ۶۰ مجموعه حرکت درمانی، 
سه مرکز هنری و سینمایی، یک باغ بانوان، ۳۷ پارک 
کودک، یک پارک ترافیک، ۵۴ آبنما، یک کالنتری، ۹ 
پارک شهری، ۱۴ پارک محلی و ۱۲ پارک همسایگی در 

منطقه شش شهرداری اصفهان وجود دارد.
فرهنگ با بیان اینکه گلستان شهدا پتانسیل خوبی 
را در منطقه ایجــاد کــرده اســت، خاطرنشــان کــرد: 
بوســتان پردیس هنر اصفهــان با بزرگ ترین ســالن 
گر از  آمفی تئاتر ایران و ظرفیت ســه هزار و ۳۰۰ تماشا
مهم تریــن زیرســاخت های فرهنگی و هنری شــهر 
اصفهــان محســوب می شــود؛ مرکــز همایش های 
بین المللی نیز یکی دیگر از ظرفیت های موجود در این 

منطقه است که در کشور بی نظیر است.
وی با بیان اینکه سرانه فضای سبز منطقه ۴۰.۴ متر 

مربع برای هر شــهروند اســت اضافه کرد: مجموعه 
فرهنگی و مذهبی تخت فوالد با مساحت ۷۵ هکتار 
یکی از بهترین آرامگاه های تشیع با ظرفیت معماری 
بی نظیر اســت که بیش از هــزار و ۵۰۰ نفر از مشــاهیر 
ک سپرده شده اند.  بزرگ ایران در این آرامگاه به خا
منطقه شــش بــا ۱۳۳.۴ کیلومتر معبر شــهری رتبه 
نخست را در بین مناطق ۱۵ گانه به خود اختصاص 

داده است.
مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
کــم  هــزار جریــب پــر جمعیــت تریــن و فیــزادان 
جمعیت ترین محالت این منطقه هســتند افزود: 
تا پایان آذرماه ســال ۱۴۰۰ حــدود ۲۳۳ پروانه در این 
منطقه صــادر شــده و در شــش مــاه اول ســال ۱۴۰۰ 

حدود پنج پروانه برای بافت ها فرسوده بوده است.
فرهنگ اظهار کرد: کم آبی، وجود بافت فرسوده و باال 
بودن عمر متوسط واحد مسکونی، ترافیک سنگین 
و کمبــود پارکینگ، وجــود اراضی نظامــی، طوالنی 
شدن پروژه های آزادسازی و منظر نازیبای ورودی 
شــهر از جمله مشــکالت موجود در ســطح منطقه 

شش شهرداری اصفهان است؛ همچنین ۹۷ پروژه 
در این منطقه وجود دارد که از ۶۸ پروژه منطقه ای، 
۱۵ پروژه مهم منطقه ای و ۱۴ پروژه شاخص تشکیل 

شده است.
وی با اشاره به اینکه بودجه ســال ۱۴۰۰ منطقه هزار 
میلیارد تومان بوده و برای ســال آینده نیز هزار و ۱۲۰ 
میلیارد تومــان بودجه بــرای منطقــه در نظر گرفته 
شده است خاطرنشان کرد: احداث سالن گلستان 
شهدا، پارک پردیس هنر، پارک سوار صفه، پل شهید 
روح االمین، پارکینگ روباز گلستان شهدا و احداث 
بوستان سایه و شهید روح االمین در شهرک شهید 
کشوری از جمله پروژه های بهره برداری شده در سطح 
منطقه است؛ همچنین پروژه های مرکز همایش های 
بین المللــی، تعریــض و زیباســازی پــل فردوســی، 
تصفیه خانه تکمیلی پساب جنوب، پارکینگ روباز 
لســان االرض، مجموعه فرهنگی و ورزشــی شــهید 
کشوری، تقاطع غیر همسطح ورودی شهرک کشوری 
و تعریض خیابان خلیلی شرقی از جمله پروژه های در 

حال اجرا منطقه است.

امام جمعه خوانسار از روند رو به رشد خدمات 
رسانی آبفای استان اصفهان در سال های اخیر 

قدردانی کرد.
حجت االســالم خواجــه کریمی که در نشســت 
کاروان خدمــت شــرکت  اعضــای  مشــترک 
آب و فاضــالب اســتان اصفهــان و مســئوالن 
شهرســتان خوانســار ســخن می گفت افزود: با 
سرمایه گذاری های انجام شــده، امروز دیگر از 
قطع مکرر و طوالنی آب در شهرستان خوانسار 
شبیه آنچه در دهه ۱۳۸۰ وجود داشت خبری 
نیســت و مردم به آب شــرب پایدار و با کیفیت 

دسترسی دارند.
گــذاری  وی همچنیــن بــه موضــوع شــبکه 
فاضالب در شهر خوانسار اشاره کرد و گفت: این 
روند در سه سال اخیر سرعت زیادتری گرفته و 
امیدواریم با تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال 
فاضــالب و همچنین اســتقبال مــردم از خرید 
انشــعاب فاضالب، این طرح نیز بــه طور کامل 

اجرایی شود.
امام جمعه خوانســار افــزود: موفقیــت هریک 
از دســتگاه های اجرایــی در خدمــت رســانی 
به مــردم، بــه منزلــه موفقیت نظــام جمهوری 
اســالمی و تحقــق آرمان هــای بلنــد انقــالب به 

شمار می رود.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان نیز با بیان این 
کــه یــک دهــه پیــش، مــردم خوانســار بــا قطع 
مکــرر و جیــره بنــدی آب مواجــه بودنــد گفت: 
خوشــبختانه پس از بازســازی شــبکه فرسوده 
آب، زون بندی شبکه و اجرای سامانه های تله 
متری و تله کنترل، میزان هدر رفت آب در شهر 
خوانسار از ۶۲/۵ به ۲۷ درصد کاهش یافت و با 
اجرای طرح های انتقال و احداث تصفیه خانه 

اضطراری، درحال حاضرمشکلی در تامین آب 
شرب پایدار شهروندان وجود ندارد.

هاشــم امینی همچنین بــه مشــکالت اجرای 
شــبکه جمــع آوری و احــداث تصفیــه خانــه 
فاضــالب شــهر خوانســار بــا توجــه بــه شــرایط 
توپوگرافــی و بافــت ســنگی زمیــن اشــاره کرد و 
گفــت: فقــط در ســال گذشــته قــرارداد اجرای 
۵۵ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب در این 
کنون ۵۰ درصد پیشرفت  شهر منقعد شد که تا
کنون ۱۲۰۰ انشعاب  فیزیکی داشته است و هم ا

فاضالب در خوانسار نصب شده است.
وی از تصفیه خانه فاضالب خوانسار به عنوان 
یکــی از تصفیــه خانه هــای پیشــرفته و دارای 
فناوری روز دنیا نام برد و از شــهرداری و صنایع 
مســتقر در شهرســتان دعوت کرد تا از ظرفیت 
پســاب این تصفیه خانه بــرای توســعه فضای 
ســبز و صنعــت و  همچنین ایجــاد اشــتغال در 

شهرستان استفاده کنند.
اضافه می شوددرحال حاضر دو شهر و ۱۸ روستا 
تحت پوشش امور آب و فاضالب شهر خوانسار 
کنــون ۸۵۰۰ انشــعاب آب در شــهر  هســتند و تا
خوانســار، ۱۱۰۰ انشــعاب آب در شــهر ویســت و 
۶۰۰۰ انشــعاب آب در روســتاهای این منطقــه 

نصب شده است.
گفتنی اســت: اعضای کاروان خدمــت آبفای 
اســتان اصفهــان در چهارمیــن ســفر خــود به 
شهرســتان ها، روز چهارشــنبه ۱۵ دی مــاه 
جاری با سفر به شهرستان خوانسار از تصفیه 
خانه هــای آب و فاضــالب، روســتاهای خــم 
پیچ و رحمت آبــاد و همچنین ایســتگاه پمپاژ 
حسن آباد بازدید کرده و در نشست مشترک با 
مسئوالن این شهرستان راهکارهای خدمت 
رسانی بهتر به مردم شهرستان را مورد بررسی 
قرار دادنــد که حاصــل آن ۹ مصوبــه در زمینه 
توســعه شــبکه های آب و فاضــالب، احــداث 
فاز اصلــی تصفیه خانه آب خوانســار، احداث 
مخــزن ۳۰۰ متــر مکعبــی روســتای خــم پیــچ 
و اصــالح شــبکه آبرســانی روســتای رحمــت 

آباد بود.

محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه 
طی حکمی محمدجواد براتی را به عنوان مدیر 

روابط عمومی این شرکت منصوب کرد.
محمدجواد براتی، دانش آموخته کارشناسی 
ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه است که پیش 
از ایــن ســمت مدیــر روابط عمومی دانشــگاه 
صنعتــی اصفهــان را عهــده دار بــود. مدیــر 
روابط عمومی شــرکت شــهرک های صنعتــی 
اســتان اصفهان، عضویت در کمیته راهبردی 
و  تحقیقــات  علــوم،  روابط عمومــی وزارت 
فنــاوری، عضویــت در شــورای هماهنگــی 
مؤسســات  و  روابط عمومی دانشــگاه ها 
آمــوزش عالی کشــور و دبیر شــورای هماهنگی 

روابط عمومی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی مناطق ۳ و ۶ کشــور از دیگر ســوابق مدیر 
جدید روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه است.
در این مراسم از تالش ها و خدمات هادی نباتی 

نژاد با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.

بر اســاس اطالعیــه منتشــر شــده در کدال، 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان )شپنا( مجوز 

ثبت افزایش سرمایه خود را منتشر کرد.

بنابراعــالم روابــط عمومی شــرکت پاالیــش 
نفــت اصفهان، ایــن افزایــش ســرمایه ۸۳ 
درصــدی از محــل مــازاد تجدیــد ارزیابــی 
دارایی ها بود و ســرمایه این شرکت را از ۷٫۶ 
هــزار میلیــارد تومــان بــه بیــش از ۱۳٫۹ هزار 

میلیارد تومان افزایش خواهد داد.
شپنا هفته گذشــته را با قیمت ۶۰۸ تومانی 
به پایان رســاند که نشــان از بازدهی مثبت 
چهــار درصدی ایــن نمــاد در یک مــاه اخیر 

دارد.

شهرستان کاشان از ابتدای امسال تا کنون با 
تولید و پرورش ۴۰ میلیون قطعه ماهی زینتی 
رتبه نخســت تولید ماهیان زینتی در کشــور را 

به خود اختصاص داده است.
کاشــان در بازدیــد  کشــاورزی  مدیــر جهــاد 
نماینــده، ولــی فقیــه و امــام جمعه کاشــان از 
کــز تولیــد ماهیــان زینتــی گفــت: از  یکــی از مرا
کنــون بیــش از ۴۰ میلیــون  ابتــدای امســال تا
قطعــه ماهــی زینتــی بــه ارزش بیــش از ۳۰۰۰ 
میلیــارد ریــال در شهرســتان کاشــان تولیــد و 

روانه بازار شده است.
رضا مظلومی با اشــاره به اینکــه ده درصد این 
ج از کشور صادر می شودافزود:  ماهیان به خار
۵۴۹ واحد پرورش ماهیان زینتی با هزار و ۷۰۰ 
استخر در شهرستان کاشان فعالیت می کنند.

کاشــان از  وی بــا بیان اینکــه منطقــه راونــد 
مهمتریــن مناطق ایــن شهرســتان در تولیــد 

واحد هــای  گفــت:  اســت  زینتــی  ماهیــان 
پــرورش ماهیــان زینتــی بــرای هــزار و ۸۰۰ نفر 

اشتغال ایجاده کرده است.
مدیر جهاد کشــاورزی کاشــان افزود: ســوارتل، 
سیچالید، مولی، گوپی، تایگر و انواع گلدفیش ها 
از جمله ماهیان زینتی تولیدی در این شهرستان 
اســت که عــالوه بــر تامیــن بازار هــای داخلی به 
کشور های روسیه، ترکیه، عراق، کویت، امارات 
و دیگر کشــور های حاشــیه خلیج فــارس صادر 

می شود.

۵ بازدید میدانی و 9 مصوبه برای خدمت رسانی 
به مردم خوانسار حاصل سفر چهارم کاروان خدمت آبفا:

امام جمعه خوانسار: سرعت خدمات آبفای استان 
اصفهان به مردم قابل ستایش است

محمدجواد براتی 
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه شد

افزایش سرمایه شپنا ثبت شد

کاشان در تولید ماهیان زینتی  رتبه نخست 
کشور در 

معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 
گفــت: در ســیزدهمین  شــهردار اصفهــان 
جشــنواره پژوهــش و نــوآوری و هفتمیــن 
جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری 
و روســتایی چهار طرح از شــهرداری اصفهان 

حائز رتبه  برتر شد.
سعید ابراهیمی اظهار کرد: با توجه به تعدد آثار 
ارسالی اصفهان در محورهای مختلف جشنواره 
و کسب رتبه های برتر، شهرداری اصفهان عنوان 
“شهرداری برگزیده” را در سیزدهمین جشنواره 
پژوهش و نوآوری و هفتمین جشنواره پژوهش 
و آموزش در مدیریت شهری و روستایی کسب 
کــرد. وی افزود: ایــن جشــنواره در قالب هــای 
کتاب، پایان نامه، مقاله، طرح نوآورانه و طرح 
پژوهشــی برگزار شــد که در این رویداد ۲۰۲۹ اثر 
از شهرداری اصفهان در سایت جشنواره ثبت 
شد و پس از فرایند داوری، چهار اثر به عنوان رتبه 
برتر، ۱۳ اثر به عنوان رتبه برگزیده و ۲۹ اثر شایسته 

تقدیر به عنوان آثار منتخب معرفی شدند.
معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 
شهردار اصفهان تصریح کرد: در این جشنواره 
چهار طرح شهرداری اصفهان در معاونت های 
انســانی،  توســعه ســرمایه  و  برنامه ریــزی 
شهرســازی و معمــاری، خدمــات شــهری و 

سازمان پسماند حائز رتبه برتر شد.
وی ادامه داد: رتبه برتر طرح پژوهشی “تعیین 
ســهم منابع آالینــده در آلودگــی گاز جو پایین 
و تهیــه ســیاهه آالینده هــای گازی کالنشــهر 
اصفهــان” در محــور محیط زیســت و انــرژی، 
رتبه برتر مقاله “آنالیز پســماند ریجکت شــده 
شــهری بــه عنــوان منبــع ســوخت )مطالعــه 
مــوردی شــهر اصفهــان( “ در محــور خدمات 
شهری، رتبه برگزیده طرح پژوهشی “تدوین 
مؤلفه های سنجش حق به شهر در کالنشهر 
اصفهان” در محور دیپلماسی شهری و طرح 
نوآورانه “دستگاه مکانیزه خود دریافت جهت 
راه اندازی ایستگاه هوشمند دریافت پسماند 
خشــک” در محور نوآوری و هوشمندســازی 
شهری رتبه های منتخب شهرداری اصفهان 

در این جشنواره بود.

در ســیلو های بخــش دولتــی و خصوصــی 
استان اصفهان ظرفیت ذخیره سازی ۶۰۰ 

هزار تن گندم در سال فراهم است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل غلــه 
محســن  اســتان،  بازرگانــی  وخدمــات 
ضیائــی گفت: ۳۵۰ هــزار تن از ایــن ظرفیت 
اسمی ذخیره ســازی گندم در سه سیلوی 
بخــش دولتــی و ۲۵۰ هــزار تــن هــم در ۲۰ 
ســیلو و انبارکارخانه های آردســازی بخش 

خصوصی این استان فراهم است.
مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان 
اصفهــان، میزان ذخیــره ســازی گندم این 
کید کرد: گندم  استان را مطلوب ارزیابی و تا
مــورد نیــاز کارخانه هــای آرد ســازی در این 

استان براساس نیاز تامین است.
محســن ضیائی، ســیلوی شــهید موسوی 
شهر جدید بهارســتان اصفهان را بزرگترین 
ســیلوی بتنــی و روبــاز فــالت مرکزی ایــران 
معرفی کــرد و گفت: ایــن ســیلو در مجموع 
از ظرفیت ۳۰۰ هزار تن ذخیره ســازی گندم 
برخوردار است که ۲۰۰ هزارتن آن به صورت 
روبــاز و بقیــه در انبــار بتنــی ذخیــره ســازی 

می شود.

در بازرســی از واحد تجــاری ۲۶۰۰ قلم لوازم 
آرایشــی قاچــاق و بــدون مجــوز بهداشــت 

کشف و توقیف شد.
مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان 
اصفهان گفت: با دســتور معاون دادستان 
مبنی بر بازرسی از واحد صنفی واحد تجاری 
در شهر اصفهان، بازرسان مبارزه با قاچاق 
کاالی این مدیریت به همراه عوامل پلیس 
امنیــت اقتصــادی از ایــن محــل بازرســی 

کردند.
جواد محمدی فشــارکی افزود: در بازرســی 
از ایــن واحد متخلــف ۲۶۰۰ قلم انــواع لوازم 
آرایشی قاچاق، بدون هرگونه پروانه و مجوز 

بهداشت کشف وتوقیف شد.
وی گفت: ارزش محموله قاچاق ۱۵ میلیارد 
ریــال بــرآورد و بــرای رســیدگی بــه پرونــده 

گاهی شد. تحویل پلیس آ

خبر خبر

استان

خبر

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: گفت: 
امســال این شــرکت با ۳ کوره بلند فعالیت می کند و 
گر مشکالت کمبود مواد اولیه و آب وجود نداشت،  ا
به طور قطع تولید بیشتری حاصل می شــد؛ 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.
به گزارش روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان، منصور یزدی زاده، 
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان، اظهار کرد: سود ذوب آهن طی 
سال گذشته به میزان ۱۵ هزار و ۸۱۹ میلیارد ریال رسید که دالیل افزایش 
میزان درآمد و ســود شرکت ناشــی 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 
اســت؛ همچنیــن در ســال ۹۹ ذوب آهن، شــاهد رشــد ۲۴۵ درصدی 

سودآوری شرکت های تابعه داخلی نسبت به سال ۹۸ بوده است.
وی ادامه داد: در واقع ذوب آهن دست کم طی یک دهه گذشته برای 
نخستین بار در سال ۹۹ از زیان انباشــته 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 ســودآوری ادامــه یافــت و در ســال جاری نیز این شــرکت موفق شــد 
رکورد سودآوری خود را تنها در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ ارتقاء دهد و با 
افزایش ۱۹۵ درصدی به سود بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برسد و حاشیه 

سود این شرکت برای نخستین بار از ۱۲ درصد عبور کرد.
یزدی زاده افــزود: عمده ســودآوری ذوب آهن اصفهــان حاصل بهبود 
فرایند، تولیــد محصوالت بــا ارزش افــزوده باالتر و رشــد صــادرات بوده 
است و تنها حدود ۳۰ درصد از این افزایش ســود حاصل تورم و افزایش 

قیمت ارز است.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان بیان کرد: تولید انبوه ریل مطابق 
استاندارد جهانی که در ۶ محور خط آهن ایران استفاده شد و در حال 
نصب اســت، تولید ریل زبانه ســوزن و ریل متــرو تهران، تمرکــز بر تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر همچون ورق سازه های فوالدی، آرک 
معدن، تیرآهــن بال پهن و غیــره، صرفه جویــی در مصــرف آب و انجام 
پروژه هــای مختلف بــرای اســتفاده از پســاب به جــای برداشــت آب از 
رودخانه، توسعه صادرات و دستیابی به مدال افتخار ملی صادرات و... 

از جمله دستاوردهای این شرکت طی ۳ سال اخیر است.
وی به عملکرد این شــرکت در ۹ ماه ســال گذشــته اشــاره و عنوان کرد: 
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؛ 
تالشگران این مجتمع عظیم صنعتی باوجود مشکالت 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 ۳ 

کوره بلند را در تاریخ این شرکت به جا گذاشته است.
یزدی زاده همچنین گفت: امســال این شــرکت با ۳ کوره بلند فعالیت 
گر مشــکالت کمبود مواد اولیــه و آب وجود نداشــت، به طور  می کند و ا
قطع تولید بیشتری حاصل می شد؛ با این وجود امیدواریم تا پایان سال 
به تولید حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن برســیم که در تاریخ این شرکت 

بی سابقه است.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان اضافه کرد: با توجــه به افزایش 
تولید چدن و محدودیت بخش فوالدســازی، تولید شــمش چدن به 
۵ برابر سال گذشته رسید که بخش عمده آن در ۹ ماهه نخست سال 

جاری صادر شد.
وی اظهار داشت: این مجتمع عظیم صنعتی در ۹ ماهه ابتدای امسال 
گلومره ۴ درصد، در تولید فوالد  در تولید کک خشک ۳ درصد، در تولید آ
خام ۵ درصد و در تولید شمش آماده ۳ درصد نسبت به مدت مشابه در 

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

سایر محصوالت تغییری نداشتیم.
مدیرعامــل شــرکت ذوب آهــن اصفهــان در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
برنامه ریزی ذوب آهن جهت افزایش تولید و فروش محصوالت با ارزش 
افزوده باالتر موجب شد این شرکت در ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۰ از فروش 
محصوالت خود ۲۵ هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان درآمد کســب کند که در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۲ درصد افزایش داشته است.

نماینده ادوار مجلس گفت: در ارتباط با پروژه های مهم 
گر به صورت متمرکز  شهری مثل قطار شهری، بودجه ا
و از طریــق سیســتم اســتانداری دریافت شــود، امکان 
تحقق این پروژه ها کم خواهد شد و حتی ممکن است بعضی از آن ها تبدیل 

به دین شود، مثل خیلی از دیون دیگری که دولت به شهرداری ها دارد.
حمیدرضا فوالدگر، نماینــده ادوار مجلس شــورای اســالمی، در ارتباط با 
بودجه ای که دولت برای شهرداری ها در نظرگرفته است، اظهار داشت: ۳ 
درصدی که از ۹ درصد ارزش افزوده مستقیم به شهرداری ها می دادند، االن 
به این صورت شده که به ۴ درصد افزایش پیدا کرده است؛ اما به جای اینکه 
به حســاب خــود شــهرداری ها واریز شــود، بــه اســتانداری ها می دهند و 

کید بر لزوم بررسی همه جانبه این موضوع  استانداری را مسؤول دادن بودجه به شهرداری می کنند. وی با تأ
گر کلیات بودجه در صحن علنی و در کمیسیون تطبیق رأی آورد، بعد از آن باید وارد  از سوی مجلس، افزود: ا
جزئیات شوند، کمیسیون شوراها که مسائل شهرداری ها در آن طرح می شود، در جزئیات باید این موضوع 

را مورد بررسی قرار دهد.
گر به صورت متمرکز و  فوالدگر بیان کرد: به نظر من در ارتباط با پروژه های مهم شهری مثل قطار شهری، بودجه ا
از طریق سیستم استانداری دریافت شود، امکان تحقق این پروژه ها کم خواهد شد و حتی ممکن است بعضی 

از آن ها تبدیل به دین شود، مثل خیلی از دیون دیگری که دولت به شهرداری ها دارد.

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: مثال دولت از سال های قبل بابت یارانه بلیط 
اتوبوس و مترو، به شهرداری ها بدهکار است، بابت بعضی از درآمدهایی 
که باید به خاطر مالیات بــر ارزش افزوده یا بابــت آالیندگی ها همچنان به 
شهرداری ها بدهکار است؛ این بدهکاری ها هم همینطور در حال افزایش 

است.
گر اعتباراتی که به خاطر پروژه بزرگی که قبال ردیف  وی اضافه کرد: همچین ا
بودجه مستقلی داشته، مثل قطار شهری یا سالن اجالس ســران، از این 
حالت خارج شود و وارد سرفصل کلی اعتبارات دولت و استانداری ها شود، 
امکان تحقق آن کم می شود و این امکان هم وجود دارد که دولت نتواند 
بخشــی از آن را پرداخت کند یا اولویت به آن ندهد و بنابراین این پروژه ها 

ممکن است از دستور کار شهرداری ها خارج شود.
فوالدگر در پایان تصریح کرد: به نظر من حداقل برای بعضی از پروژه هایی که بعضا جنبه ملی دارند بودجه طبق 
روال قبل باید در اختیار شهرداری ها باشد تا این پروژه ها سریع تکمیل شوند؛ مثال منفعت قطار شهری، فقط 
برای یک شهر نیست، چون آثاری مثل کاهش تردد، کاهش آالیندگی، کاهش مصرف سوخت، بهبود حمل 

و نقل و کاهش ترافیک را به دنبال دارد و نفع آن برای کل کشور است.
نماینده ادوار مجلس گفت: نکته دیگری را هم که باید اضافه نمود این است که این تصمیم تمرکزگرائی دولتی 

را بدنبال دارد ولی شیوه قبلی کاهش تصدی گری را موجب می شد و دولت نظارت می کرد.

پیش بینی رکوردشکنی تولید در ذوب آهن

دولت بودجه  شهرداری ها را مستقیما به آن ها بدهد

خبر

خبر

شهرداری اصفهان برگزیده 
سیزدهمین جشنواره پژوهش

 و نوآوری شد

ظرفیت ذخیره سازی ساالنه
گندم   ۶۰۰ هزار تن 
در سیلو های استان

توقیف ۱۵ میلیارد ریال 
لوازم آرایشی قاچاق 

در اصفهان
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جامعه4 ۱۰ ژانویه    2۰22
رانندگی در مسیر پر پیچ و خم مشکالت

در جوامعــی مانند ایــران معموال 
مردان نان آور خانواده هستند اما 
عرف جامعه ایرانی با اشتغال زنان 
مخالفتی ندارد و آنچه موجب می شــود سرپرستی 
آنها به عنوان یک مســئله اجتماعی شناخته شود 
مشکالتی است که بر سر راه سرپرستی زنان به وجود 
می آید و باعث می شــود این قشــر به عنوان قشــری 

آسیب پذیر شناخته شوند.
هــر روز صبــح زندگــی آغــاز می شــود امــا بــرای زنــان 
سرپرست خانوار که باید برای فرزندانشان هم مادر 
باشند و هم پدر، زندگی چهره ای متفاوت دارد، بیشتر 
مشــکالت زنان سرپرســت خانوار از نــوع اقتصادی 
اســت که آنهــا را فرســوده می کند و بــه تبع آن فشــار 
روحی و روانی بسیاری بر آنها وارد می شود، بسیاری 
از مشــکالت و آســیب هایی که در حوزه زنــان دیده 

می شود ناشی از فشارهای اقتصادی است.
معصومه رضوانــی یک زن سرپرســت خانوار اســت 
که دو دهه قبل و در ســن ۱۷ ســالگی همســرش را از 
کسی ویژه  کنون، راننده تا دست داد و از سال ۸۸ تا
بانوان است. او که زندگی خود و دو فرزندش را تأمین 
می کنــد، می گوید: ۱۳ ســال پیــش که اتفاقی ســوار 
کسی بانوان شــدم، آنقدر از این شغل خوشم آمد  تا
که هنوز نتوانســته ام آن را کنار بگذارم و ســراغ شغل 
دیگری بروم که هزینه های زندگی خود و خانواده ام 
را تأمیــن کنــد." مشــروح این گفت وگــو را در ادامــه 

می خوانید:
        چطور شد که سراغ شغل رانندگی رفتید؟

از وقتی یادم هست رانندگی را دوست داشتم، یادم 
هست در سن بسیار پایین با ماشین پدرم رانندگی 
را یاد گرفتم، بعد ازدواج کردم اما در ســن ۱۷ سالگی 
شــوهرم فوت کــرد و سرپرســت خانــواده شــدم، دو 
فرزند داشــتم و برای اینکــه سرپرســتی فرزندانم به 
گذار نشود، مجبور شدم کار کنم.  خانواده همسرم وا
همسرم در سال ۱۳۷۱ فوت کرد و برای گذران زندگی 
اول سراغ شغل آرایشگری رفتم اما حرف و نقل های 
دیگران باعث شــد خانواده ام اجــازه ندهند این کار 

را ادامه دهم.
آن زمان یک پســر دو ســاله و یک دختر چهــار ماهه 
داشــتم و طی یک دوره کوتاه به ســختی خیاطی را 
یاد گرفتم، با هر سختی که بود چندین سال شغل 
خیاطــی را ادامــه دادم امــا عاشــق رانندگــی بــودم و 
دوســت داشــتم در مســابقات رالــی شــرکت کنم یا 
راننده اتوبوس شوم. در سال ۷۵ گواهینامه گرفتم 
و کمابیش با ماشــین پدرم رانندگی می کردم. سال 
کسی بودم آن  ۸۷ بود که یک روز در خیابان منتظر تا
کسی های ویژه بانوان افتتاح شده بود،  زمان تازه تا
سوار یکی از آنها شــدم و از خانم راننده شــرایط ورود 
به این کار را پرس وجو کردم، او برایم توضیح داد که 
کسی بی سیم بانوان افتتاح شده و  یک سال است تا

مرا راهنمایی کرد که چطور ثبت نام کنم.
        چگونه رانندگی را شروع کردید و این شغل چه 

سختی هایی برای شما داشت؟
ســال ۸۸ موفق شــدم کــه ماشــین بخــرم و مراحل 
قانونــی کار را انجــام دهــم و از آبان مــاه همان ســال 
شــروع بــه کار کــردم. آن زمــان شــغل خوبــی بــود، 
کسی های اینترنتی نبودند و یکسری از خانواده ها  تا
کسی ویژه بانوان، بچه هایشان را به کالس  از اینکه با تا
درس یا ورزش بفرستند خیلی استقبال می کردند، 

بسیاری از سرویس های مدارس را ما انجام می دادیم 
و بیشــتر بــا خانواده هــا ســر و کار داشــتیم، اما چند 
سال گذشت تا اینکه شــرکت دچار مشکالتی شد و 
شرایط کار ما بسیار افت کرد، مثال وقتی بی سیم ها 
خراب می شد کسی آن را درست نمی کرد و بعد هم 
تاکسی های اینترنتی به وجود آمدند که چون قیمت 
کسی های دیگر از جمله ما که  بسیار کمی داشتند، تا
ویژه بانوان بودیم، کم کم مسافرانشــان را از دســت 
دادند. خالصه شرایط برایمان خیلی سخت شده 
بود تا اینکــه کرونا آمــد و می توانم بگویم شــغل مان 
را نابــود کــرد به ویــژه اوایل کــه همه نگــران بیماری 
بودند و بیشتر مسافران ما ترجیح دادند از خودروی 
شخصی استفاده کنند. سال اولی که کرونا وارد ایران 
شد ما اصال کار نمی کردیم و تعطیل شدیم در حالی که 
بدهی هایی داشتیم و برای ما که سرپرست خانواده 

بودیم شرایط خیلی سختی به وجود آمد.
برخی همکاران که شرایط بهتری داشتند و توانستند 
خودروهایشــان را عوض کنند، از این شــغل بیرون 
رفتند اما من این شــرایط را نداشــتم و با وجود همه 
ســختی ها به کار ادامه می دهد، از یــک طرف هنوز 
مدارس کامل باز نشده است و از طرفی هم ۱۲ سال 
گذشته و نه خودم و نه خودرویی که با آن کار می کنم، 

آن انرژی و توان گذشته را نداریم.
ایــن شــغل، ســختی های خــودش را دارد از همــه 
بدتر اینکه هنوز در جامعه ما جا نیفتاده است که یک 
زن هم می توانند راننده و نیروی فعالی باشد، هنوز 
گر مقصر  به راننده زن بی احترامی می کننــد، حتی ا
باشند، این مشکالت همیشه بوده اما چاره ای جز 
ادامه کار نداریم، خیلی دوست دارم خودروی خودرا 
بفروشم و از این شغل بیرون بیایم اما شرایط ورود به 

کار دیگری را ندارم.
کسی اینترنتی هم کار می کنید؟         در تا

چون درآمد این شغل جوابگوی بدهی های خانه و 
خرج زندگی ما نمی شود، بعضی مواقع که کارم کم 
کسی بانوان خبری از مسافر نباشد، در  باشد یا در تا
مسیر اصفهان به شــاهین شــهر، اینترنتم را روشن 
می کنم و مسافر می گیرم اما این طور نیست که فقط 

کسی  کسی اینترنتی کار کنم، بیشتر وقتم را در تا در تا
بانوان هستم.

کسی های اینترنتی راضی هستید؟         از درآمد تا
کسی های اینترنتی خوب  برخی می گویند درآمد تا
اســت، اما این طور نیســت، چــون اول اینکه درصد 
کسی های اینترنتی بسیار باال و بین ۱۶  کمسیون تا
و نیم تا ۱۸ درصد است، یعنی مســافری که ۲۷ هزار 
تومان کرایه بپردازد، شاید کمتر از ۲۰ هزار تومان آن 
به راننده برسد، آن هم با ترافیکی که بین ساعت ۱۱ تا 
یک و نیم بعدازظهر وجود دارد، جابه جایی مسافر در 
شهر اصال به صرفه نیست، دوم اینکه وقتی به مقصد 
می رسند باید مدتی منتظر مسافر باشند بنابراین 
راننده و ماشین چند ساعت بیشتر درگیر کار هستند 
و ماشین زودتر فرسوده می شود، آن هم با این لوازم 

یدکی بی کیفیتی که در بازار وجود دارد.
از اینها گذشته، شاید این شــغل برای آقایان خوب 
باشد که وقتی از سر کار به خانه برمی گردند، همه چیز 
مهیاست تا غذایی بخورند و استراحت کوتاهی کنند 
و دوباره به کار برگردند اما خانمی که سرپرست خانواده 
است و تمام مسئولیت های زندگی از کوچک ترین تا 
بزرگترین آنها را به عهده دارد، نمی تواند مثل یک مرد 
سر کار باشد و درآمد داشته باشد، هر روز قبل از بیرون 
آمــدن از خانه باید درگیــر کارهای خانه باشــد وگرنه 
شب که برمی گردد، مجبور است خسته به همه کارها 
رسیدگی کند و چون به اندازه کافی استراحت نکرده 

نمی تواند بیشتر از سه چهار ساعت سر کار بماند.
کنون زیر پوشش هیچ نهاد حمایتی          تا

نبودید؟
خیر، به هیچ عنوان، چون مستمری خیلی کمی از 
همســرم داشــتم و غرور خودم هــم اجازه نمــی داد، 
دنبال اینکه جایی تحت پوشش باشم نرفتم، خودم 
کار می کنــم و فرزندانم هــم با وجود تمام مشــکالت 
آنقدر درآمد دارند که دستشان در جیب خودشان 
ک بود که کارگاهشان به  باشد، پسرم در شغل پوشا
دلیل کرونا تعطیل شد، چند ماهی است دوباره سر 
کار رفته امــا درآمد حداقلــی دارد که فقط جوابگوی 
مخارج خودش است و نمی توانم از فرزندانم انتظار 

کمک داشته باشم. به این دلیل که در جوانی بیوه 
شدم، از سن خیلی کم وارد جامعه شدم و با کوچک 
و بزرگ افراد؛ از خانواده خودم تا اقوام برای مستقل 
بــودن جنگیدم، این شــرایط به مــن آموخت کــه از 
هیچکس انتظار کمک نداشــته باشم چون گاهی 
باعث سوءتفاهم برای افراد می شــود و بعد از مدتی 
هم خودم دیگر نمی توانستم به هر کسی اعتماد کنم 

و کمکی بخواهم.
        با این همه مشکالتی که در زندگی داشتید، از 

هیچ جا حمایتی نشدید؟
از هیچ جا کمک نگرفتم و تنها کسی که ما را حمایت 
کرد اول خدا و بعد هم پسردایی ام بود که هزینه عمل 
دخترم را به من قرض داد. چون سابقه بیمه همسرم 
کنون مــا حداقل  خیلی کم بــود، از زمــان فوتــش تا
کنون حدود سه  مســتمری را دریافت می کنیم که ا
میلیون تومان است و جوابگوی مخارج زندگی یک 

خانواده سه نفری با این بدهی زیاد نیست.
        از سختی کار برای زنان سرپرست خانوار، 

کدام آزاردهنده تر است، مشکالت اقتصادی یا 
برخورد اطرافیان؟

به نظرم بدترین موضوع در کنار ســخت گیری های 
بانک ها و مؤسسه های قرض الحسنه برای پرداخت 
وام که کار را برای ما بسیار سخت می کند، مشکالت 
فرهنگی است به ویژه زمانی که با نگاه های سنگین 
افراد هنگامی روبه رو می شوم و مجبورم به تعویض 
روغن یا مکانیکی بروم. اوایل خیلی اذیت می شدم 
چون سنم کم بود و خانواده خودم هم جزو همین 
افرادی بودند که ایراد می گرفتند ولی کم کم خواهرانم 
ازدواج کردند و بچه هایشــان بزرگ شدند و متوجه 
شدند که من مجبورم در جامعه باشم. اوایل برایشان 
خیلی سخت بود که ببینند من راننده تاکسی شده ام 
وقتی با ماشین پدرم به منزل اقوام می رفتیم کنایه 
می زدند و کسر شأن خود می دانستند اما االن همه 
خانم ها و دخترانشــان رانندگی می کننــد. به نظرم 
ممکن اســت مشــکالت اقتصادی کم و بیش حل 
شــوند اما مشــکالت فرهنگی همچنان آزار دهنده 

هستند.

گیــر مرکــز بهداشــت گزارش مســئول بیماری هــای وا
حاضــر  حــال  در  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
کــز  مرا در  کرونــا  مختلــف  کســن های  وا
کسیناســیون وجــود دارد و فقــط آســترازنکا  وا
موجــود نیســت که قــرار اســت تــا هفتــه آینده 

محموله جدید وارد شود. 
رضا فدایی در گفت وگو با ایســنا، بــا بیان اینکه 
کســن آســترازنکا در اصفهــان و تمــام نقــاط  وا
کشــور تمام شــده اســت، اظهــار کرد: هــر زمان 
کســن آســترازنکا از وزارت  محمولــه جدیــد وا
کسن  بهداشت به دست ما برسد، تزریق این وا

به متقاضیان را از سر می گیریم.
وی با اشاره به اینکه براســاس اعالم مسئوالن 
کسن آسترازنکا از هفته آینده  وزارت بهداشت وا
وارد کشــور خواهد شــد، گفت: در حــال حاضر 
کسن های  فقط آســترازنکا موجود نیســت و وا
کسیناســیون وجود  کز وا مختلف کرونــا در مرا
کسن دیگر  دارد. برای دوز ســوم نیز چندین وا
را می شــود تزریق کرد، امــا آن هایی کــه دو دوز 
قبلی آسترازنکا زده بودند باید دوز سوم همین 

کسن را تزریق کنند. وا
گیــر مرکــز بهداشــت  مســئول بیماری هــای وا
اســتان بــا بیان اینکه کســانی که نوبــت تزریق 
کســن آســترازنکای آن هــا رســیده  دوز ســوم وا
باید مدتی صبر کنند تا محموله جدید برسد، 
گفت: وزارت بهداشــت اعالم کرده که در هفته 
کسن وارد کشور می شود و این طور  آینده این وا

نیست که اصال وارد نشود.
وی خاطرنشــان کرد: البته همه متقاضی این 
کــه  افــراد  برخــی  امــا  نیســتند،  کســن  وا

کســن های دیگری زده بودند برای دوز سوم  وا
ج  آسترازنکا می خواهند و برخی برای سفر خار
از کشــور مجبــور هســتند آســترازنکا بزننــد، ما 
هم تــا جایــی کــه امــکان داشــته باشــد تالش 
کسن را برای جلب رضایت مردم  می کنیم این وا

تأمین کنیم.
فدایی با اشــاره به صفر شــدن آمــار فوتی های 
کرونــا در اصفهــان و آبی شــدن وضعیــت همه 
شهرستان های اســتان به جز گلپایگان که در 
وضعیت زرد قــرار دارد، گفــت: نمی توان دقیقا 
کسیناسیون را باال  گر بتوانیم سطح وا گفت اما ا
ببریم، جلوی ایجاد هر موجی توسط امیکرون 
و غیر امیکرون گرفته می شــود، امــا هنوز با این 

کسیناسیون سطح فاصله داریم. سطح وا
گیــر مرکــز بهداشــت  مســئول بیماری هــای وا
اســتان گفــت: مــوج بعــدی کرونا بــه وضعیت 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در جامعــه و 
کسیناسیون بستگی دارد، اما نمی توان  روند وا
کــرد، ولــی بــا افزایــش  به طــور قطعــی اعــالم 
شناســایی مــوارد ابتــال بــه امیکــرون، تعــداد 
بیمــاران ســرپایی به طــور مشــخصی افزایــش 

پیدا کرده است.

براســاس نظام رتبه بندی شــانگهای در سال 
۲۰۲۱، دانشــکده علــوم ورزشــی دانشــگاه  
اصفهــان در جمع ۳۰۰ دانشــگاه برتــر جهان و 

رتبه نخست ملی قرار گرفت.  
بــر اســاس اعــالم روابــط عمومی دانشــگاه 
اصفهان بر اساس نظام رتبه بندی بین المللی 
شــانگهای، متعاقــب موفقیــت نــادر رهنما و 
مهدی کارگرفرد و قرار گرفتن آن ها در فهرست 

۲ درصد دانشــمندان برتر دنیا در سال ۲۰۲۱، 
دانشــکده علــوم ورزشــی دانشــگاه اصفهــان 
بــرای نخســتین بــار بــه عنــوان تنها مؤسســه 
علمی از ایــران در بیــن ۳۰۰ نهــاد علمی مرتبط 
با علــوم ورزشــی و توانبخشــی ورزشــی جهان 
با کســب رتبــه ۲۷۱ جهانــی در جایگاه بســیار 

خوبی قرار گرفت. 
شایان ذکر است که در ســال ۲۰۲۱ تعداد ۴۶۰ 
دانشــگاه که دارای ۵۱۵ دانشــکده و یا بخش 
مرتبط با علوم ورزشــی از سراسر جهان بودند 
در نظام رتبه بندی بین المللی شانگهای مورد 

ارزیابی قرار گرفتند.
ایــن موفقیــت در حالــی اســت کــه در داخــل 
گــروه و  کشــور بیــش از یک صــد دانشــکده، 
مؤسســه علمــی و دانشــگاهی مرتبط بــا علوم 

ورزشی فعالیت می کنند.

دفتــر بررســی حــوادث ســازمان هواپیمایــی 
کشــوری، در گزارش اولیه خود برخــورد موتور 
شــماره یــک بــه بانــد را علــت اصلــی ســانحه 

هوایی پرواز مشهد - اصفهان اعالم کرد. 
روز چهارشــنبه ۱۵ دی مــاه ۱۴۰۰ پــرواز ۷۳۷ 
کاســپین با ۱۱۰ مســافر هنگام فرود در فرودگاه 
خ هواپیما از  اصفهــان بــه علــت نقــص در چــر

ج شد. باند خار
پس از وقوع ســانحه، نمایندگان دفتر بررسی 
هواپیمایــی  ســازمان  حــوادث  و  ســوانح 
کشوری به همراه یک تیم متخصص از شرکت 
هواپیمایــی بالفاصلــه در محــل حاضر شــده 
و اقدامات اولیه برای ارزیابی شــدت ســانحه 
انجــام گرفــت و دســتگاه های ثبــت و ضبــط 
اطالعات پروازی از روی هواپیما پیاده شــد و 

برای بازخوانی به تهران انتقال یافت.
با اســتفاده از تجهیزات پایگاه نیــروی هوایی 
ارتش، فرودگاه اصفهان، مدیریت بحران شهر 
تالش شــد که هواپیما از کنار باند به محوطه 
پارکینگ فرودگاه منتقل شود تا تعمیرات الزم 
روی هواپیمــا انجــام شــود که این مهــم تا روز 

جمعه طول کشیده است.
در گزارش اولیه دفتر بررسی سوانح و حوادث 
ســازمان هواپیمایی کشــوری آمده اســت که 
هواپیمــای بوئینــگ B ۷۳۷ در ســاعت ۱۶ و 
 LABOT ۴۸ دقیقــه از طریــق مســیر ورودی
IN وارد باند ۲۵ راســت فرودگاه اصفهان شــد 
و بــا هدایــت کمــک خلبــان بــر روی ایــن باند 

فرود آمد.
خ ها با آسفالت باند فرودگاه،  پس از تماس چر
ارابه فرود ســمت چپ هواپیما دچــار نقص و 
لرزش نامتعــارف و در نهایت منجــر به برخورد 
موتــور شــماره یــک بــه بانــد و بــروز جرقــه در 

محفظه بیرونی موتور شد.
در ایــن هنــگام خلبــان عهــده دار هدایــت 
هواپیما شــده و با گرفتن ترمز ســمت راســت 
ســعی در جلوگیری از خروج هواپیما از باند را 
داشــت که موفق به منحرف نشدن هواپیما 

 TWYD به ســمت چپ و توقف در روبه روی
شد.

پــس از آن خلبــان دســتور تخلیــه اضطــراری 
مســافران از درب هــای خروجــی جلــو و عقب 
را صادر کرد که به علت عجله مســافران، ۹نفر 
دچار مصدومیت جزئی شدند که شش نفر از 
آن ها برای ادامه درمان به دو بیمارســتان در 
شهر اصفهان منتقل و باقیمانده نیز سرپایی 

مداوا شدند.
بــا وقوع ایــن ســانحه و بســته شــدن بانــد ۲۵ 
راســت، بقیــه پرواز هــا از بانــد ۲۵ چــپ ادامه 

یافت.
پس از وقوع ســانحه، نمایندگان دفتر بررسی 
حــوادث هواپیمایــی کشــوری به همــراه یک 
تیم متخصــص از شــرکت هواپیمایــی مربوط 
با حضــور در محــل و ارزیابی شــدت ســانحه، 
دســتگاه های ثبت اطالعات پروازی را از روی 
ج و بــرای بازخوانــی بــه تهــران  هواپیمــا خــار

منتقل کردند.
 )Notification( ســانحه  وقــوع  اطالعیــه 
بررســی  دار  صالحیــت  مرجــع  به ایکائــو، 
ســوانح در کشــور ســازنده و طــراح هواپیمــا 
)NTSB( ارسال شــد و با توجه به تکرار حادثه 
مشــابه در ایــن نــوع هواپیمــا، پیگیری هــای 
الزم بــرای انجــام اقدامــات اصالحی از ســوی 
کارخانه ســازنده و صدور توصیه هــای الزم به 
شرکت های هواپیمایی داخلی صورت گرفت.

تحقیقات نهایی صورت گرفته در رابطه با این 
سانحه در حال بررسی اســت و گزارش نهایی 

آن به زودی منتشر می شود.

کسن آسترازنکا در اصفهان نداریم:  وا

کنند متقاضیان یک هفته صبر 

دانشکده علوم ورزشی دانشگاه  اصفهان 
در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر جهان 

گزارش اولیه سانحه هوایی  انتشار 
پرواز مشهد-اصفهان 

خبر خبر

گاهی فرماندهی انتظامی استان  رئیس پلیس آ
اصفهان از دستگیری ســارق باطری خودروها 
گاهان پایگاه غرب این پلیس و  در عملیات کارآ

اعتراف متهم به ۲۲ فقره سرقت خبر داد.
سرهنگ حسین ترکیان اظهار داشــت: در پی 
شکایت یکی از شهروندان ساکن در منطقه غرب 
شهر اصفهان مبنی بر سرقت باطری خودروی 
گاهان پایگاه غرب  وی موضوع در دستور کار کارآ

گاهی استان اصفهان قرار گرفت. پلیس آ
کی  گاهان پــس از اظهارات شــا وی افــزود: کارآ
در محل وقوع ســرقت حضور یافته و با بررســی 
دقیــق و هوشــمندانه و جمــع آوری مــدارک و 
مســتندات الزم به یکــی از ســارقان ســابقه دار 
قطعــات و محتویات داخــل خــودرو مظنون و 

دستگیری وی را در دستور کار قرار دادند.
گاهــی اســتان اصفهــان اظهار  رئیس پلیــس آ
داشــت: با رصد هوشــمندانه متهــم در نهایت 
مشــخص شــد وی توســط مأمــوران کالنتری 
۲۰ فرماندهــی انتظامی شهرســتان اصفهــان 
دستگیر و به زندان اصفهان معرفی شده است 
گاهان متهم را از زندان تحویل  که بالفاصله کارآ
گرفته و تحقیقات علمی و تخصصی خود از این 

سارق را آغاز کردند.
سرهنگ ترکیان عنوان داشت: متهم که در برابر 
مســتندات پلیس چاره ای جز بیــان حقیقت 
نداشت به بزه انتسابی خود معترف و به ۲۲ فقره 
سرقت باطری خودرو و فروش آنها به متصدی 
یک واحد ضایعات فروشی اقرار کرد که در ادامه 
با راهنمایی هــای وی، مالخــر اموال مســروقه 
نیز دستگیر و هر دو متهم برای انجام اقدامات 

قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان 
برخوار گفت: ۳۰۰ برنامه فرهنگی در سال جاری 
در بقاع متبرکه شهرستان برخوار تولید و منتشر 
شــده اســت. حجت االسالم محســن ضیایی 
با اشــاره به گزارش عملکرد ۹ ماهــه اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرســتان برخوار در سال جاری 
اظهار داشت: در زمینه دریافت اسناد مالکیتی 
در ســال جاری موظفــی ما برای دریافت ســند 
مالکیــت ۱۵ جلد ســند بوده اســت که ۸ ســند 
تــا دی ماه دریافت شــده و دو ســند تبدیلی نیز 
داشتیم از دفترچه ای به تکبرگی بوده که تا آخر 

سال دریافت خواهد شد.
وی با بیان اینکه در شهرستان برخوار ۱۳ بقعه 
وجود دارد، افــزود: در هر هفت شــهر یک بقعه 
و دوبقعه نیــز در روســتاها اســت، از ایــن تعداد 
بقعه امامزاده نرمی شاخص کشوری است، دو 
بقعه استانی داریم و حدود ۱۰ بقعه نیز شاخص 

شهرستانی است.
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان 
برخوار با اشاره به اینکه در طول سال ۳۰۰ برنامه 
از امامزادگان شهرستان برخوار در صدا و سیما 
پخش زنده و تولیــدی داریم، افــزود: ۹۵ درصد 

از این برنامه ها در امامزاده نرمی تولید می شود.
وجود ۲۲۰ موقوفه در شهرستان برخوار

وی با اشاره به وجود ۲۲۰ موقوفه در شهرستان 
برخوار افزود: از این تعداد ۱۴۰ موقوفه مساجد و 
امامزادگان و ۸۰ موقوفه نیز موقوفات متصرفی 

هستند که درآمد دارند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار 
با بیان اینکه عمده موقوفات شهرستان برخوار 
کشاورزی است که تحت تأثیر خشکسالی نیز قرار 
گرفته است، اضافه کرد: این امر باعث شده که 
مستأجران پیشنهاد تغییر کاربری و یا برگرداندن 
موقوفه به اوقاف را دارند. وی افزود: همه تالش 
خود را برای افزایش درآمد موقوفات برای اجرای 
نیات واقفان را داشته ایم و خوشبختانه طی سه 
سال گذشته درآمد موقوفات در این شهرستان 

تصاعدی بوده است.
حجت االسالم ضیایی با اشــاره به اینکه روضه 
خوانی، کمک به مستمندان، کمک به طالب 
و … بیشــترین نیات وقف در شهرستان برخوار 
بوده اســت، گفت: در این زمینه نیــز موقوفات 
بزرگی از جمله ملک التجار با ۴۰۰ هکتار و موقوفه 
کبــر خانــی را داریم کــه کاربــری آنها  میرزاعلــی ا

کشاورزی، مسکونی، تجاری و کارگاهی است.
وی گفت: از نظر تعداد رقبات ۲۰۰ رقبه در ۸۰ رقبه 
منفعتی داریم که عمده آنها کشاورزی است و 
درآمدهای خوبی را در سال جاری داشته است.

رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان 
برخوار با بیان اینکه حدود ۸۰ هزار متر از موقوفات 
کشاورزی شهرستان برخوار قابلیت تغییر کاربری 
را دارد، افزود: با اجرای این طرد درآمد موقوفات 
شهرســتان افزایــش قابــل توجهــی را خواهــد 

داشت.

سارق باطری های خودرو 
در اصفهان دستگیر شد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان برخوار:

کشاورزی ۸۰ هزار متر زمین 
 موقوفه در برخوار قابلیت

 تغییرکاربری دارد

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
کاشان از دستگیری متخلفان با سابقه شکار و صید 

در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک خبر داد. 
الهیــار دولتخــواه گفــت: محیــط بانــان منطقــه 
حفاظت شده قمصر و برزک هنگام گشت و کنترل 
منطقــه بــا دوربین کشــی بــه یــک گــروه متخلف 
برخورد کردند که پس از ساعت ها کوهپیمایی در 
مسیر های صعب العبور و با حضور به موقع موفق به 

دستگیری گروه شدند. 
یکی از متخلفان با سابقه و دارای پرونده قضایی در 

زمینه شکار و صید است.
به گفته وی یگان حفاظت پس از دستگیری گروه 
متخلفان الشــه یک راس قوچ وحشــی(حمایت 
شده( و یک قبضه اسلحه گلوله زنی به همراه ادوات 

شکار را کشف و ضبط کردند.
پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی تحویل 

مقامات قضایی شهرستان شده است.

مســئول یــگان حفاظت محیط زیســت کاشــان 
افزود: محیط بانان بی ادعا و سختکوش با فعالیت 
شبانه روزی در این شرایط سخت آب و هوایی به 
طور مستمر در مناطق حضور دارند و با متخلفان 

به شدت برخورد خواهند کرد.
کاشان با گستره چهار هزار و ۳۹۲ کیلومترمربع، یک 

منطقه حفاظت شده با نام قمصر و برزک دارد.
دولتخــواه گفــت: منطقــه حفاظت شــده قمصر 
و بــرزک بــا وســعت ۶۰ هــزار هکتــار، دارای تنــوع 
گیاهــی و جانــوری باالیــی اســت و از ســال ۸۹ 
 جــزو مناطــق حفاظــت شــده کشــور قــرار گرفتــه 

است.
شهرستان کاشــان با جمعیت افزون بر ۳۶۸ هزار 
نفر، در فاصلــه نزدیک بــه ۲۰۰ کیلومتری شــمال 
اصفهان و شهرســتان نطنز با بیــش از ۴۷ هزار نفر 
جمعیت در فاصله نزدیک به ۱۲۵ کیلومتری شمال 

اصفهان قرار دارد.

رییــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( کاشــان 
کنون با  گفت: ۱۷۳ مددجو از ابتدای ســال جاری تا
حمایت این نهاد شاغل شدند که پس از رسیدن به 
درآمد پایدار و ثابت از چرخه حمایت خارج می شوند. 
امیرحسین شیخ استرکی افزود: برای ایجاد این تعداد 
شغل پایدار، افزون بر هشت میلیارد تومان تسهیالت 

ارزان قیمت تخصیص داده شد.
وی ادامــه داد: ۱۳۵ نفــر از این مددجویــان از طریق 
ح هــای شــغلی و دریافــت تســهیالت  اجــرای طر
خوداشتغالی و بقیه افراد نیز از طریق کاریابی جذب 

بازار کار شدند.
رییس کمیته امداد امام خمینی )ره ( کاشان با اشاره 
گذاری تسهیالت به مددجویان،  به اینکه پیش از وا
توانایی آنها برای اجرای طرح ها توسط کارشناسان 
مورد ارزیابی قرار می گیرد، اظهار داشت: برای پایداری 
طرح ها، نظارت و بازدیدهای قبل، هنــگام و بعد از 

اجرای طرح در دستور کار این نهاد قرار دارد.

وی با بیان اینکه برای راه اندازی و اجرای طرح های 
اشــتغال زا، مشــاوره شــغلی و اســتعدادیابی انجــام 
می شــود، خاطرنشــان کرد: بر پایه میزان امکانات، 
تجهیــزات و مکانی که در اختیــار مددجو قــرار دارد، 
تســهیالت پرداخت و مســیر شــغلی فرد نیز بــر پایه 

مهارتی که دارد، تعیین می شود.
شیخ استرکی با یادآوری طرح های مشاغل خانگی 
در رشته های صنایع دستی تصریح کرد: این مشاغل 
برای زنان سرپرست خانواده های زیرپوشش کمیته 
امداد امــام خمینــی )ره( ایجــاد می شــود تــا در کنار 
فرزندان و اعضای خانواده، نظارت و مدیریت کافی 

بر آنها داشته باشند.
کاشان دارای ۲ اداره کمیته امداد امام خمینی )ره( 
در مرکز شهرســتان و راوند اســت و در مجموع ۶ هزار 
و ۷۳۰ خانوار زیر چتر حمایتی این نهاد قرار دارند که 
نزدیک به ۶۵ درصد افراد زیرپوشش زنان سرپرست 

خانوار هستند.

خبرخبر
دستگیری شکارچیان قوچ وحشی 

کاشان  در 
امسال ۱۷۳ شغل برای مددجویان
کاشان ایجاد شد کمیته امداد در   
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5 ۱۰ ژانویه    2۰22 رفهنگ
مضحکه تلخک؛ عدالت و صداقت

نمایــش »مضحکــه تلخــک« بــه 
کبری بر اساس  کارگردانی مریم علی ا
فیلم نامــه "آهو ســلندر طلحک" 
نوشته بهرام بیضایی است که روایتگر جوانی به نام 
طلخک است. محتوای تئاتر، اندیشه و بیان و حرکت 
است که بخش اندیشه و بیان آن ریشه ای فرا زمینی 
و معنــوی دارد و باعــث تعالــی روح انســان به ســوی 
کمال می شود. تئاتر یک ضرورت است، یک ضرورت 
اجتماعی که همواره بــوده و خواهد بــود. نمی توان 
منکر آن شد، ضرورتی که همگان بر تأثیر شگرفش بر 
اجتماع در ادوار مختلف اذعــان دارند. تئاتر، دیدن 
هنر انســان های خوش نیت اســت؛ کســانی کــه در 
کمال زیبایی و وقار، افکارشــان را بــر روی صحنه و در 
حضور مردم می پرورانند و برای تحت تأثیر قرار دادن، 
به جای حیله و ترفند، صرفا از حضور کامال انسانی خود 
گر در نیمه دی ماه سال جاری،  استفاده می کنند. ا
تئاترهای روی صحنه را رصد کرده باشیم، حتما نام 
نمایش "مضحکه تلخک" آشــنا اســت کــه احتماال 
سوالی هم در ذهن ما پیش می آید که مضحکه تلخک 
چه معنایی دارد و چرا مضحکه تلخک باید نام یک 
نمایش باشد. مضحکه تلخک نمایشی متفاوت که 
با یک داستان سنتی ایرانی گره خورده است. آنچه 
کبری« کارگردان  می خوانید گفت وگو با »فاطمه علی ا

نمایش »مضحکه تلخک«است:
لطفا در مورد نمایش اطالعاتی بدهید.

مضحکــه تلخک بــر اســاس فیلم نامــه آهو ســلندر 
طلحــک و دیگــران از بهرام بیضایــی )اپیزود ســوم( 
نگاشــته شــده و روایت جوانی به نام طلحک است 
که علیه خان اربابش شوریده و مانده و تبعید شده 
و آواره بیابــان اســت تا در راه به روســتایی می رســد. 
او در ازای آب و نانــی کــه می خــورد میــر نوروزشــان 
می شود و به زودی در می یابد که چرا اهالی روستا از 
پذیرش این نقش شانه خالی می کردند. میرنوروزی 
مراسمی است که در گذشته در آغاز بهارگاه در آذرماه 
و گاه در فروردیــن در ایــران باســتان و حتــی یونــان 
برگزار می شــده اســت و به این صورت بــوده که یک 
روز یا 1٣ روز عید و حتی یک ماه که در هر دوره متغیر 
کــم و پادشــاه  بــوده اســت، شــخصی را به جــای حا
می گماشــتند و ردای شــاهی را تنش می کردند و در 
پایان مراسم او را که نمادی از زمستان و سرما بوده از 
شهر بیرون می کردند و گاهی کتک می زدند و حتی در 

بعضی مناطق قربانی می کردند.
        سبک نمایش و طراحی صحنه چگونه 

است؟
تالش ما بر احیای نمایش آئینی ســنتی ایران بوده 
چرا که بطن ایــن اثر یعنی مراســم میرنــوروزی خود 

ریشه در آئین و رسوم ایران کهن دارد و شیوه اجرایی 
آن چیزی شبیه تخته حوضی است. ما با استفاده از 
شاخصه های نمایش های ایرانی سعی بر پیوند تئاتر 
امروز با ریشه ها کرده ایم، پس رد پایی از معرکه گیری، 
نقالی، سردمداری و تعزیه گردانی و نوحه سرایی در 
کنار رقص های سنتی و حضور زنپوش ها می بینیم 
که با موســیقی ســنتی ایرانی و شــیوه فاصله گذاری 
برشت که خود ریشه در شرق دارد تکمیل شده و در 
گر به اوج خود رسیده است.  ارتباط مستقیم با تماشا
در طراحی صحنه نیز در نهایت اختصار از یک صندلی 
و دو پرده سایه که از خیمه شب بازی ایرانی وام گرفته 

شده استفاده کردیم.
        موضوع نمایش و دلیل انتخاب عنوان 

"مضحکه تلخک" برای آن چیست؟
موضوع نمایش ما عدالت و صداقت است. تلخک 
وام گرفته از عنوان طلحک اســت که از اپیزود سوم 
فیلمنامــه وارد نمایشــنامه شــده اســت و به خاطر 
کتر اصلی بدل به تلخی و در نهایت  صداقت گزنده کارا
تلخک شده، اما واژه مضحکه جایگزینی است برای 
کمدی که متأسفانه امروزه در نگاه مخاطب اصفهان 
یادآور آثار فارس اســت و الجرم باید با واژه ای که هم 
معرف کمدی است و هم به سبک و سیاق سنتی کار 

نزدیک است جایگزین شود.
        چگونگی گرایش و تمایل برای 
ساخت اینچنین داستانی چه بود؟

هدف اصلــی مــا در درجــه اول احیــای نمایش ها و 

رســوم ایران منســوخ شــده بود ولــی در درجــه دوم 
کوشیدیم تا ثابت کنیم برخالف آنچه که رایج شده 
می توانیم با محتوایی اجتماعی و با تکیه بر متنی فاخر 
از استادی چون بیضایی اثری تقدیم نگاه مردم کنیم 
که حرفی برای گفتن و تلنگری برای زدن به افکار مردم 

داشته باشد و کمدی فارس نباشد. 
از ســویی همانگونه کــه بهرام بیضایی گفته اســت 
گــر بخواهــد حرفی بزنــد ناچار اســت چهره  »عامی ا
معتــرض خــود را بــا صورتک مضحکــه بپوشــاند.« 
شــوخی و مضحکه اغلب وســیله ای بــرای تلطیف 
نیست، بله برعکس، حربه ای علیه لحظه های تلخ، 

و سرپوشی برای انتقادهای تند و زمخت است.
        امتیازهای مثبت و نقاط ضعف اینگونه 

نمایش ها با سایر سبک ها از نظر شما چیست؟
امتیاز مثبت این اثر جدا از ارتباط نزدیک و مستقیم 
آن با مخاطــب و حذف دیــوار چهارم این اســت که 
کوشیده تا در قالب تأثیرگذار کمدی توأم با موسیقی 

زنده نظر مخاطب غیر تئاتری را هم جلب کند. 
از طرفــی همیــن ارتبــاط نزدیک باعــث بــروز بداهه 
کــه در عین اینکــه مشــخصه  گویی هایــی شــده 
نمایش ایرانی است اما گاهی بدل به ضعف شده و 

ناهماهنگی از سوی مخاطب ایجاد می کند.
        ساخت نمایش "مضحکه تلخک" چقدر 

زمان برده است؟
مضحکــه تلخــک ابتــدا بــه قصــد ارائــه پایــان نامه 
دانشجویی طی چهار ماه تمرین فشرده تهیه شد و 

بعد از آن با اعمال تغییراتی اساسی از تعویض دو نفر از 
بازیگران گرفته تا اعمال طراحی و اجرای لباس و تغییر 
بعضی میزانسن ها در دو ماه به مرحله اجرای عموم 
در سطحی باالتر از پیش رسید. همچنین ایده اولیه 
اجرای آن مرداد ماه سال 99 پس از خواندن فیلم نامه 

به ذهنم خطور کرد.
        عوامل نمایش "مضحکه تلخک" چه کسانی 

هستند؟
بازیگران و عوامل همه از جوانان مســتعد اصفهان 
هستند که همدالنه در کنار هم قرار گرفتند تا هرچه 
کثر  بهتر اثری مورد توجه و اقبال روی صحنه برود. ا
غ التحصیالن  اعضای این گروه از دانشــجویان و فار
بازیگری و کارگردانی تئاتر دانشــگاه ســپهر اصفهان 

هستند.
        از دیدگاه شما چه راهکاری برای بهتر شدن 

تئاتر اصفهان وجود دارد؟
اولین راهکار حمایت مدیران و مســئوالن ذی ربط 
از صــدور مجوزها گرفته تا اختصاص بودجه هــا و در 
درجه دوم اســتقبال بیشــتر از نیروهای جــوان نوپا 
گفته نماند که آقای امامی مدیریت  اســت؛ البته نا
ســابق تاالر هنر و اســاتید برجســته و پیشکســوتان 
تئاتر حمایت بی شــائبه ای از نیروهای تــازه نفس و 
غ التحصیل داشتند و راه را برای ورود  دانشجویان فار
ما به این عرصه هموار کردند، حتی مدیریت جدید 
تاالر آقای دادفر نیز همکاری بسیاری با گروه جوان ما 

داشته اند. از همه آن ها بسیار سپاسگزارم.

جشــنواره نقاشــی کــودکان و نوجوانــان امســال 
برای اولین بار در سطح بین المللی برگزار می شود 
و کــودکان و نوجوانــان ۴ تــا ۱۸ســال می تواننــد 
نقاشــی های خود را با موضوع »شهر من؛ شهر زندگی« به دبیرخانه 

جشنواره ارسال کنند.
زهــرا کاظمی در این بــاره گفت: ایــن جشــنواره در دو ســال گذشــته 
در سطح ملی برگزار شــد و امسال نیز در ســطح بین المللی با هدف 
ارزیابی نگاه کــودکان به شــهر و تقویت حس تعلق و هویت شــهری 

برگزار می شود.

مدیر اجرایی برگزاری جشنواره بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان 
افــزود: جشــنواره بین المللی نقاشــی کــودکان ونوجوانان دو ســال 
گذشته با عنوان »کمانک« برگزار شد که سال گذشته با ارسال ۷۰۰ اثر 
به دبیرخانه و داوری ۳۰۰ اثر، آثار راه یافته به مرحله نهایی در کتابی 

منتشر شد.
وی با اشاره به اینکه آثار در گروه های ۴تا۶ســال، ۷تا ۱۲ سال و ۱۳ تا 
۱۸ سال مورد داوری قرار می گیرد، تصریح کرد: هدف از برگزاری این 
جشــنواره دســتیابی به نگاه کودکان به شهر اســت تا از دریچه نگاه 

کودکان بتوانیم هویت شهری را مورد بررسی قرار دهیم.

کید بــر تقویــت حــس تعلــق و هویــت شــهری از دوران  کاظمی بــا تا
کودکی، بیان کرد: نقاشی بهترین ابزار برای بیان احساسات کودکان 
است و از این طریق می توان اهمیت شــهر را در کودکان و نوجوانان 

نهادینه کرد.
کشــورهای همســایه و شــهرهای  کــودکان  وی بــا بیان اینکــه 
خواهرخوانــده در این دوره از جشــنواره نقاشــی کــودکان و نوجوان 
شرکت خواهند کرد، ادامه داد: این جشــنواره در نیمه دوم دی ماه 
اعــالم می شــود و از اول بهمن مــاه، کــودکان و نوجوانــان می توانند 
آثار خود را به دبیرخانه ارســال کنند که جزئیات آن از طریق ســایت 

جشنواره اطالع رسانی خواهد شد.
مســئول خانه کودک بــا اشــاره به اینکه هــر کــودک و نوجوانی مجاز 
به ارســال یک اثر اســت، ادامــه داد: طبق جدول زمان بندی شــده 
جشــنواره نقاشــی کودکان و نوجوانان، آثار در نیمه اول اســفندماه 

داوری می شود و نتایج داوری تا پایان سال اطالع رسانی می شود.
وی با اشــاره به اینکــه "پوپک" نمــاد امســال جشــنواره بین المللی 
کــودکان و نوجوانان اســت، تصریــح کــرد: "پوپک" نــام دیگر هدهد 
یــا شانه به ســر اســت و در ادبیــات، داســتان ها و تاریــخ جهــان بــه 
ویــژه در ایــران جایــگاه ویــژه ای دارد و کــودکان بــا همذات پنــداری 
با این پرنده می توانند احســاس تعلق به خانه و کاشــانه خــود را در 
نقاشــی  بروز دهنــد. عالقه منــدان بــرای کســب اطالعات بیشــتر از 
جشــنواره بین المللــی نقاشــی کــودکان و نوجوانــان می تواننــد بــه 
دبیرخانه جشنواره واقع در خانه کودک و نوجوان اصفهان)بوستان 
ملت، حدفاصل سی وســه پل و پل آذر( مراجعه کرده و یا با شــماره 

۳۶۲۷۵۰۴۰ تماس حاصل کنند.

جشنواره بین المللی نقاشی با پوپک می آید

تئاتر

جشنواره

اداره گردشــگری ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی 
و ورزشــی شــهرداری اصفهــان باتوجــه بــه ســند 
گردشگری اصفهان در افق ۱۴۰۴ و نظرسنجی های 
انجام شــده از شــهروندان، تور گردشــگری "مرکز - 

پیرامون" را برگزار کرده است.
علیرضا مســاح، در خصوص تور گردشگری "مرکز _ 
پیرامون" گفت: مقصد این تور صرفا شهر نجف آباد 
نیست بلکه شهرستان های پیربکران و خمینی شهر 
نیز در برنامه لحاظ شده است و شهرداری های این 
شهرستان ها باید اعالم آمادگی و همکاری کنند تا 
بازدید صورت بگیرد، ضمن اینکه به زودی شهرهای 

دیگر نیز به این برنامه اضافه می شود.
وی با اشــاره به نیــم روزه بودن این تور گردشــگری 
ادامه داد: مخاطبان تور گردشگری "مرکز _ پیرامون" 
شهروندان هســتند و با توجه به ســند گردشگری 
اصفهــان در افــق ۱۴۰۴ و نظرســنجی های انجــام 
شده از همشهریان اصفهانی الزم است این نکته را 
مطرح کرد که خانواده نیاز به تفریــح و گردش دارد 
گر این موضــوع مورد توجه قرار نگیرد مشــکالت  و ا

دیگری ایجاد می کند.

مساح با اشــاره به اینکه هزینه های تور گردشگری 
"مرکــز _ پیرامــون" مقرون بــه صرفــه و ارزان اســت، 
گفت: برای برگزاری این تور، پروتکل های بهداشتی 
و مسائل ایمنی رعایت می شوند و اهداف فرهنگی 

لحاظ شده است.
رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی 
کــرد: در  کیــد  و ورزشــی شــهرداری اصفهــان تأ
شهرســتان ها باید اشــتغال زایی کرد تــا مهاجرت 
کمتر شده و جاذبه های گردشگری معرفی شوند. 
تور گردشگری "مرکز _ پیرامون" نیز با توجه به چنین 
اهدافی طراحی شده است و تک بعدی نیست و تا 

نیمه اول اسفندماه ادامه دارد.

کارشناس ارشد گردشگری سازمان میراث فرهنگی 
اســتان اصفهــان گفــت: اصفهــان از لحــاظ تعداد 
مجتمع های خدماتی- رفاهی رتبه اول را در کشور 
دارد.  کامران هارونــی گفــت: تعــداد ۵۳ مجتمــع 
خدماتــی- رفاهــی در ســطح اســتان وجــود دارد 
که تعــداد ۳۷ مجتمــع خدماتــی دیگر نیــز در حال 
گر به بهره برداری برســد ۹۰ واحد  ســاخت اســت وا
مجتمع خدمات رفاهی به زنجیره خدمت رسانی 

به مسافران و کاربران جاده ای اضافه خواهد شد.
 از ســال ۷۷  احــداث رســتوران های تــک واحــد ی 
بین راهی ممنوع شده و طرح ایجاد مجتمع های 

خدماتی - رفاهی جایگزین آن شد.
مجتمع هــای خدماتــی - رفاهــی دارای امکانات 
خدماتــی، رســتوران، نمازخانــه، جایــگاه عرضــه 

سوخت، پارکینگ 'اقامتی و حتی حمام... هستند 
و بــا ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی راه انــدازی 
می شــوند. مکان یابــی و نظــارت بــر ســاخت و 
بهره بــرداری از مجتمع هــای خدماتــی و رفاهــی از 
وظایف اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای این 
استان است. کامران هارونی گفت: درحال حاضر 
کم بر کشــور که ناشی  با توجه به شــرایط خاص حا
از اثرات ویروس کووید ۱۹ اســت، نظارت مضاعفی 
بر این مجتمع ها می شــود.در ۹ ماهه اول امســال 
بیش از ۵۰۰ بازدید مستمر از مجتمع های خدماتی- 
رفاهــی ســطح اســتان انجــام شــده اســت. طــی 
کیپ نظارتی از واحد ها ۲۵ مورد تذکر  بازدید های ا
و ۷ مورد اخطار به واحد هایی که شــیوه نامه های 

مصوب را رعایت نکرده اند صادر شده است.

تبلیغــات  دفتــر  تبلیغــی  فرهنگــی  معــاون 
دبیرخانــه  تشــکیل  از  اســالمی اصفهان 
دائمی معرفــی چهره هــای شــاخص و مانــدگار 

تبلیغی دینی دراصفهان خبر داد. 
حجت االســالم حامــد اهتمــام گفــت: تکریم و 
بزرگداشــت چهره های مانــدگار تبلیغ اصفهان 
به منظور معرفــی و در ادامــه الگو گیری مبلغان 
و طــالب در راســتای تبلیــغ معــارف دینــی 
هدف گذاری شده است. معاون فرهنگی تبلیغی 
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: به همین 
منظور دبیرخانه چهره های شــاخص و ماندگار 
تبلیغی به میزبانی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 

و با مشــارکت نهاد هــای حــوزوی ازجملــه مرکز 
مدیریت حوزه علمیه اصفهان، مرکز رسیدگی به 
امور مساجد، سازمان بسیج طالب و روحانیون، 
شــورای سیاســت گذاری ائمه جمعه، سازمان 
اوقاف و امور خیریه تشکیل و اولین جلسه آن با 

حضور رؤسای این نهاد ها برگزار شد.
حجت االســالم اهتمــام گفــت: آئین نامه ایــن 
طرح در معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات 
اســالمی اصفهان تدویــن و در اولیــن جلســه 
دبیرخانه چهره های شاخص و ماندگار تبلیغی، 
دربــاره ضوابــط، شــرایط و اهــداف آن بحــث و 

گفتگو شد.

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

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

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

هفته را مطالعه کنید:
        نمایشگاه "نقاشی آهنگین"

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

ساعت: ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ۱۴:۳۰ تا ۱۸
مکان: گنجینه موسیقی ارامنه، واقع در اصفهان، 
خیابان حکیم نظامی، گذر سنگتراش های غربی، 

ک ۵۷ پال
        نمایشگاه نقاشی "استمرار"

آثاری از: الهه سلیمانی
زمان برگزاری: تا ۳۰ دی ماه

ساعت: ۱۶ تا ۲۰
بازدید: همه روزه به غیر از سه شنبه و جمعه ها

مکان: گالری تام، واقع در اصفهان، خیابان حکیم 
نظامی، کوچه کلیسای وانک، روبه روی دانشگاه هنر

        نمایشگاه خوشنویسی "گلستان هنر"

آثاری از: جمعی از خوشنویسان اصفهان
زمان برگزاری: ۱۸ دی ماه

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

لطف اهلل
        نمایشگاه گروهی دال "طبیعت بی جان"

آثاری از: منوچهر ســلطانی، شــادی منانی، ســحر 
نخعی، مرضیه کرمانی، مریم دهقانیان، محبوبه 

چمی
زمان برگزاری :۱۸ تا ۲۲ دی ماه

ساعت: ۱۷ تا ۲۲
کنــون، واقــع در اصفهــان، خیابان  مکان: گالری ا
ک ۹ خاقانی، کوچه افشین )۱۴(، بن بست حریر، پال

        نمایشگاه آثار "یک به یک"
آثاری از: امیر منفرد

زمان برگزاری :۱۸ دی تا ۴ بهمن ماه
ساعت: ۱۱ تا ۱۹

مکان: گالری امروز، واقع در اصفهان، خیابان آبشار 
ک ۳۲۴ دوم، کوی فرشید، پال

        نمایشگاه مجسمه 
"عاشقانه های مکتب خانه ای"

پرده اول: بهرام و گل اندام
آثاری از: علی بهارلو

زمان برگزاری: تا ۳۰ دی ماه
ساعت: ۱۰ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰:۳۰

مکان: گالری گذار، واقع در اصفهان، خیابان حکیم 
نظامی، کوچه سنگتراش های غربی، روبه روی بن 

ک ۱۵ بست الله، پال
        نمایشگاه آثار خوشنویسی

"کرامت صداقت"
آثاری از: کرامت اله صداقت

زمان برگزاری: ۱۸ الی ۲۸ دی ماه
ساعت: ۱۰ تا ۱۹

مکان: گالری نقش خانه، واقع در اصفهان، خیابان 
آمادگاه، روبه روی هتل عباسی، مجتمع عباسی، 

ساختمان سوره حوزه هنری

گردشگری "مرکز-پیرامون"  برگزاری تور 

افزایش تعداد مجتمع های بین راهی استان اصفهان 

تشکیل دبیرخانه دائمی چهره های ماندگار تبلیغ دینی در اصفهان 

گردی در اصفهان گالری 

گردشگری

گالری گردی

خبر

معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از عموم 
شهروندان، کارشناســان و جامعه علمی کشور 
دعــوت کــرد تا ایده هــای خــود بــرای تببیــن 
شــخصیت چهاربــاغ اصفهــان را از طریق ایــده 
کاپ »چهــار بــاغ زندگی« ارســال کننــد. به نقل 
از روابــط عمومی ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ورزشی شهرداری اصفهان، مجتبی شاه مرادی 
اظهار کرد: مدیریت جدید شهرداری اصفهان 
فعالیت خود را در مسیر تحقق شعار »اصفهان 
من، شــهر زندگــی« قــرار داده اســت. وی افزود: 
بر این اساس با توجه به اینکه چهارباغ اصفهان 
یکی از خیابان هــای اصلی، مهم و خاطره ســاز 
برای مردم نصف جهان است، در بستر محقق 
ســاختن این شــعار به ایــن خیابــان تاریخــی 
پرداخته ایــم و از ایده هــای شــهروندان در ایــن 
راستا استقبال می کنیم. معاون فرهنگی شهردار 
و رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان ادامه داد: سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با همکاری 
مدیریت پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین، 
در ایده کاپ یازدهــم خود »چهاربــاغ زندگی« را 
مورد نظر قرار داده اســت و بر این اساس از عموم 
شهروندان، کارشناسان و جامعه علمی دعوت 
می کنیم تا ایده های خود برای تبدیل چهارباغ 
به چهارباغ آرامش و زندگی را برای ما ارسال کنند. 
وی خاطرنشــان کــرد: شــهروندان می تواننــد 
طرح ها و ایده های مطلوب و جدید مدنظر خود 
بــرای رســیدن بــه چهارباغ مطلــوب و دوســت 
داشتنی نصف جهان، از ابعاد مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصــادی و کالبــدی را از طریق میز 
خدمات غیرحضــوری شــهرداری اصفهــان به 
آدرس https://my.isfahan.ir بخش ایده کاپ 
چهارباغ زندگی ثبت کنند. مهلت ارسال طرح 
و ایــده برای ایــده کاپ »چهاربــاغ زندگــی« که با 
مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان و مدیریت پژوهش، خالقیت 
و فناوری های نوین شهرداری برگزار می شود، تا 

۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ است.

نخستین جشنواره بین المللی نقاشی کودکان 
و نوجوانان امســال با موضوع »شــهر من؛ شهر 
زندگی« در اصفهان برگزار می شود.  مدیر اجرایی 
برگزاری جشنواره بین المللی نقاشی کودکان و 
نوجوانان گفت: جشــنواره بین المللی نقاشی 
کــودکان و نوجوانان در رده ســنی ۴ تا ۱۸ســال و 
باهدف ارزیابی نــگاه کودکان به شــهر و تقویت 
حس تعلق و هویــت شــهری خواهد بــود. زهرا 
کاظمی بابیان اینکه کودکان کشور های همسایه 
و شهر های خواهرخوانده در این دوره از جشنواره 
نقاشی کودکان و نوجوان شرکت خواهند کرد، 
گفــت: متقاضیــان از اول بهمــن می تواننــد آثار 
خود را به دبیرخانه ارسال کنند که جزییات آن 
از طریق سایت جشــنواره اطالع رسانی خواهد 
شــد. کاظمی با اشــاره به اینکه آثار در گروه های 
۴تا۶سال، ۷تا ۱۲ سال و ۱۳ تا ۱۸ سال مورد داوری 
قرار می گیرد، گفت: هدف از برگزاری این جشنواره 
دستیابی به نگاه کودکان به شهر است تا از دریچه 
نگاه کودکان بتوانیم هویت شهری را موردبررسی 
کید بر تقویت حس تعلق  قرار دهیم. کاظمی با تأ
و هویت شهری از دوران کودکی، گفت: نقاشی 
بهترین ابزار برای بیان احساسات کودکان است 
و از این طریق می توان اهمیت شهر را در کودکان 
و نوجوانان نهادینه کرد. کاظمی با اشاره به اینکه 
هر کودک و نوجوان مجاز به ارسال یک اثر است، 
گفت: طبق جدول زمان بندی شده جشنواره 
نقاشــی کــودکان و نوجوانان، آثــار در نیمــه اول 
اسفندماه داوری می شود و نتایج داوری تا پایان 
ســال به اطالع عموم خواهد رســید. کاظمی با 
اشــاره به اینکه "پوپک"، نماد امسال جشنواره 
بین المللی کــودکان و نوجوانان اســت، گفت: 
"پوپک" نام دیگر هدهد یا شانه به سر است و در 
ادبیات، داستان ها و تاریخ جهان به ویژه در ایران 
جایگاه ویژه ای دارد و کودکان با همذات پنداری 
با این پرنده می توانند احســاس تعلق به خانه 
و کاشــانه خود را در نقاشــی بروز دهند. به گفته 
کاظمی عالقه منــدان بــرای کســب اطالعــات 
بیشتر از جشنواره بین المللی نقاشی کودکان و 
نوجوانان می توانند به دبیرخانه جشنواره واقع 
در خانه کودک و نوجوان اصفهان )بوستان ملت، 
حدفاصل سی وســه پل و پل آذر( مراجعه کرده 
و یا با شــماره ۳۶۲۷۵۰۴۰ تماس حاصل کنند. 
جشنواره بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان 
۲ سال گذشــته با عنوان »کمانک« در اصفهان 

برگزار شده است.

ایده کاپ "چهارباغ زندگی"؛

 رقابتی برای ایده های
 شهروندی

برگزاری جشنواره بین المللی
 نقاشی کودکان و نوجوانان 

در اصفهان 

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰1۶9۳، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/1۰/۰7، مفاد آرا هیات حل 
اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه 
صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله 1۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار 
و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ 
انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت 
محل ارایه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. 
درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل 
ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۵۳7، 1۴۰۰/۰8/۳۰، خانم 
هما احمدیان دهاقانی فرزند سلیمان ششدانگ یک باب خانه به مساحت 2۵1/7 مترمربع پالک 
7۶ فرعی از 12۵ اصلی واقع در اراضی صحرای ارباب بخش ثبتی دهاقان انتقال تمامت 127 سهم 
مشاع از 2۵۴ سهم از ۵۵۰ سهم 1/۵ دانگ از ششدانگ پالک فوق موضوع ثبت دفتر امالک دفتر 9۰ 
صفحه 787 به نام خانم هما احمدیان دهاقانی مالک رسمی صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت 
اول: دوشنبه 1۴۰۰/1۰/2۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1۴۰۰/11/1۵ – اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان دهاقان – 12۵۵۴۰2 / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰17۴9، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/1۰/1۳، مفاد آرا هیات حل 
اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه 
صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله 1۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار 
و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ 
انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
ثبت محل ارایه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارایه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۵29، 
1۴۰۰/۰8/۳۰، آقای حسن آریان فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
2۶۶۰/7۰ مترمربع پالک 1 فرعی از 1۳۰ اصلی واقع در مزرعه نجف اباد بخش ثبتی دهاقان انتقال 
عادی مع الواسطه مالک رسمی رسول میرباقری دهاقانی فرزند لطف اله از ششدانگ پالک فوق 
موضوع سند 1۳۵۴9 مورخ 1۳18/۵/21 دفتر ۵ اصفهان صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت 
اول: دوشنبه 1۴۰۰/1۰/2۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1۴۰۰/11/1۵ – اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان دهاقان – 12۵۵۳88 / م الف

آگهی

تئاتر

جشنواره



سال پنجم - شماره ۱۳2۳

دوشنبه  2۰  دی ۱۴۰۰ - 7 جمادی الثانی ۱۴۴۳

ورزش6 ۱۰ ژانویه    2۰22
سپاهان -۲ فوالد یک :

  دربی  حرفه ای ها به کام طالیی پوشان
تیم فوتبــال ســپاهان در دیداری 
مهیج موفق به شکست فوالد شد 
تا همچنان در کورس قهرمانی باقی 
بماند. در چارچوب رقابت های هفته چهاردهم لیگ 
برتر فوتبال تیم های سپاهان و فوالد در ورزشگاه نقش 
جهان به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت 

با پیروزی ۲ بر یک سپاهان به پایان رسید.
دیــدار ســپاهان و فــوالد، دو تیمی که به عنــوان تنها 
باشــگاه های ایرانی مجــوز حرفــه ای کنفدراســیون 
فوتبال آســیا را کســب کردند در حالی آغاز شــد که در 
ابتدای دیدار فوالد با پرس سنگینی که از میانه زمین 
گذاشته بود سعی در خراب کردن بازی سپاهان و ایجاد 
ضد حمله و یا شاید رسیدن به گل زود هنگام داشت، 
در سوی دیگر اما سپاهان با استفاده از توپ های بلند 
سعی داشت از زیر این پرس رهایی یابد که روی یک 
صحنه نیز این ارسال های بلند برای سپاهان ایجاد 
موقعیت کرد اما گلی برای ســپاهان در پی نداشت. 
پس از گذشــت ۱۰ دقیقه پرس فوالد نیز متوقف شد 
و سپاهان فرصت بهتری برای ســاخت بازی و ایجاد 
گردان نویدکیا کــه در برنامه  موقعیت پیدا کــرد. شــا
هجومی خود پاس رو به عقب از درون محوطه جریمه 
و ایجاد موقعیت شوتزنی را در دستور کار داشتند پس 
کام ماندند، بار سوم پس  از اینکه دو بار روی این ترفند نا
از یک حرکت ترکیبی زیبا با شوت رفیعی به گل رسیدند 
تا پس از ۴ هفته در نیمــه اول دروازه حریف خود را باز 

کرده باشند و برنده به رختکن بروند.
در نیمه دوم ســپاهان باز هم هجومی آغاز کرد و قبل 
از اینکه یک ربع از آغاز بــازی بگذرد این امید نورافکن 
بود کــه روی یــک حرکت انفــرادی پس از پشــت ســر 
گذاشتن چهار بازیکن فوالد، با شوتی سرکش دروازه 
مهمان را برای بار دوم باز کرد. سپاهان که با زدن گل 
دوم شاید خیالش بابت پیروزی راحت شده بود روی 
یک غفلت از سوی اسماعیلی فر به حریف پنالتی داد تا 
با گل شدن پنالتی، اختالف دوباره به حداقل برسد و 
لحظات پر فشاری برای سپاهان و محرم در ادامه رقم 
بخورد. سپاهان در ۲۰ دقیقه پایانی توپ را در اختیار 
حریف گذاشته بود و فضاها را برای این تیم بسته بود 
اما با این وجــود روی ضربات کرنر و ایســتگاهی فوالد 
روی دروازه سپاهان خطرساز شد که هیچکدام گلی 

در پی نداشت.
بدین ترتیب سپاهان در دیداری که به خصوص پس 
از گل فوالد فشار زیادی از نظر روانی متحمل شد موفق 
به شکست فوالد شد تا با پیروزی در یکی از مهم ترین 
بازی های خانگی همچنان اختالف ۴ امتیازی با صدر 
جدول را حفظ کند. از ســوی دیگر بــا توجه به توقف 
عجیب پرسپولیس مقابل شهرخودرو، سپاهان به 
یک امتیازی این تیم رسید. در پایان هفته چهاردهم 
استقالل با ۳۲ امتیازی قهرمانی نیم فصلش را مسجل 
کرد و پرسپولیس با ۲۹ امتیاز و سپاهان با ۲۸ امتیاز به 

ترتیب رتبه های دوم و سوم را صاحب هستند.

        نکونام:گل هایی که خوردیم به خاطر 
ستاره های سپاهان بود

جواد نکونام پس از شکست تیمش مقابل سپاهان، 
اظهار کرد: به تیم خوب سپاهان تبریک می گویم که 
تیم پرمهره و خوبی هستند. می دانستیم سپاهان 
در خانه مقابل تمام تیم های لیگ موقعیت ســازی 

داشته و توانستیم راه ها را ببندیم.
سرمربی فوالد خوزســتان خاطر نشــان کرد: از روزی 
که آمدم سعی کردم شرایط تیم را تغییر دهم و در این 
بازی به نظرم تیمم قابل احترام بازی کرد. آن ها روی 
کیفیت بازیکنان شــان به پیــروزی رســیدند. مقابل 
چنین بازیکنانی باید اشتباهات کمی داشته باشید 
و ما اشتباه داشتیم و نتوانستیم نتیجه بگیریم. ما دو 
بازیکن مان را قبل از بازی از دست دادیم. امیدواریم 
در نیم فصل بتوانیم ستاره بگیریم. فرشاد احمدزاده 
گر بخواهیم نتیجه بگیریم  ستاره سپاهان بود و ما هم ا

باید ستاره جذب کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که غیبت شیمبا تا چه اندازه 
تأثیر گذار بوده، تصریح کرد: ما کمبــود بازیکن داریم 
و ایــن بازیکن هــم در تیم مــا بســیار تأثیرگذار اســت. 
تعویض های سپاهان را ببینید چه بازیکنانی بودند. 
ما محمدرضا عباســی را پیش از بازی از دست دادیم 
و مجبور شدیم او را از لیست بیرون بگذاریم. دو سال 
اســت فوالد نتوانســته بازیکــن جذب کند و شــرایط 
تیم ها فــرق می کنــد. بــرای بــازی خوب نیــاز بــه ابزار 
دارید. با این وجود ما در ۳۰ دقیقه آخر سپاهان را تحت 
فشار گذاشتیم و سپاهان هم وقت تلف کرد. پارسال 
ســپاهان به ما می گفت وقت تلف می کنید و امسال 

شرایط تغییر کرد و آن ها وقت تلف کردند.
نکونام با بیان اینکه سپاهان و فوالد اعتبار فوتبال ایران 
هستند، گفت: اعتبار فوتبال ایران این دو تیم هستند 
و تمام باشــگاه ها باید از این دو باشــگاه الگو بگیرند. 
فوالد خوزستان باشگاه قابل احترامی است و توانسته 

مجوزی بگیرد که خیلی باشــگاه ها نتوانسته اند آن 
را بگیرند.

کنش حواشی که اخیرا  گفتنی است جواد نکونام در وا
برای او در رابطه با کاپیتان شدنش در تیم ملی پیش 

آمده پاسخگو نبود.
        نویدکیا: مقابل تیمی پیروز شدیم که به راحتی 

امتیاز نمی دهد
محرم نویدکیا بعــد از برتری مقابل فوالد در نشســت 
خبری، عنوان کــرد: در مورد بازی بایــد بگویم با یک 
تیم سرسخت بازی کردیم. تیمی که به راحتی امتیاز 
نمی داد و ســختکوش بود. اوایل بــازی پرس خوبی 
داشتند و اجازه نمی دادند بازی سازی کنیم. سعی 
می کردند در کناره ها و دفاع چپ پرس شدید بگذارند. 
بیســت دقیقه اول موفق بودند امــا نبض بــازی را در 
دست گرفتیم، موقعیت های خوبی داشتیم و حتی 
توانســتیم گل خوبی بزنیــم. از فضاهای پشــت تیم 
خوب استفاده کردیم و از دقیقه ۲۰ تا ۴۵ بازی خوبی 

انجام دادیم.
وی افزود: در نیمه دوم بازیکنان فوالد ســعی کردند 
با تعویض ها بــازی را در دســت بگیرنــد اما کمی بعد 
از گل دوم عجوالنــه یــک پنالتی بــه دســت آوردند و 
گل شــد که ناخواســته تیم ما عقب نشــینی کرد. در 
همین شــرایط در ضد حمــالت فرصت های خوبی 
داشتیم اما عجوالنه رفتار کردیم. فضاهای خوبی به 
ما دادند که می شد استفاده کرد اما این کار را نکردیم. 
گر هر تیمی در ایران  از بازیکنانم تشکر جانانه می کنم. ا
یا خارج، وقتی ۳ باخت پشت هم باشد جمع کردن 

آن سخت است.
سرمربی سپاهان یادآور شد: بازیکنانم با تمام وجود کار 
کردند، سرسختانه زحمت کشیدند اما واقعیت را قبول 
کنیم ۳ بازی بد را از دست دادیم. بارها گفتم تیمی که 
می تواند موقعیت سازی کند نباید نگران باشد. همه 
ک  چیز به هفته آینده بستگی دارد، بازی سختی در ارا

داریم. آلومینیوم سخت امتیاز می دهد باید بچه ها 
ک انجام  خوب ریــکاوری کنند تــا بــازی خوبــی در ارا
دهند. بازیکنانم در این ۲ هفته از خودگذشتگی کردند 
تا شرایط تیم را بهتر کنند تا ما هم از آن شرایط خارج 
شویم. نویدکیا درباره اینکه چرا حسینی اعتراض زیادی 
دارد و کارت می گیرد، گفت: به شما حق می دهم چون 
از بیرون بازی را می بینید، به بازیکنانم حق می دهم 
چون با ۳ باخت تحت فشار بودند. همه بچه ها باید 
گر در اختیار تیم نباشند شرایط  قبول کنند با اخطار ا
سخت می شوند. باید در شرایط سخت خود را کنترل 
گر این را حل کند که نبــود یک بازیکن به تیم  کنند. ا
آسیب می زند دقت بیشــتری می کند. ما نباید هیچ 

بازیکنی را از دست بدهیم.
کنــش به صحبت هــای نکونــام که گفته  وی در وا
بود سپاهان چند مهره و ســتاره دارد، خاطرنشان 
کــرد: بحــث مفصــل اســت چــون مــا ۴-۵ بازیکــن 
درجه یــک را از دســت دادیــم و ۴ بازیکــن گرفتیم. 
اتفاق خاصی در تیم ما رخ نداد. گلر خارجی آوردیم 
تا مشــکل را حل کنــد، ۳ بازیکــن هم گرفتیــم. کار 
پیچیده ای نکردیم اما تیم خوبی داریم که آرزوی 
خیلی هاست. مربی خوشبختی هستم که دستم 
باز است تا بتوانم تعویض هایی داشته باشم. ۱۱ نفر 
کتیکی  در زمین هستند به خاطر همین مسائل تا
مهم است. بازیکنان ما بهتر از تیم های دیگر این کار 
را انجام می دهند همین شانس را به ما می دهد در 

آینده موفق تر باشیم.
ســرمربی ســپاهان دربــاره تغییــرات در نیــم فصــل، 
عنوان کرد: من بازیکن نمی خواهم، از همان روز اول 
گر  برنامه ریزی کرده بودم و تیم شــرایط خوبی دارد. ا
بازیکنی بخواهد از تیم برود شــاید بازیکن بگیریم اما 
باید تا نیم فصل صبر کنیم. تا اینجا احتیاجی به بازیکن 
نداریم و شــرایط تیم خوب است. فکر نمی کنم بهتر 

از اینها در لیگ پیدا کنم که بازیکن بگیرم.

خبر

هافبک سپاهان درباره بازگشت تیمش به شرایط 
خوب و همچنین گلی که برابر فوالد به ثمر رساند، 
صحبت کرد.، پس از دیدار برابر فوالد خوزســتان 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به تیم قابل احترام 
فــوالد خوزســتان و مجموعــه دوســت داشــتنی 

شــأن کــه ســال ها خاطــرات 
خوبی با آنها دارم خســته 
نباشــید می گویــم. وی 

ســختی  بــازی  داد:  ادامــه 
داشتیم اما با همه احترامی که برای فوالد 
قائلم، فکر می کنم که سپاهان شایسته 
پیروزی در این بازی بود و در بازی سخت 
و مهمی برنده شــدیم. هافبک ســپاهان 
در خصــوص نتایــج ضعیف ســپاهان در 
هفته هــای اخیــر و بازگشــت این تیــم بــه 

شرایط خوب خاطرنشان کرد: در مسابقات 
لیگ فراز و نشیب هایی وجود دارد. در برخی 
از مسابقات حتی از نظر فوتبالی حق ما نبود 

که بازنده باشیم اما مخصوصا در چند بازی 

پشــت ســر هم امتیازاتی را از دســت دادیم. با این 
وجود اعتقاد دارم که بازگشت به شرایط مناسب 
بسیار ارزشمند اســت. مخصوصا زمانی که شما 
توانسته اید روحیه خود را حفظ کنید. از مجموعه 
ما همیــن انتظــار می رفت 
و توانســتیم انتظــارات 
را بــرآورده کنیــم. وی 
بــا اشــاره بــه گلــی کــه در 
مسابقه برابر فوالد خوزستان 
به ثمــر رســاند اضافه کــرد: فکر 
می کنم همه اتفاق نظر دارند که در 
مدت اخیر ما فوتبال خوبی ارائه کرده ایم. 
حتی در روزهایی که شکســت خوردیم 
هم خوب بازی کردیم و عملکرد خوبی 
از خــود نشــان دادیــم. در بازی هایی که 
شکســت خوردیم ســعی کردیــم کارهای 
ترکیبی انجام دهیم و چیزهایی که در مورد 
آنها کار کرده بودیم را به خوبی درون زمین 

پیاده کنیم.

خبر

 هافبک سپاهان:  
سپاهان شایسته پیروزی در بازی بود

قطعا کنار گذاشته شدن باشگاه های ایرانی از لیگ 
قهرمانان و ناتوانیشان در اخذ مجوز حرفه ای، تلخ 
و قابل تامل است اما روی دیگر سکه، جنبه مثبتی 
گر لحاظ شود، گره معمای باشگاه داری  است که ا

در ایران را تا حد قابل توجهی باز می کند.
بیدار شدن از خواب در صبح یک جمعه زمستانی 
می توانــد بســیار دل انگیــز باشــد، امــا نــه وقتــی با 
خبر شــوکه کننــده حــذف تیــم محبوبــت مواجه 
شــوی . این حس را اســتقاللی ها، پرسپولیسی ها 
و هواداران گل گهر به خوبــی درک می کنند؛ با آنکه 

می دانستند این خبر باالخره از راه می رسد و رسید!
شوکه کننده، تلخ، مأیوس کننده یا هر اسم دیگری 
که روی آن می گذارید، این خبری بود که باید چند 
ســال قبــل می شــنیدیمش؛ همــان روزهایــی که 
بــا سندســازی و وعده هــای ســر خــر من بــه خیال 
خودمــان هــر ســال AFC را دور می زدیــم ولی زهی 
خیال باطل که سر به بزنگاه نمی توانیم از نگاه ریزبین 
کارشناســانش فــرار کنیم. هر چه هســت ســال ها 
فوتبال باشــگاهی ایران کاخی زیبا اما خشــتی بنا 
کرده بود که در نهایت باید یکجــا فرو می ریخت که 
ریخت. آواره های این کاخ اما خشت و مالتی است 
که می توان از نو آن را چید یا باز ویران ترش کرد. این 
اتفاق با تمام ضررهای میلیون دالری و اعتباری آن 
برای فوتبال ایران، فرصتی فوق العاده ای هم هست؛ 
کاوی، رفع مشکالت و یادگیری اینکه  فرصتی برای وا

نهادهای بین المللی با کسی شوخی ندارند!
ک اســت، فرار عامالن این  با این حال آنچه ترســنا
حذف از زیر بار مسئولیتشان است. انگار آن ها فقط 
می کوشند مقصر این ماجرا نشوند و هنوز هم ذره ای 
در حرف هایشان نشانه تغییر دیدگاه وجود ندارد. 
با این وضع نمی شود امید آن چنانی هم به اصالح در 
زمان پیش رو داشت. این ها همان مدیرانی هستند 
 AFC که فکر می کنند با ســفر و مالقات با مسئوالن

باید مشکل را حل کنند! هنوز نمی خواهند بپذیرند 
که اخذ مجــوز حرفه ای قوانین مشــخصی دارد که 
تنها بــا پیــروی از آن، می تــوان الیســنس حرفه ای 
گر چه بسیار تلخ  شدن را به دیوار زد. حذف از آسیا ا
اما هدیه ای کریسمسی از مقر AFC در کواالالمپور 
گر آن را بپذیریم، مسیر حرفه ای  برای فوتبال ما است ا
شــدن را زودتر از آنچه به نظر می رسد طی خواهیم 
گر باز نکرده پس بفرستیم، فوتبال مان همین  کرد و ا
اســت که بوده و انتظــار تغییــر در آن، خنــده دار به 
نظر می رسد. البته به شرطی که رئیس فدراسیون 
مسئولیتش را بپذیرد نه اینکه حذف سرخابی ها، 
فرصت ماهیگیــری از آب گل آلود را بــه او بدهد. به 
شرطی که صدا و سیما به جای آن چندین برنامه ای 
که برای تحلیــل و اضافه گویی حذف ســرخابی ها 
و گل گهر روی آنتن زنده برده، می تواند با پرداخت 
کردن حق پخش تلویزیونی گام اصلی حل مشکالت 

و خصوصی سازی را بر دارد.
از ســوی دیگر زمان انــدک باقی مانده بــرای اصالح 
اساسنامه فدراســیون و ورود بانوان به ورزشگاه ها 
کــه بــرای فیفــا در اولویت جــدی قــرار گرفتــه، حاال 
برایمان بیشــتر نگران کننده شــده و بعید نیست 
حذف ها، تعلیق ها و تنبیه های مهم تری را تجربه 
کنون در دســتمان قــرار دارد و  کنیم. هدیه ای که ا
برای باز کردنش و اســتفاده از درس عبرتــش، فردا 

هم دیر است!

: AFC نگاهی متفاوت به حذف نمایندگان ایرانی از

المپور! کواال کریسمسی از  هدیه 

ســتاره ایرانی تیــم پورتــو بــا انتشــار توئیتــی به 
حــذف ســرخابی ها از لیــگ قهرمانــان آســیا 

کنش نشان داد. وا
با اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا سرخابی های 
پایتخت و گل گهر بــه دلیل عــدم دریافت مجوز 

حرفه ای از لیگ قهرمانان آسیا کنار رفتند.
مهــدی طارمی مهاجم ایرانــی تیم پورتــو در این 

خصوص نوشت:
"می ترسم دوباره حرف بزنم مشکل دار شوم، ولی 
واقعا حیف آسیا نیست پرســپولیس و استقالل 

با این همه ســرمایه نمی توانند در ایــن رقابت ها 
حضور داشته باشند؟ "

از میکســدزون جدیــد ورزشــگاه نقــش جهــان 
پــس از بازســازی رونمایــی شــد. بــه گــزارش روابط 

عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، پیش از آغاز 
کت  دیدار سپاهان و فوالد، با حضور محمدرضا سا
مدیرعامــل، محــرم نویدکیــا ســرمربی، کادر فنی و 
بازیکنان تیم فوتبال سپاهان و سیدمحمد قریشی 
مدیر ورزشگاه بزرگ نقش جهان از میکسدزون جدید 
ورزشگاه نقش جهان که با الگوبرداری از ورزشگاه های 
معتبر جهان بارسازی شده رونمایی شد. الزم به ذکر 
است میکسدزون جدید ورزشگاه بزرگ نقش جهان 
با همت مدیریت روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه 

سپاهان در مدت یک ماه بازسازی شد.

برنتفــورد در رقابت های جــام حذفــی انگلیس در 
مصاف با پــورت واله در حضور ســامان قــدوس به 
پیروزی پرگل دســت یافت.  در رقابت های فوتبال 
جام حذفی انگلیس، برنتفورد به مصاف پورت واله 
رفت و با نتیجه ۴ بر یــک به پیروزی رســید. در این 
بازی سامان قدوس بازیکن ایرانی در ترکیب اصلی 
تیمش حضور داشت و ۸۲ دقیقه بازی کرد. برنتفورد 

با این برد راهی دور بعد شد.

کنش طارمی به حذف پرسپولیس و استقالل از آسیا وا

افتتاح و رونمایی میکسدزون جدید ورزشگاه نقش جهان

صعود برنتفورد با حضور قدوس

خبر

وزیر ورزش و جوانان طی حکمی ســید محمد 
پوالدگر را به  عنوان معاون توسعه ورزش قهرمانی 
و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد.

پس از اینکه مهدی علی نــژاد در ماه گذشــته از 
سمت معاونت توسعه ورزش و قهرمانی وزارت 
ورزش و جوانــان اســتعفا داد و با این تصمیم او 
نیز موافقت شــد حــاال پس از گذشــت بیــش از 
۳۰ روز حمید ســجادی، معاون جدید توسعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان 
را منصــوب و معرفــی کــرد. با نظــر وزیــر ورزش و 
جوانان، سید محمد پوالدگر به عنوان معاون 
توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش 
و جوانان انتخاب شد و در این سَمت به کار خود 

در ورزش ادامه خواهد داد.
پوالدگر پیش از این به مدت ۲۱ ســال در سمت 
ریاست فدراسیون تکواندو صاحب منصب بود 

و حاال در عنوانی جدید حضور خواهد داشت.
در حکــم صــادر شــده از ســوی ســید حمیــد 

سجادی آمده است:
"جناب آقای سیدمحمد پوالدگر

نظر به تعهد، تخصص و تجربیات جنابعالی به 
موجب این ابالغ به عنوان "معاون توسعه ورزش 

قهرمانی و حرفه ای منصوب می شوید.
با توجــه به منویــات الهــی رهبر حکیــم و فرزانه 
کیدات ریاســت محتــرم جمهوری  انقالب و تأ
اســالمی ایران، از جنابعالــی انتظــار مــی رود بــا 
توجه ویژه بــه قانــون اهــداف و وظایــف وزارت 
متبــوع، در رعایــت اصــول "عدالت محــوری"، 
ک دســتی" و  "انقالبی گــری"، "مــردم داری"، "پا
"فساد ستیزی" و "قانون مداری" دولت سیزدهم 
در سازماندهی امور فدراسیون ها، هیأت های 
ورزشی و باشگاه های ورزشی موجبات ارتقای 
ســطح کمی و کیفی فعالیت های ورزشکاران، 
مربیــان و خصوصــا قهرمانــان را در عرصه های 

ملی، آسیایی و جهانی را فراهم نمائید.
توفیق جنابعالی در انجــام وظایف محولــه را از 

درگاه ایزد منان خواستارم. "

سه نماینده ایران در بخش برترین های فوتسال 
جهان در سال ۲۰۲۱ قرار گرفتند.

به گزارش ایســنا، ســایت معتبر فوتسال پلنت 
که هر ساله برترین های فوتسال جهان را اعالم 
می کنــد، انتخــاب برترین هــای ســال ۲۰۲۱ را 
آغاز کرده اســت و اســامی بهترین گلرهــای زن 
و مــرد و داورها را معرفی کرده اســت که نام ســه 

نماینده ایران در بین آن ها دیده می شود.
گالره ناظمی داور بین المللی که بــرای اولین بار 
در تاریــخ فوتســال ایران در تیــم داوری فینــال 
جام جهانی قرار گرفــت، در بیــن ۱۰ داور برتر قرار 

گرفته است.
فرزانه توسلی دروازه بان فصل گذشته سایپا و 
ملی پوش فوتسال ایران در بین ۱۰ دروازه بان برتر 
زن جهان قرار دارد و در بخش برترین دروازه بان 
مرد هم نام علیرضا صمیمی گلر مس سونگون 

دیده می شود.
پــس از آنکــه اســامی برترین ها در بخش هــای 
دیگــری چون بهتریــن بازیکــن، بهترین مربی 
و بهتریــن باشــگاه اعــالم شــود، رای گیــری آغاز 

خواهد شد.

مســابقات پــرس ســینه جایــزه بــزرگ بــا 
معرفــی برترین هــا در شهرســتان کاشــان 

برگزار شد.
در ایــن مســابقات بــه میزبانــی مجموعــه 
کارگــران باحضــور ۱۵۲ ورزشــکار  ورزشــی 
درقالــب ۱۳ تیــم در ســالن ورزشــی راونــد 
برگزار شــد در رده سنی نوجوانان باشگاهی 
ورزشــی از شاهین شــهری ها رتبه نخست، 
دو مجموعه ورزشــی از کاشــان دوم و سوم 

شدند.
قهرمان قهرمانان رده ســنی نوجوانان این 
مســابقات امیرمهــدی صفــری از باشــگاه 
تهمتن البرز در وزن ۱۲۰ کیلوگرم با رکورد ۱۶۰ 

کیلوگرم شد.
در رده ســنی جوانــان هــم رتبــه اول ایــن 
مسابقات به باشــگاه ماهان کاشــان، رتبه 
دوم بــه باشــگاه مــردان آهنیــن اصفهــان 
و رتبــه ســوم بــه باشــگاه پرتیکان شــاهین 

شهر رسید.
قهرمــان قهرمانان رده ســنی جوانــان علی 
نصیرزاده از باشگاه مردان آهنین اصفهان 

در وزن ۹۳ کیلو با رکورد ۱۶۰ کیلوگرم شد.

با حکم وزیر ورزش و جوانان؛

سیدمحمد پوالدگر 
معاون توسعه ورزش

 قهرمانی و حرفه ای شد

۳ ایرانی در بین برترین های
 فوتسال جهان سال ۲۰۲۱

معرفی برترین های مسابقات
 پرس سینه جایزه بزرگ 

در کاشان

قهرمان اسبق تیم ملی و پیشکسوت تکواندو گفت: 
ساعی کار سخت و دشــواری پیش رو دارد که با به 
کارگیری نیروهای متخصص، پرتالش، دلســوز در 

سیستم و انجام کار گروهی می تواند بر این مشکالت غلبه کند.

غالمرضا عابدی در رابطه با انتخاب »هادی ساعی« به عنوان رئیس 
فدراسیون تکواندو، اظهار کرد: ساعی از قهرمانان به نام تکواندو است، 
تجربه مدیریت در شورای اسالمی شهر تهران را دارد و پتانسیل و نیروی 
جوانی او می تواند کمک کند تا در پیشبرد اهداف تکواندو در سطح ملی 

و بین المللی تأثیر گذار باشد.
وی ادامه داد: ساعی کار سخت و دشواری پیش رو دارد که با به کارگیری 
نیروهای متخصص، پرتالش، دلسوز در سیستم و انجام کار گروهی 

می تواند بر این مشکالت غلبه کند.
قهرمان اسبق تیم ملی و پیشکسوت تکواندو با بیان اینکه اصل هر 
سازمان مدیریت آن اســت، تصریح کرد: یک مدیر با هدف گذاری و 
استفاده نیروی انسانی مناسب می تواند به رتبه های باالیی دست پیدا 
کند، مدیریت به همراه رهبری باعث دستیابی زودتر و بهتر به اهداف 
خواهد شد که با یاری خدا این امر در فدراسیون تکواندو محقق خواهد 
شد. عابدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه انتظاراتی از رئیس 

جدید فدراسیون تکواندو وجود دارد؟ خاطرنشان کرد: انتظار داریم 
به شعارها و وعده هایی که قبل از انتخابات داده شده، عمل کنند.

وی در رابطه با شرایط تکواندو استان اصفهان، گفت: تکواندو استان 
هم مانند رشته های ورزشی دیگر درگیر ویروس کرونا بود که به تازگی 
پس از رفع محدودیت ها در زمینه های مختلف آغاز به فعالیت کرده 
است و برگزاری لیگ های استانی در رده های سنی مختلف، شناسایی 
استعدادهای برتر دختران و پسران، برگزاری اردوهای تدارکاتی جهت 
حضور در مسابقات کشوری و کسب مقام در پارا تکواندو و ناشنوایان 

را می شود، نام برد.
قهرمان اسبق تیم ملی و پیشکسوت تکواندو ادامه داد: امیدواریم با 
تالش و پیگیری های مسئوالن هیئت تکواندو استان اصفهان، این 
رشته جایگاه اصلی خود را در کشور به دست آورد؛ برای »پوالدگر« رئیس 
سابق فدراسیون تکواندو آرزوی سالمتی و برای »ساعی« رئیس جدید 

فدراسیون تکواندو آرزوی موفقیت داریم.

قهرمان اسبق تیم ملی تکواندو:

کار سختی پیش رو دارد ساعی 

خبر

تیم هــای نســاجی مازنــدران و ذوب آهــن از هفته 
چهاردهم لیگ برتر به مصاف یکدیگر رفته اند.

در چارچوب رقابت های هفته چهاردهم لیگ برتر 
فوتبال، تیم های نساجی و ذوب آهن در ورزشگاه امام رضا مشهد به 
مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود نساجی 

به پایان رسید.
در نیمه اول دو تیم سعی کردند یکدیگر را بیشتر بشناسند. البته در این 
گردان  خصوص توپ و میدان بیشــتر در اختیار ذوب آهن بود اما شا
تارتار نتوانستند دروازه حریف را باز کنند. میالد جهانی در این دیدار 
کــه در خط حمله حضــور داشــت بازهم می توانســت گلزنــی کند اما 

دفاع حریف آماده ظاهر شــده و اجازه نداد وی سومین گل خود را در 
دومین دیدار متوالی به ثمر برســاند. در نهایت دو تیم با وجود ایجاد 

حمله هایی روی دروازه یکدیگر به تساوی بدون گل رضایت دادند.
کت الهامی موفق ظاهر شدند  گردان سا در نیمه دوم و در ابتدای کار شا
و توانســتند دروازه حریف را باز کنند. این گل ناشی از تعلل بازیکنان 
ذوب آهــن وارد دروازه فرعباســی شــد و آنهــا در ادامــه کار بــا حمالت 
بسیار زیاد ســعی در باز کردن دروازه نســاجی را داشتند اما مدافعان 
نساجی موفق ظاهر شده و دروازه حقیقی را بسته نگه داشتند تا این 
کت الهامی به  گردان سا دیدار با همان نتیجه یک بر صفر به سود شا

پایان برسد.

بــا اعــالم ســایت chess.com علیرضــا فیروزجــا بــه 
عنــوان پدیــده شــطرنج جهــان و نفــر دوم برتریــن 

شطرنج بازهای سال ۲۰۲۱ معرفی شد.
به گزارش ســایت CHESS.COM، بعــد از پایان ســال ۲۰۲۱ میالدی 

برترین های شــطرنج جهان معرفی شــدند و علیرضا فیروزجــا نیز در 
بخش های مختلف حضور دارد.

در بخش برترین شــطرنج بازهای جهان مگنوس کارلسن نروژی به 
عنوان برترین شــناخته شــد و در جای نخســت قرار گرفــت. علیرضا 

فیروزجا دوم شد و ایان نپومنیچچی در رده سوم قرار گرفت.
در بخش پدیده سال )ستارهای آینده( علیرضا فیروزجا در رده نخست 
قرار گرفت و به عنوان پدیده ســال انتخاب شد. در این بخش نیهال 

سارین دوم شد و آندره اسیپنکو در رده سوم قرار گرفت.

نساجی مازندران یک- ذوب آهن صفر :

گاندوها به نساجی نرسید! زور 

فیروزجا پدیده شطرنج جهان در ۲۰۲۱ شد

خبر

خبر
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دوشنبه  2۰  دی ۱۴۰۰ - 7 جمادی الثانی ۱۴۴۳

7 ۱۰ ژانویه    2۰22 سالمت

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۶28۰، تاریخ: 1۴۰۰/1۰/۰1، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳9۰/۰9/2۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰1۴97 مربوط به تقاضای آقای/خانم سعید قربانیان خوزانی مبنی بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب مغازه تجاری پالک شماره فرعی ۶۶9 و ۳۰2  از 1۰۵ 
اصلی واقع در بخش 1۴ 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 به موجب سند انتقالی 1۳9۰/۶/۵، ۳۴89۴ 
دفترخانه 1۳9 خمینی شهر مقدار ده حبه و نیم از پالک 1۰۵/۳۰2 مالکیت دارد همچنین ذیل 
صفحه 21۴ دفتر ۵8۰ مقدار 7/۴۰ سهم از 21/8۰ سهم ششدانگ از پالک 1۰۵/۶۶9 دارد و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ 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 سعید قربانیان خوزانی 
به شناسنامه شماره 11۳۰۰72۵۶8 کدملی 11۳۰۰72۵۶8 صادره فرزند محسن در قسمتی 
از ششدانگ یکباب تجاری به مساحت ۶2/۵7 مترمربع پالک شماره ۶۶9 و ۳۰2  از 1۰۵ اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رأی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 
شماال به صورت شکسته به طولهای  1/1۰ و 9/۴۵ متر دیوار به دیوار پالک 1۰۵/79۴، شرقا به 
طول ۵/77 متر دیوار به دیوار پالک ۳۰2، جنوبا به طول 1۰/7۰ متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده 
۳۰2 و ۶۶9، غربا به طول ۵/82 متر درب و دیواریست به پیاده رو خیابان، 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: 1۴۰۰/1۰/۰۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/2۰ - رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 12۴7297 / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰1۳۰۰2۴7۵، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰9/28، 1( برابر رای 
شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴۴8 مورخ 1۴۰۰/۰8/2۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی قلی خودسیانی به شماره شناسنامه 
۵۶ و کدملی 1129۵۳2۶7۴ صادره از فریدونشهر فرزند فضل اله در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها بمساحت 1۰۶1/۴۰ مترمربع از پالک 
1 فرعی از 2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر،  میدان جهاد، خیابان شاهد، مزرعه کاریز باال )جوی 
کهریز(، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر، خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 
عبدالعلی ملیانیان محرز گردیده است. 2( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴۶۴ 
مورخ 1۴۰۰/۰9/۰۳ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمدرضا شمسی به شماره شناسنامه 112۰۰۴9۶79 و کدملی 112۰۰۴9۶79 
صادره از فریدونشهر فرزند نصرت اله در ششدانگ یک باب خانه بمساحت 2۶۶/1۰ مترمربع از 
پالک ۵1 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای طرزه، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر 
خریداری از مالک رسمی آقای نصرت اله شمسی محرز گردیده است. ۳( برابر رای شماره 
1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴89 مورخ 1۴۰۰/۰9/1۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالعلی ملیانیان به شماره شناسنامه ۶2 و کدملی 
1129۵۳8117 صادره از فریدونشهر فرزند نگاهدار در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با 

حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها بمساحت 8۳۳/1۰ مترمربع از پالک 1 فرعی از 
2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان شاهد، اراضی کهریز باال )جوی کهریز(، بخش سیزده حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی )متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده 
است. ۴( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴9۰ مورخ 1۴۰۰/۰9/1۵ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ناهید انیکازی به شماره 
شناسنامه ۴177 و کدملی 112887189۰ صادره از فریدونشهر فرزند مصطفی در شش هفتم 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها 
بمساحت 1۰۶1/۴۰ مترمربع از پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر، کوی شاهد، 
اراضی کاریز باال، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی )متقاضی 
مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است. ۵( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴91 
مورخ 1۴۰۰/۰9/1۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم ناهید انیکازی به شماره شناسنامه ۴177 و کدملی 112887189۰ صادره از 
فریدونشهر فرزند مصطفی در شش هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با 
حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها بمساحت 8۳۳/1۰ مترمربع از پالک 1 فرعی 
از 2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر، کوی شاهد، اراضی کاریز باال، بخش سیزده حوزه ثبت ملک 
فریدونشهر خریداری از مالک رسمی )متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است. ۶( 
برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴92 مورخ 1۴۰۰/۰9/1۵ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منوچهر انیکازی به شماره شناسنامه 17۶ 
و کدملی 1129۵88۳19 صادره از فریدونشهر فرزند مصطفی در )دوازده هفتم( یک و پنج هفتم 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها، 
بمساحت 1۰۶1/۴۰ مترمربع از پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر، کوی شاهد، 
اراضی کاریز باال، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی )متقاضی 
مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است. 7( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴9۳ 
مورخ 1۴۰۰/۰9/1۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای منوچهر انیکازی به شماره شناسنامه 17۶ و کدملی 1129۵88۳19 صادره از فریدونشهر 
فرزند مصطفی در )دوازده هفتم( یک و پنج هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها بمساحت 8۳۳/1۰ مترمربع از پالک 1 فرعی 
از 2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر، کوی شاهد، اراضی کاریز باال، بخش سیزده حوزه ثبت ملک 
فریدونشهر خریداری از مالک رسمی )متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است. 8( 
برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴9۴ مورخ 1۴۰۰/۰9/1۵ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هوشنگ انیکازی به شماره شناسنامه 1۴۵ 
و کدملی 1129۵7۴9۵۴ صادره از فریدونشهر فرزند مصطفی در )دوازده هفتم( یک و پنج هفتم 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها 
بمساحت 8۳۳/1۰ مترمربع از پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر، کوی شاهد، 
اراضی کاریز باال، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی )متقاضی 
مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است. 9( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴9۵ 
مورخ 1۴۰۰/۰9/1۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای هوشنگ انیکازی به شماره شناسنامه 1۴۵ و کدملی 1129۵7۴9۵۴ صادره از فربدونشهر 
فرزند مصطفی در )دوازده هفتم( یک و پنج هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها بمساحت 1۰۶1/۴۰ مترمربع از پالک 1 فرعی 
از 2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر، کوی شاهد، اراضی کاریز باال، بخش سیزده حوزه ثبت ملک 
فریدونشهر خریداری از مالک رسمی )متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است. 1۰( 
برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴9۶ مورخ 1۴۰۰/۰9/1۵ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی حسین انیکازی به شماره شناسنامه 

1۰8 و کدملی 1129۵۶۰۳۳۳ صادره از فریدونشهر فرزند مصطفی در )دوازده هفتم( یک و پنج 
هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه 
آب ها بمساحت 8۳۳/1۰ مترمربع از پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر، کوی شاهد، 
اراضی کاریز باال، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی )متقاضی 
مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است. 11( برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴97 
مورخ 1۴۰۰/۰9/1۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی حسین انیکازی به شماره شناسنامه 1۰8 و کدملی 1129۵۶۰۳۳۳ صادره 
از فریدونشهر فرزند مصطفی در )دوازده هفتم( یک و پنج هفتم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها بمساحت 1۰۶1/۴۰ مترمربع از 
پالک 1 فرعی از 2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر، کوی شاهد، اراضی کاریز باال، بخش سیزده حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی )متقاضی مالک رسمی می باشد( محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا بشرح فوق به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ الصاق آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/۰۵، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/2۰ – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر سیدمحمد 

حسینی – 12۴7۴9۴ / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰1۳۰۰2۴8۳، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰9/29، برابر رای شماره 
1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۳۰۰۰۴۴۰ مورخ 1۴۰۰/۰8/2۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدونشهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اداره اوقاف و امور خیریه فریدن و فریدونشهر با شناسه 
ملی 1۴۰۰۰۳2۳9۳۳ در ششدانگ موقوفه ساختمان امامزاده سیدمحمد مکدین بمساحت 
28۴2/7۴ مترمربع از پالک 2۰ اصلی واقع در فریدونشهر، روستای مکدین، بخش سیزده حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و امالک موردتقاضا بشرح فوق 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ الصاق آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/1۰/۰۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/2۰ – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک 

فریدونشهر سیدمحمد حسینی – 12۴7۳2۶ / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۶۶1۵، تاریخ: 1۴۰۰/1۰/12، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 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: 1۴۰۰/1۰/2۰، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/11/۰۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – 12۵۵11۵ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. ردیف 1( رای شماره 999۳، 1۴۰۰/8/2۰، 
هیات اول آقای محمد لتشاهی به شناسنامه شماره ۴۴۶2۰ کدملی 128۰۳۳۵1۰۶ صادره 
اصفهان فرزند علی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 21۵/12 مترمربع قسمتی از 
پالک شماره 28 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت محمد 
رضائی از سند شماره ۳۶۳۴1 مورخ 1۳۴7/8/2۰ دفترخانه شماره 8۶ اصفهان تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1۴۰۰/1۰/2۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/11/۰۵ – شهریاری رییس منطقه ثبت اسناد 

و امالک غرب اصفهان – 12۵۶8۰7 / م الف

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

اعظم  خانم   1۴۰۰/۰9/۰۶ مورخ   1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰11۶91 شماره  رای 
ابراهیمی دستگردی به شناسنامه شماره ۶۳۰ کدملی ۴۶۵۰۴۴77۶۳ صادره بروجن فرزند 
شهریار بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 19۵/91 مترمربع از پالک شماره 11 
فرعی از ۴۵2 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت 
رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۳۶89۴ مورخ 98/1۰/1۴ دفتر ۳۵7 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: 
1۴۰۰/1۰/2۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/11/۰۵، رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – 12۵۶711 / م الف

آگهی

هاری چیست؟
هاری یکی از مهم ترین بیماری های 
قابل انتقــال بین انســان و حیوان 
است که تمام پستانداران را مبتال 
می کند که موجب التهاب مغزی حاد می شود. هاری 
با گاز گرفته شدن توسط حیوان هار به انسان منتقل 

می شود.
هاری یکی از مهم ترین بیماری های قابل انتقال 
بین انســان و حیوان اســت که تمام پستانداران 
را مبتال می کند و با ایجاد انســفالومیلیت در همه 
پســتانداران خونگــرم از جملــه انســان موجــب 
مــرگ بیمــار می گــردد. عامــل بیماری هــاری، 
نوعــی ویــروس RNA دار این این ویــروس پس از 
گازگرفتگــی از طریق بزاق حیوان هار به انســان یا 
حیــوان منتقل شــده و تمایــل دارد به سیســتم 

عصبی مرکزی حمله کند.
هــاری یــک کلمــه التیــن به معنــای خشــمگین 
است که بیش از چهار هزار سال پیش ایجاد شده 
است. در قرن شانزدهم، یک پزشک ایتالیایی به 
نام Girolamo Fracastoro هاری را به عنوان یک 

بیماری کشنده معرفی و کشف کرد.
        بیماری هاری چیست؟

هاری بیماری ویروســی از خانواده رابدو ویریده 
اســت که موجــب التهاب مغــزی حاد می شــود. 
ویروس هاری در بسیاری از پستانداران از جمله 
حیوانــات وحشــی ماننــد راســوها، خفاش هــا، 
کونها، سگ ها، گربه ها، خرگوش ها و همچنین  را
انســان می تواند ایجاد بیمــاری کند. ویــروس از 
بــزاق حیوان مبتــال به هــاری و محــل گازگرفتگی 
وارد بدن شــده در ماهیچه ها به ســمت اعصاب 
انتهایــی مــی رود و شــروع بــه تکثیــر می کنــد. در 
صــورت ابتــالء به هــاری مــرگ قطعــی اســت. در 
طول تاریخ تنها سه انسان بعد از ابتالء به هاری 

زنده مانده اند.
        هاری در ایران

در کشــور ایران طبــق گــزارش اتحادیــه جهانــی 
علیه هاری ســالی ۲۰ الی ۹۰ نفر کشته بر اثر هاری 
جــان خــود را از دســت می دهنــد، امــا در آمــار و 
ارقــام ارائــه شــده از ســوی مقام های بهداشــتی 
کشــور می گویــد کــه تعــداد ابتــالء و مــرگ ناشــی 
از هــاری انگشــت شــمار اســت و هــاری در ایــران 
تقریبا ریشــه کن شــده است. ســاالنه میلیاردها 
ریال صرف پیشــگیری از بیماری هــاری در ایران 
گیرداری در ایران وجود  می شود و کمتر بیماری وا

دارد کــه به اندازه ایــن بیمــاری بــرای آن هزینــه 
شــود. با توجه به حتمی بودن مــرگ بیمار مبتال 
به هــاری و هزینه های بســیار گــزاف درمــان آن، 
کسیناسیون و سایر امور پیشگیری از هاری در  وا

کشور به صورت رایگان انجام می شود.
        عامل بیماری هاری

عامل بیماری هاری چند ویروس RNA دار تک 
رشــته ای از خانــواده رابدوویریده اســت بــا ورود 
ویروس به سلول های ماهیچه ای یا عصبی تکثیر 
ویــروس آغــاز می شــود. این ویروس ها بــا اتصال 
به گیرنده های ســطحی ســلول از جمله گیرنده 
سلولی استیلکولین وارد سلول میزبان می شوند 
و به سلول های عصبی می روند. ویروس هاری در 
حرارت ۵۰ درجه سانتی گراد در مدت ۱۵ دقیقه 
و در حــرارت ۶۰ درجــه در مــدت ۳۵ ثانیــه و در 
حرارت ۱۰۰ درجه سانتیگراد در مدت چند ثانیه از 
بین می رود و برای ضدعفونی وسایل آلوده کافی 
ست چند دقیقه آنها را جوشــاند یا با فنل و الکل 

شست وشو داد.
        عالئم هاری در انسان

در بیماری هــاری بــه زمــان بیــن گاز گرفتگــی و 

شــروع عالئــم، دوره کمــون یــا نهفتگــی بیماری 
کــه معمــوال چهــار تــا ۱۲ هفتــه  گفتــه می شــود 
طول می کشــد ســپس عالئم هاری در فــرد ظاهر 
می شود. البته دوره کمون هاری می تواند از چند 

روز تا شش سال هم باشد.
عالئــم اولیه هــاری شــبیه بــه عالئــم آنفلوانــزا 
اســت این عالئــم شــامل تــب، ضعــف عضالنــی، 
مورمور شــدن، درد شــدید در گلو و عدم توانایی 
در بلع اســت. دیگر عالئم هاری شــامل احساس 
ســوزش در محل گاز گرفتگــی، ترس از نــور، آب، 
جریان هوا، کبودی شدید بر روی پوست، فلجی 
فک، اســتفراغ، فلجی دســت و پا، فلجــی فک و 
ترشح شدید بزاق است. در نهایت بیمار مبتال در 
اثر ترشــح زیاد بزاق به علت خفگی جان خود را از 

دست می دهد.
انواع هاری

        هاری خشمگین
کــه به هــاری خشــمگین مبتــال  افــراد آلــوده ای 
می شــوند بیــش فعــال و تحریک پذیر می شــوند 
و ممکــن اســت رفتارهــای نامنظمــی از جملــه 
بی خوابــی، اضطــراب، گیجی، تحریــک پذیری 

نســبت عوامــل محیطــی، توهــم، تــرس از آب، 
ترشــح زیــاد بــزاق و مشــکالت بلــع از خــود بــروز 

می دهند.
کت )فلجی(         هاری سا

کت نسبت به هاری خشمگین،  بیماری هاری سا
زمان بیشــتری طول می کشــد، امــا اثــرات آن به 
همــان شــدت اســت. افــراد بیمــار بــه آرامی فلج 
می شوند، ســرانجام به کما می روند و جان خود 
گــزارش ســازمان  را از دســت می دهنــد. طبــق 
بهداشــت جهانی، ۳۰ درصد موارد هــاری از نوع 

کت است. سا
        انتقال بیماری هاری

مهمتریــن راه انتقال هــاری به انســان گاز گرفته 
شدن توسط حیوان مبتال به هاری است. عالوه 
بــر گاز گرفتن، تمــاس بــزاق آلــوده حیوان هــار با 
زخم های پوستی، خراش ها یا غشاهای مخاطی 

بدن می تواند بیماری را به انسان منتقل کند.
انتقال فرد به فرد هاری بین انســان ها نادر است 
و با تماس ها و ارتباطات عادی افراد مانند لمس 
کــردن یــا دســت دادن، ویروس هــاری منتقــل 
نمی شود، اما با توجه به حضور ویروس هاری در 

اسپرم و ترشحات واژن، احتمال انتقال از طریق 
رابطــه جنســی وجــود دارد همچنیــن احتمــال 
انتقال بیماری از طریق پیوند اعضا و انتقال خون 

از شخص بیمار نیز وجود دارد.
        درمان هاری

فــردی که توســط حیوان مشــکوک به هــاری گاز 
گرفته شــده اســت باید فورا محل گازگرفتگی را با 
آب و صابون به مدت حداقل ۱۵ دقیقه شستشو 
دهد و به یک مرکز مقابله با هاری مراجعه کند تا 
کسیناســیون هاری درمان شــود. شســت و  بــا وا
شــوی زخم گازگرفتگــی حیوان و بخیــه نکردن و 
باز بودن زخم بسیار مهم است. سپس می توان 
از مواد ضد عفونی کننده مثل بتادین برای زخم 
استفاده نمود. ویروس هاری به نور و جریان هوا 
حســاس اســت در نتیجه زخــم نباید بخیــه زده 

شود و روی زخم باید باز باشد.
کسیناســیون تــا ۶ روز پس از  بــه طــور معمــول وا
گازگرفتگــی و قبــل از بــروز عالئــم بیماری هــاری 
می توانــد ۱۰۰ درصــد بیمــاری را از بیــن ببــرد، اما 
پس از بروز عالئم، دیگر درمان امکان پذیر نیست 
و بیمار طی یک یا دو هفته جان خود را از دســت 

خواهد داد.
عالئم اولیه هاری شــامل: سرفه، خستگی، تب، 
سردرد، بدن درد، سوزش در محل گاز گرفتگی، 
کاهــش اشــتها، احســاس تهــوع، درد عضالنــی، 
گلودرد، حساســیت به صدا و نور است که پس از 
بروز این عالئم، بهبودی فرد مبتال ممکن نیست 

و فرد بیمار جان خود را از دست می دهد.
        پیشگیری از هاری

کارکنــان  کــه بــه دلیــل شــغلی ماننــد  افــرادی 
دامپزشــکان،  تشــخیص هاری،  آزمایشــگاه 
شــکارچیان، دام پــروران، مأموریــن حفاظــت 
محیط زیســت، جنگلبانان، کارکنان کشتارگاه، 
افرادی تربیت سگ را به عهده دارند، افرادی که 
به غارهــا می روند و به طور کلی کســانی که به هر 
شکلی ممکن اســت با حیوانات در تماس باشد 
و مورد گازگرفتگی حیوانــات قرار گیرند باید علیه 

کسینه شوند.  بیماری هاری وا
افراد هر چهار ســال بعد از اندازه گیــری آنتی بادی 
کسن به عنوان یادآوری  در خون باید یک نوبت وا

دریافت کنند. 
ایمن کردن سگ ها در جلوگیری از بیماری شدن 

انسان ها بسیار مؤثر است.

هاری
یک متخصص تغذیه و رژیم درمانــی گفت: مردم 
باید مصرف شیر و لبنیات را نسبت به مواد غذایی 

دیگر در اولویت قرار دهند. 
محمد تقی انوشه گفت: شیر و لبنیات یکی از منابع 
مهم غذایی برای همه مردم به ویــژه گروه های در 
معرض خطر مثل کودکان، نوجوانان، مادران باردار 
و شــیرده و ســالمندان به شــمار می آید. این مواد 
غذایی از منابع مهم کلسیم است که قابلیت جذب 
باالیی دارند. یکی از عوارض دریافت نکردن این مواد 
غذایی و کلسیم موجود در آن، پوکی استخوان در 
سنین باالتر است. شیر و لبنیات حاوی ویتامین 
دی و ویتامین های گروه بی اســت همچنین این 

ماده غذایی منبع خوب پروتئین است.
به گفته متخصصان تغذیه ســرانه مصرف شــیر و 
لبنیات در کشــور پایین اســت. میزان مصــرف آن 
برای هر فرد بســتگی به عوامل مختلفــی از جمله 
ســن و نیاز های تغذیــه ای دارد؛ امــا در حالت کلی 
از سن ۱۲ ســال به باال تا ســالمندی باید روزی سه 
تا چهار واحد مصرف شــود که می تواند به صورت 
شیر، ماست، دوغ و بستنی باشد. مادران باردار و 
شیرده باید دو تا سه لیوان بیشتر از فرد عادی شیر و 

لبنیات مصرف کنند.
کتوز موجود در این ماده  افرادی که نسبت به آنزیم ال
غذایی که نقش آن تجزیه کردن قند شــیر اســت، 
حساســیت دارند؛ دچار اختالالت گوارشی مانند 
دل درد، دل پیچــه و نفخ می شــوند که می توانند 
کتوز و یا ماســت  کتوز و بــدون ال از شــیر های کم ال

استفاده کنند.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی معتقد است 
که این مواد غذایی به علت غنی بودن، جایگزین 

مناسبی ندارند.
کلسیم را می توان از مواد غذایی دیگر دریافت کرد، 
اما شیر و لبنیات عالوه بر کلسیم، حاوی ویتامین ها 

و پروتئین های مفید هستند.

یــک پزشــک متخصــص هشــدار مــی داد کــه 
نوشــیدن چای داغ ممکن است باعث بیماری 

جدی در بدن شود. 
فرهاد اسالمی محقق ارشد انجمن سرطان آمریکا 
)ACS( گفت: با وجود اینکه چــای فواید زیادی 
برای سالمتی دارد، اما نوشیدن داغ آن می تواند 

ک شود. باعث بروز یک نوع سرطان خطرنا
اسالمی می گوید که نوشیدن چاى به مقدار بیش 

از ۷۰۰ میلی لیتر و حرارت بیش از ۶۰ درجه در روز؛ 
خطر ابتال به ســرطان سلول سنگفرشــی مری را 

حدود ۹۰ درصد افزایش می دهد.
کیــد  محقــق ارشــد انجمــن ســرطان آمریــکا تا
کرد، می تــوان نتیجه گرفــت که مصــرف هر نوع 
نوشــیدنی گرم - نه فقط چای - می تواند منجر 
به چنین عواقبــی شــود؛ از این رو به کســانی که 
چــای بســیار داغ می نوشــند، توصیه می شــود 
عادت کنند تا کمی صبر کنند اندکی خنک شده 

بعد میل کنند.
ایــن پزشــک متخصــص می گوید، این خطــر در 
کسانی رخ می دهد که عالقه مفرط به چای دارند 
و بیــش از ده فنجــان در روز می نوشــند، زیرا این 
نوشیدنی حاوی تانن هایی اســت که می تواند 
در جذب آهن اختالل ایجاد کند که ممکن است 

منجر به کمبود آهن در بدن شود.

گروه های سنی مختلف  لزوم مصرف لبنیات در 

که با نوشیدن چای داغ ظاهر می شود  بیماری 

تغذیه

دانستنی ها
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خودروســاز آلمانــی ب ام و )BMW( نخســتین 
خودروی جهــان که قابلیت تغییــر رنــگ دارد را در 

نمایشگاه فناوری CES الس وگاس رونمایی کرد.
این خودروی مفهومی که BMW iX Flow نام دارد، 
از فناوری جوهــر الکترونیکی اســتفاده می کند که 
معموال در دستگاه های e-reader استفاده می شود 
تا ســطح بیرونی خودرو را به الگوهــای متنوعی در 

رنگهای سفید و خاکستری تبدیل کند.
استال کالرک، مهندس تحقیقات ب ام و گفت: این 
تغییر رنگ کــه بــا اســتفاده از فنــاوری E Ink انجام 
می شود، مصرف نیروی بهینه ای دارد. بنابراین ما 
از این ماده که نوعی ورق ضخیم اســت، اســتفاده 
کردیم و چالش ما بکارگیری آن روی یک شیء سه 

بعدی مانند خودروهایمان بود.
هنگامی که این ماده سیگنالهای الکتریکی دریافت 
می کنــد که توســط یــک اپلیکیشــن تلفــن کنترل 
می شوند، پیگمنت های متفاوتی را به روی سطح 
مــی آورد و باعــث می شــود خــودرو رنگ یــا طراحی 
متفاوتــی ماننــد نوارهــای مســابقه پیــدا کنــد. در 
آینده این تغییرات با دکمه ای در داشبورد خودرو یا 

شاید حتی با اشاره دست قابل کنترل خواهد بود.

طبق اعالم شــرکت ب ام و، هیچ انرژی برای حفظ 
رنگی که راننده انتخاب می کند، نیاز نیست.

کالرک گفت: مورد محبوب من برای استفاده از تغییر 
رنگ برای تاثیرگذار روی انعکاس نور خورشید است. 
در روزهای گرم و آفتابی، می توان رنگ خودرو را به 
ســفید تغییر داد تا نور خورشید را منعکس کند اما 
در روز ســرد می توان به رنگ سیاه تغییر رنگ داد تا 

گرما را جذب کند.
گرچه  بر اســاس گــزارش رویتــرز، ب ام و اعالم کــرد ا
خودرویی که در نمایشگاه CES ۲۰۲۲ رونمایی شده 
کستری تغییر  است، تنها بین رنگهای سفید و خا
رنگ پیدا می کند اما انتظــار می رود این فناوری به 

طیف گسترده ای از رنگها توسعه پیدا کند. 

واتــس اپ ویژگــی جدیــدی اضافــه کــرده اســت تا 
هنگام دریافت پیام های جدید از چت ها و گروه ها، 
عکس های پروفایل آن ها را بتوان در قسمت اعالنات 
دید. ایــن ویژگــی بــرای برخــی از آزمایش کننــدگان 
نســخه بتا و فقــط در iOS ۱۵ منتشــر شــده اســت. 
واتس اپ به تازگی ویژگــی نمایش تصاویر پروفایل 
کاربران در زمان رسیدن اعالنات پیام ها را در نسخه 
بتا رونمایی کــرده اســت. واتــس اپ اولیــن ویژگی 
جدید خود در سال ۲۰۲۲ را منتشر می کند که این بار 
 iOS به طور آزمایش به عنوان نسخه بتا برای کاربران

عرضه خواهد شــد. این ویژگی در مورد اعالن های 
کنون شامل عکس های نمایه  سیستم است که ا
می شــود. همانطور کــه در عکس صفحــه نمایش 
که به تازگی منتشر شده مشخص اســت  واتس اپ 
ویژگی جدیدی اضافه کرده است تا هنگام دریافت 
پیام هــای جدید از چت هــا و گروه هــا، عکس های 
پروفایل آن ها را بتوان در قسمت اعالنات دید. این 
ویژگی بــرای برخی از آزمایش کنندگان نســخه بتا و 
گر این ویژگی  فقط در iOS ۱۵ منتشــر شده اســت. ا
هنــوز بــرای حســاب واتــس اپ شــما در دســترس 
نیست تعجب نکنید، زیرا واتس اپ در حال برنامه 
ریزی اســت تا این ویژگــی را برای کاربران بیشــتری 
فعال کند. البته در حال حاضــر، واتس اپ با توجه 
به اینکه این ویژگی در نسخه بتا ارائه شده، ممکن 
است با مشــکالتی در افزودن عکس های نمایه به 
اعالن های خاص مواجه شــود. به روزرســانی های 
آتی احتماال عملکرد این ویژگی جدیــد واتس اپ را 

بهبود می بخشند. 

کنون  شــبکه اجتماعی صوتی کالب هاوس کــه تا
تنهــا بــرای دســتگاه های iOS و اندرویــد از طریــق 
اپلیکیشن رسمی قابل دسترس بود، سرانجام به 

وب توسعه یافت.
کالب هاوس در توییتــر تایید کرد در حــال آزمایش 
ک گذاری جدیدی است که به کاربران  گزینه اشترا
امکان می دهــد یک اتــاق زنــده را عالوه بــر کاربران 
کالب هاوس با کاربران در شبکه های اجتماعی دیگر 

ک بگذارند. به اشترا
ک  هنگامی که کاربران لینک یک اتاق زنده را به اشترا
گــر حســاب کالب هاوس  می گذارنــد، افــراد حتی ا
نداشته باشند، می توانند از طریق یک مرورگر وب 
به آن دسترســی پیــدا کننــد. با این حــال فعال این 
قابلیت تنها برای گوش کردن عمل می کند و کاربران 
نمی توانند از طریق وب به گفت و گوها در یک اتاق 
کالب هاوس ملحق شوند. طبق اعالم کالب هاوس، 
بعضــی از اتاقهــا بــرای بازپخــش )Replay( موجود 
گرچه این قابلیــت برای محبوبیت  خواهند بود. ا
بیشتر کالب هاوس قطعا مهم است اما شاید عرضه 
آن دیرهنــگام باشــد زیــرا کالب هــاوس در حــال از 
دســت دادن محبوبیتــش در برابــر رقیبانی مانند 
Twitter Spaces اســت کــه در iOS، اندرویــد و وب 
قابل دسترس است. بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی 

۹to۵mac، در واقع Twitter Spaces پشتیبانی وب 
را چند ماه پیش اضافه کرد و نســخه اندرویدی آن 
گرچه  خیلــی زودتــر از کالب هاوس منتشــر شــد. ا
کالب هاوس در اوج خود به هشــت میلیون دانلود 
در مــاه رســید امــا شــمار دانلودهــای اپلیکیشــن 
کالب هــاوس در آوریــل ســال ۲۰۲۱ به کمتــر از یک 
میلیــون رســید. با ایــن حال ایــن شــرکت می گوید 
اپلیکیشــن کالب هــاوس در دســامبر بیــش از ۲.۶ 

میلیون بار دانلود شده است.
هنگامی که کالب هاوس برای نخستین بار راه اندازی 
شد، پیوستن به آن تنها با دعوت امکان پذیر بود اما 
با ورود شرکتهایی مانند فیس بوک و توییتر به حوزه 
الیو صوتی، این شرکت هم مجبور شد برای عقب 
نماندن از رقیبانش، دسترســی به کالب هاوس را 

برای همه آزاد کند. 

بــه تازگــی سیســتمی به نــام »تایــپ ا الیــک« 
کــه بــدون افــزودن  )Typealike( ابــداع شــده 
دستگاه های اضافی به رایانه، به کاربر کمک می کند 
با حرکات دســت آن را کنترل کند. سیستم مذکور 
کنون در دانشگاه واترلو کانادا در حال توسعه و  هم ا
شامل دو بخش است. یک بخش آینه ای کوچک و 
رو به پایین است که روی وب کم رایانه قرار می گیرد. 
بخش دیگر نــرم افــزار مبتنی بــر ماشــین یادگیری 
است که روی رایانه فعال می شود. به عنوان مثال 
هنگامیکه کاربر می خواهد صدای بلندگو را بلندتر 
کند، کافی اســت شست یک دســتش را به سمت 
باال نگه دارد و دســت دیگرش کنــار کیبورد بماند. 
نرم افزار حرکت مذکو را شناسایی و طبق آن صوت 
غ  بلندگو را تنظیم می کنــد. نالین چیبر یکــی از فار

التحصیالن دانشکده علوم رایانشی دانشگاه واترلو 
کانــادا می گوید: ابــداع ما بــا یک ایــده ســاده درباره 
راه های اســتفاده از »وب کم« شروع شــد. وب کم 
دستگاه به سمت صورت فرد است اما بیشتر کنش 
کنش هــا در رایانه با دســت ها انجام می شــود.  و وا
گــر وب کم بتوانــد حرکات  بنابراین ما فکــر کردیم ا

دست را ردیابی کند، چه اتفاقی می افتد؟
عــالوه بــرآن بــا نشــانه گرفتــن دوربیــن بــه ســمت 
دســت ها، کاربر مجبور نیســت نگران آن باشد که 
تایپ الیک به طور مداوم صورتش را بررسی می کند 

و در نتیجه حریم خصوصی وی به خطر نمی افتد.
از آنجا که دســت افراد مختلف اســت، محققان با 
کمک ۳۰ داوطلب مخزنــی از ویدئوهای مربوط به 

۳۶ حرکت ابداع کردند.

در نمایشگاه CES رونمایی شد؛

قابلیت تغییر رنگ خودرو به وسیله یک اپلیکیشن

افزوده شدن قابلیت نمایش عکس پروفایل 
در نویتیفیکیشن به واتس اپ

کالب هاوس فعال شد نسخه وب 

کنترل رایانه باحرکات دست ممکن می شود

فناوری

اپلیکیشن

شبکه های اجتماعی

فناوری

چرا تلسکوپ جیمز وب به دوربین مجهز نیست؟ 
سازمان فضایی ناســا به دالیل 
متعددی حسگر های مکانیکی، 
حرارتی و الکتریکــی را جایگزین 

نصب دوربین به جیمز وب کرده است. 
در حالی که تلســکوپ فضایی جیمز وب ناســا به 
مدار مــورد نظر خود می رســد، تیم هــای زمینی با 
اســتفاده از مجموعه ای جامع از حســگر ها که در 
سراسر فضاپیما قرار دارد، بر موارد حیاتی آن نظارت 
می کنند. حسگر های مکانیکی، حرارتی و الکتریکی 
طیف وسیعی از اطالعات حیاتی را در مورد وضعیت 
فعلی و عملکرد جیمز وب در حالی که در فضا است، 
ارائه می دهند. در واقع سیستمی از دوربین های 
نظارتی برای تماشای استقرار اجزای این تلسکوپ 
در جعبه ابزار تشخیصی جیمز وب گنجانده شد و 
در مرحله طراحی این فضاپیما به طور عمیق مورد 

مطالعه قرار گرفت، اما در نهایت این ایده رد شد.
        علل مجهز نبودن جیمز وب به دوربین

گفتنی اســت که جیمز وب به لحاظ اندازه بســیار 
بزرگ اســت و در طول اســتقرار تغییرات زیــادی در 
پیکربندی ایجاد می کند. نظارت بر استقرار جیمز 
وب به دوربین های میدان باریک متعدد، افزودن 
پیچیدگــی قابــل توجه بــه چنــد دوربیــن میدان 
گسترده نیاز دارد که البته اطالعات جزئی مفیدی 

به دست نمی آورد. 
همچنین دوربین ها باید از اطراف رصدخانه عبور 
کنند که این مسئله خطر ارتعاشات و نشت گرما را 

افزایش داده و چالش خاصی را برای دوربین های 
واقع در سمت سرد جیمز وب ایجاد می کند.

بحث نور نیز بر مجهز نبودن جیمز وب به دوربین 
موثر اســت. طراحی اجزای جیمز وب بســیار براق 
اســت، بنابرایــن دوربین هــای رو به خورشــید در 
معــرض نــور شــدید و مشــکالت کنتراســت قــرار 
می گیرند، در حالی که دوربین هایی که در سمت 
ســرد و ســایه دار اســت به نور بیشــتری نیاز دارند. 
گرچه دوربین های مادون قرمز یــا تصویربرداری  ا
حرارتی در سمت سرد می تواند نیاز به نور را برطرف 

کند، اما همچنان معایبی دارد.
مدیــر فنی ایــن پــروژه توضیــح داد: "حســگر های 
داخلی جیمز وب مانند سوئیچ ها و سنسور های 
مختلف مکانیکی، الکتریکی و دما اطالعات بسیار 
مفیدتری نســبت به دوربین هــای نظارتی صرف 

ارائه می دهد. 
ما مانند بســیاری از فضاپیما های بی نظیر دیگر، 
جیمــز وب را به انــدازه کافــی مجهز کردیــم تا تمام 
اطالعات خاص الزم برای اطالع مهندسین روی 
زمین در مورد سالمت و وضعیت رصدخانه در طول 

تمام فعالیت ها را فراهم کند. مهندسان همچنین 
می توانند سال ها داده های آزمایشات زمینی را با 
داده های تله متری از حسگر های پرواز برای تفسیر 

و درک دقیق مرتبط کنند".
گفتنی است که علی رغم این چالش ها، مهندسان 
ح هــای دوربیــن را روی مدل هــای  برخــی از طر
تمام مقیاس سخت افزار جیمز وب آزمایش کردند. 
آن ها دریافتنــد که دوربین های نظارتی مســتقر، 
اطالعات ارزشمندی را به تیم های مهندسی که 

از زمین به فضاپیما فرمان می دهند، نخواهد داد.

فناوری

داستان کوتاه

وقتی صحبت از ایتالیا می شود اولین چیزهایی 
که به ذهن می آیند عبارتند از: پاستا، پیتزا، خرید 
در یکی از پایتخت های مد جهان یعنی میالن و 

مکان های تاریخی باشکوه.
        رسوم عجیب در ایتالیا

۱- بیرون انداختن اثاثیه از پنجره
در شب سال نو، در برخی کشورها مردم سعی 
می کنند کارهای ناتمام خود را تکمیل کنند، 
مثال برای کســانی که هنوز هدیــه نخریده اند 
چیــزی بخرنــد و غیــره اما ایتالیایی هــا رســم 
عجیبــی دارنــد: آن هــا قابلمــه، ماهیتابــه 
و حتــی اســباب و اثاثیــه را از پنجــره بیــرون 
می اندازند. ایــن کار نمــاد خــالص شــدن از 
چیزهــای کهنــه و بــه اســتقبال چیزهــای نو 

رفتن است.
2- جزیره نفرین شده گایوال

این جزیره که یکی از جزایر کوچک ناپل است 
ک.  بدون شک زیباست اما در عین حال ترسنا
مردم محلــی بــه خاطر مــرگ صاحبانــش آن 
کن این  را نفریــن شــده می نامنــد. اولین ســا
جزیره که به تنهایی در آن زندگی می کرد، یک 
روز بدون هیچ توجیهی ناپدید شد. صاحب 
بعدی آن از حمله قلبی مرد و صاحب بعدی 
خودکشی کرد. تازه این ها تنها سرنوشت برخی 
از صاحبان آن است. بعد از این اتفاقات، این 
جزیــره در حال حاضــر بدون ســکنه و متروکه 

است.
۳- پوست کندن خیلی از میوه ها قبل از 

خوردن
مردم ایتالیــا معموال میوه هایی مثل ســیب، 
گالبی و هلو را با پوست نمی خورند. آن ها این 
میوه ها را پوســت می کنند.  دلیل این کار این 
اســت که ایتالیایی هــا دوســت دارنــد مــواد 
غذایی سالم بخورند و باورشان این است که 
آفت کش هایــی که بــه میوه هــا زده می شــود 
حتی بعد از شستن به خوبی از میوه ها زدوده 

نمی شود.
۴- ایتالیایی ها برای صبحانه تخم مرغ 

نمی خورند
نیمرو، نان و کره یکی از بهترین صبحانه های 
گر ایتالیایی نباشید.  قابل تصور است، البته ا
مردم ایتالیا ترجیح می دهند برای صبحانه یک 
چیز شیرین مثل کورن فلکس یا بیسکویت، 
میوه و اسپرسو بخورند. ایتالیایی ها یک مثل 
غ  معروف دارند: »می خواهی صبحانه تخم مر

بخوری؟ یک سر برو لندن.«
ک پوگلیا ۵- جزیره ترسنا

ایــن جزیــره به خاطــر تاریخچــه مخــوف آن 
بــه »جزیــره ارواح« معــروف اســت. بــه مدت 
بیش از ۱۰۰ سال از این جزیره به عنوان محلی 
برای قرنطینه مبتالیان به طاعون اســتفاده 
می شده اســت. باورها بر این است که حدود 
۱۶۰ هزار نفر در این جزیره ســوزانده شده اند. 
حاال بازدیــد از ایــن جزیره بــرای گردشــگران 

ممنوع است.
۶- عدد ۱7 نحس است

در حالی که در بسیاری از کشورها عدد ۱۳ عدد 
بدیمنی محسوب می شود، برای ایتالیایی ها 
عــدد ۱۷ چنیــن حکمی دارد. ایــن موضــوع 
بدین خاطر اســت کــه با پــس و پیــش کردن 
عــدد رومی معــادل ۱۷ یعنــی XVII می شــود 
کلمه  VIXI را به وجود آورد که در التین یعنی 
»زندگی ام به پایان رســید.« بــه همین خاطر 

برخی از هتل ها طبقه هفدهم ندارند.
7-ایتالیایی ها حتی موقع رفتن به 
سوپرمارکت هم به سر و وضع خود 

می رسند
در میالن مهم نیست در چه موقعیتی هستید 
و یــا داریــد چــه کار می کنیــد؛ در هر حــال باید 
شــیک باشــید. زنان ایتالیایــی حتــی موقــع 
رفتن به سوپرمارکت هم ظاهرشان را شیک و 

جذاب می کنند.

هیزم شــکن صبح از خــواب بیدار شــد و دید 
تبرش ناپدید شده. 

شک کرد که همسایه اش آن را دزدیده باشد. 
برای همین تمام روز او را زیر نظر گرفت. 

متوجــه شــد همســایه اش در دزدی مهارت 
دارد. مثل یک دزد راه می رود. مثل دزدی که 
می خواهد چیزی را پنهان کند پچ پچ می کند. 
آن قــدر از شــکش مطمئن شــد کــه تصمیم 
گرفت به خانه برگردد لباســش را عوض کند و 

نزد قاضی برود.
اما همین که وارد خانه شد تبرش را پیدا کرد. 

زنش آن را جا به جا کرده بود. 
مرد از خانه بیرون رفت و دوباره همسایه را زیر 
نظر گرفت و دریافت که او مثل یک آدم شریف 

راه می رود حرف می زند و رفتار می کند.

۷ مورد از رسوم ایتالیا 
که قطعا برایتان جذاب است

شک

گرچه خــورش ماســت بیشــتر به  ا
در  تشــریفاتی  ک  خــورا عنــوان 
مهمانی ها و عروســی ها شــناخته 
شــده، اما شــهرت آن همــواره مســیر گردشــگران را به 
سوی اصفهان تغییر داده است. البته به خاطر اینکه 
خورش ماســت مواد تشــکیل دهنده مقوی و کاملی 
دارد، می توانــد به عنوان یک وعــده کامل غذایی هم 
مورد اســتفاده قرار گیرد. نکتــه دیگر در مــورد خورش 
ماست این اســت که این خورش طعمش هم با دیگر 

خورش ها متفاوت و کمی شیرین است.
        مواد الزم خورش ماست

• پیاز متوسط ۱ عدد
• شکر نصف پیمانه متوسط

• گالب ۱ قاشق سوپخوری
• مغز گردو ۱ قاشق غذاخوری

• خالل بادام ۱ قاشق غذاخوری

• خالل پسته و زرشک برای تزیین
• ماست پر چرب ۳ پیمانه متوسط

• گوشت گردن گوسفند ۲۵۰ گرم
• زعفران دم کرده ۱ قاشق سوپخوری

• نمک ، فلفل سیاه و زردچوبه به اندازه کافی
        طرز تهیه خورش ماست

        مرحله اول
برای تهیه خورش ماست اصفهانی ابتدا یک قابلمه 
مناســب را پــر از آب کنیــد و روی حــرارت قــرار دهیــد. 

سپس پیاز را پس از گرفتن پوســت از وسط نصف و به 
قابلمه اضافه کنید. در ادامه گوشت گردن را به همراه 
کمی زردچوبه اضافه کنید و با حرارت زیاد اجازه دهید 

گوشت گردن مغزپخت شود.
        مرحله دوم

پس از اینکه گوشت گردن به خوبی پخت ، قابلمه را از 
روی حرارت بردارید و گوشت را از قابلمه خارج کنید. 
اســتخوان های موجــود در گوشــت را بــا دقــت خارج 
کنید ، سپس گوشت را داخل یک ظرف مناسب بریزید 

)ترجیحا ظرف مسی(.
این مرحله مهم ترین مرحله پخت خورش ماست است 
و باید به خوبــی آن را انجام دهیــد. در این مرحله باید 
آنقدر گوشت را بکوبید تا رنگش مایل به سفید و کش دار 
گر این کار را به خوبی انجام دهید خورش ماست  شود. ا

شما کشدار و منسجم  می شود.
        مرحله سوم

در مرحله بعدی یک قابلمه مناسب انتخاب کنید و 
ماست پر چرب را به همراه شکر داخل قابلمه بریزید. 
در ادامه مواد را به خوبی مخلوط کنید. سپس قابلمه را 
روی حرارت مالیم قرار دهید و مداوم هم بزنید تا ماست 

حباب بزند و نزدیک به جوشیدن باشد.
        مرحله چهارم

پس از اینکه ماست به جوش آمد گوشت کوبیده شده 
را به قابلمه اضافه کنید و هم زدن را ادامه دهید تا مواد 
یکدست شــوند. پس از اینکه گوشــت با دیگر مواد به 
خوبی مخلوط شد ، مغز گردو را به همراه خالل بادام ، 

زعفران دم کرده ، گالب و مقداری نمک اضافه کنید.
خورش ماست را با خالل پسته و زرشک تزیین کنید و 
به مدت حداقل ۱۲ ساعت در یخچال قرار دهید سپس 
سرو کنید. در صورت تمایل  می توانید از زرده تخم مرغ 
و خامه هــم برای خوشــمزه تر شــدن خورش ماســت 

استفاده کنید.

در ایــن خبــر بــا نحــوه مشــاهده 
کسانی که استوری های هایالیت 
شــده شــما را دیده انــد، آشــنا 

می شوید. 
گرام یکی از محبوب ترین اپلیکیشن ها در  اینســتا
سراسر جهان است و بیش از یک میلیارد کاربر دارد. 
گرام می توانند تصاویر و ویدیوهایشان  کاربران اینستا
را در ایــن پلتفــرم آپلــود و بــرای ســایر کاربــران پیام 
گرام راهی  مستقیم ارســال کنند.هایالیت اینســتا
عالی برای ذخیره اســتوری های مورد عالقه شما و 

ک گذاری دائمی آن ها با فالوورهایتان است.  اشترا
گرام خصوصی  گر یک حساب اینستا با این حال، ا
باشد، استوری ها و هایالیت ها دیگر خیلی فرقی با 
هم نمی کنند چرا که کاربر باید برای مشاهده آن ها 

اول درخواست ارسال کند.
        مراحل مشاهده تعداد بازدید در هایالیت 

گرام:  اینستا
گرام را باز کرده و روی عکس خود در گوشه  اینســتا

سمت راست پایین ضربه بزنید.
روی هایالیت کلیک کنید تا باز شود.

تعــداد بازدیــد فعلــی در بخش پایین ســمت چپ 
نشان داده شده است.

        مراحل برای دیدن اینکه چه کسی هایالیت 
شما را دیده است:

گرام باز کنید پروفایل خود را در اینستا
 Highlights گر اطالعاتــی می خواهیــد روی نمــاد ا

ضربه بزنید
روی دکمه »دیده شــده توســط« در گوشه سمت 
چپ پاییــن صفحه ضربه بزنیــد تا لیســت افرادی 

که هایالیت های شما را دیده اند را مشاهده کنید.

خورش ماست، غذای اعیانی اصفهانی ها

گرام ما را دیده است؟  کسی هایالیت اینستا چگونه بفهمیم چه 

آبشار آتشگاه لردگان طوالنی 
ترین آبشار ایران است. 

این آبشار ۳کیلومتری که به 
آبشــار مینیاتوری ایران معروف است، یکی از 
بی نظیر تریــن جاذبه های طبیعی کشــور به 
شــمار می رود که در ۱۹۰ کیلومتری شــهرکرد 
و در۴۰ کیلومتری شــهر لردگان قــرار دارد و به 
دره ای می ریــزد کــه بــا پســتی و بلندی های 
خــود آبشــارهای کوچــک متعــددی را ایجاد 

می کند.

آبشار آتشگاه

گردشگری

دستپخت

فناوری

زندگی از صفر 
پــس از تحــوالت اخیــر کشــور افغانســتان، مــوج مهاجرت 
از این کشور تشدید شد و حاال بنا به گفته مسئولین روزانه 
بالغ بر هزار نفر از افغانســتانی ها بــه مرزهای ایــران مراجعه 
می کنند. عده ای از این افراد »رد مرز« می شوند اما سایرین 
پس از گذر از دیــوار مرزی میلــک یا رودخانــه هیرمند خود 
را به شــهرهای ایران می رســانند. بخش مهمی از این افراد 
کن می شوند.  در خراســان رضوی و به ویژه شهر مشهد سا
مهاجران به دلیل صعب العبور بودن مسیر، هیچ وسیله ای 
جز لباسی که برتن دارند یا کیف کوچکی حاوی چند قطعه 
عکس و چند ورق از مدارک هویتی شــان نمی توانند همراه 
خود بیاورند و پس از رســیدن به شهرهای ایران در حاشیه 
کن شده و با وسایلی که خیرین یا هموطنانشان  شهرها سا
که کمی قبل تر به اینجا رسیده اند به آن ها می دهند زندگی 

دیگری را آغاز می کنند. زندگی با هیچ. زندگی از صفر.

عکس روز

خواندنی ها

سنا
/ای

رع
ه زا

دث
مح


