
اجرای قانون دریافت مالیات بر ارزش افزوده: 

کاهش قدرت خرید مردم با مالیات کاالهای اساسی
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مدیرعامل فوالد مبارکه در سالروز افتتاح این شرکت گفت:صنعت فوالد به ویژه شرکت فوالد مبارکه دوستدار 
محیط زیست است و به طور کامل الزامات آن را رعایت می کند؛ ما قصد داریم ضمن ادامه رعایت این الزامات، 
الگویی برای صنعت پاک باشیم و برای رفع بحران ها و چالش هایی که امروز مردم با آن ها مواجه هستند، در 
سطح استان و حتی کشور گام برداریم. محمدیاسر طیب نیا در پاسخ به این سؤال که صنعت بزرگی همچون 
فوالد مبارکه با ورود به دهه چهارم عمر خود به کدام سمت حرکت خواهد کرد، اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه 
از ابتدا به عنوان یک صنعت مادر برای توسعه و پیشرفت کشور ایجاد شد و امروز توسعه این شرکت تنها مبتنی 

بر تولید فوالد نیست، بلکه در راستای رفع گلوگاه های صنعتی شدن کشور است.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر صنایع بزرگ وظیفه دارند و عالوه بر بومی ســازی و اجرای ابعاد توســعه 
در زنجیره فوالد، به توسعه زیرســاخت ها مانند تولید برق یا اجرای پروژه هایی نظیر انتقال آب، تولید گاز و 
ساخت اسکله، توسعه حمل ونقل مانند ایجاد ریل ورود پیدا کنند و نقشی که در چند دهه گذشته در صنعت 

خودشان ایفا کردند را این بار در کل حوزه صنعت و اقتصاد کشور ایفا کنند.

ح کرد: مدیرعامل فوالد مبارکه مطر

ک فوالد مبارکه؛ الگوی صنعت سبز و پا

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی اصفهان:

فروش ثبت نامی خودرو بر افزایش 
قیمت آن دامن زده  است

 مدیر اداره اطالعات بانکی در بانک مرکزی:

بانک ها موظف 
به استعالم اعتبارسنجی

 متقاضی وام شدند

آمار تعداد 
خانه های سازمانی را نداریم

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد؛

اعمال گاز رایگان 
برای مشترکین کم مصرف

ایثار معلمی که 
به جای استراحت 

در بستر آموزش آرمید
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بازیکن تیم والیبال سپاهان:

خودروسازان ما حداقل کیفیت را هم رعایت نمی کنند!تماشاچیان اذیت مان کردند
۶

 ۳

اصفهان را بگردیم: 

وقتی اصفهان منچستر شرق شد!
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# اصفهان  تنها  نیست

غیرفعال شدن کارتخوان نا متناظر با پرونده مالیاتی: 

هفته پایانی دی، 
آخرین مهلت تعیین تکلیف

کارتخوان  دستگاه های 

۳

۳

۴

۵

حسن حجتی - شهردار تیران

احترامــا شــهرداری تیــران درنظــردارد بااســتناد بــه مصوبــه شــماره 1۴۰۰/1۰۰/8۴۴ مــورخ 1۴۰۰/1۰/12 شــورای محتــرم 
اسالمی شهر تیران عملیات تهیه و اجرای آسفالت به صورت فینیشری و دستی در شهر تیران را ازطریق برگزاری مناقصه 
گذار نماید. متقاضیان جهت دریافت اســناد و  عمومی و با برآورد اولیه 2۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به پیمانکاران واجد شــرایط وا

گهــی بــه امــور مالــی شــهرداری تیــران مراجعــه نمایند. مــدارک مناقصــه از تاریــخ درج آ
گهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1۴۰۰/12/12 تاریخ تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: از زمان چاپ آ

12۶۰9۵۳ / م الف

نوبت اول
گهی مناقصه آ

عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: بازچرخانی و بازیافت 
آب در فوالد مبارکه، حرکتی در راستای حفظ منافع عمومی و 

کاهش مصرف آب خام است.

علیرضا صفار هرندی در بازدید از مراحل تسویه پساب 
فاضالب در بزرگترین تسویه خانه پساب فاضالب شهری در 
فوالد مبارکه با بیان اینکه بازچرخانی و بازیافت پساب های 

آب شهر های اطراف منجر به کاهش برداشت آب خام از 
رودخانه می شود گفت: حرکت در این مسیر، برداشت و 
مصرف آب خام این کارخانه را در افق ۱۴۰۴ به شدت کاهش 
خواهد داد.  عضو تشخیص مصلحت نظام با اشاره به 
دستاورد های فوالد مبارکه در خودکفایی صنایع کشور به 
ویژه تامین نیاز صنایع پائین دستی افزود: کارشناسان و 
صنعتگران کشورمان در شرایط تحریم در تولید بسیاری از 
تجهیزات فنی و مهندسی به خودکفایی رسیدند و این اتکای 
به خود از ایجاد نامیدی در نسل جوان جلوگیری کرده است.

وی افزود: کشور های تحریم کننده بسیاری از فرصت ها 
را برای معامالت تجاری از دست دادند، ولی دروازه های 

کشورمان به روی همه ملت ها همچنان باز است.
صفار هرندی با بیان اینکه امروز در همین مجتمع عظیم 
صنعتی بیش از ۹۵ درصد از تجهیزات، بومی سازی شده 
گفت: استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی دانش 
بنیان ها و شرکت های توامند داخلی، نشان از قدرتمند شدن 

صنایع بزرگ و کوچک کشور است.

که برخی شنیده ها از تذکر جدی وزیر راه و  در حالی 
کشوری در  رئیس سازمان هواپیمایی  به  شهرسازی 
خصوص ممنوعیت ارزان فروشی بلیت هواپیما حکایت 

دارد، اما همچنان بلیت زیر ۶۰۰ هزار تومان نایاب است.
اخیرا محمد محمدی بخش معاون وزیر راه و شهرسازی و 
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از برخورد این سازمان با 
شرکت های هواپیمایی که بلیت هواپیما را در روزهای اخیر 
به دلیل کاهش تقاضا با نرخ های پایین می فروختند، خبر 
کی از تذکر جدی رستم قاسمی وزیر  داده بود، شنیده ها حا
خصوص  در این  بخش  محمدی  به  شهرسازی  و  راه 

حکایت دارد.
        رئیس سازمان هواپیمایی )۱۹ دی(: ارزان فروشی 
بلیت ممنوع است! /   با ارزان فروش ها برخورد می کنیم

کاپیتان محمدی بخش ۱۹ دی ماه گفته بود: اخیرا شاهد 
بودیم که برخی فروشندگان بلیت و عمدتا چارتر کنندگان 
در برخی مسیرهای پر تردد اقدام به فروش بلیت با کمتر از 
هزینه های معمول می کردند که این امر، تخلف است و با 

متخلفان برخورد قانونی می شود. 
کاپیتان محمدی بخش گفت: چنین اقدامی بدون شک 
موجب ضرر شرکت های هواپیمایی می شد و به همین 
دلیل سازمان هواپیمایی کشوری با این موارد برخورد 

می کند.
        تذکر وزیر راه به رئیس سازمان هواپیمایی در 

خصوص حمایتش از ممنوعیت ارزان فروشی بلیت 
هواپیما

خبرگزاری صداوسیما روز چهارشنبه ۲۲ دی ماه نوشت: 
گاه از تذکر جدی وزیر راه و شهرسازی به رئیس  »یک منبع آ
کف  تعیین  کشوری در خصوص  سازمان هواپیمایی 
قیمت بلیت هواپیما خبر داد و گفت: وزیر راه از کاپیتان 

محمدی بخش خواسته این رویه اصالح شود.«
        سخنگوی سازمان هواپیمایی )۲۲ دی(: ارزان 

فروشی بلیت جرم نیست و با آن برخورد نمی کنیم
کبر رضوی سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری نیز  میر ا
روز چهارشنبه ۲۲ دی ماه اعالم کرد: فروش بلیت هواپیما 
کمتر از نرخ ۶۰۰ هزار تومان تخلف محسوب نمی شود و این 
سازمان برای ارزان فروشی بلیت مشروط به عدم کاهش 

کیفیت خدمات، ممنوعیتی قائل نیست.

        ابالغیه ممنوعیت فروش بلیت زیر ۶۰۰ هزار تومان 
همچنان پابرجاست

با این حال همچنان خبری از فروش بلیت هواپیما در 
قیمت های پایین نیست و کف قیمتی ۶۰۰ هزار تومانی بلیت 
هواپیما در جریان است. در حال حاضر کف قیمت بلیت پرواز 
تهران-مشهد ۶۰۰ هزار تومان، تهران تهران-تبریز ۶۰۰ هزار 
تومان، تهران-اصفهان ۶۵۰ هزار تومان، تهران-اهواز ۷۱۰ 

هزار تومان و تهران-کیش ۷۷۰ هزار تومان است.

مدیر اداره اطالعات بانکی در بانک مرکزی گفت: باهدف 
کاهش مطالبات معوق، بانک ها مکلف شدند قبل از پرداخت 
تسهیالت برای متقاضی وام استعالم اعتبارسنجی اخذ کنند.
به گزارش صدا و سیما، محبوب صادقی با اشاره به اینکه 
بررسی اعتبار سنجی برای پرداخت تسهیالت بانکی منجر به 
کاهش معوقات بانکی خواهد شد، گفت: یکی از معیارهای 
اعتبارسنجی، مبلغ و سابقه تسهیالت گذشته مشتریان 

است. 
وی همچنین رقم و سابقه چک های وصول یا برگشت شده 
متقاضیان را از دیگر معیارهای تعیین امتیاز اعتبار سنجی 
مشتریان شبکه بانکی برشمرد و افزود: بررسی سابقه پرداخت 
به موقع قبوض جرائم رانندگی و همچنین برق و گاز از دیگر 
مواردی است که می تواند در تعیین امتیاز اعتبارسنجی 

متقاضیان تسهیالت بانکی موثر باشد. 
مدیر اداره اطالعات بانکی در بانک مرکزی با اشاره به اینکه 
اعتبار سنجی مشتریان در دنیا سابقه ای صد ساله دارد، افزود: 
اجرایی شدن دقیق این مدل در ایران، می تواند شرایط اخذ 

ضامن از وام گیرندگان را تسهیل کمک کند. 
صادقی با اعالم اینکه اعتبار سنجی پیش از این نیز در برخی 
بانک ها اجرایی شده بود، گفت: این مدل کمک می کند 
بانک ها برای پرداخت وام های کوچک به متقاضیان بتوانند، 
کمتر وثیقه هایی همچون  شرایط تضمین را تسهیل، و 

گواهی های کسر از حقوق و سند ملکی درخواست کنند.
وی در ادامه با اعالم اینکه پرداخت وام های کوچک با مدل 
کنون  اعتبار سنجی به صورت نمونه آغاز شده است، افزود: ا
ماهانه حدود یک میلیون فقره تسهیالت در شبکه بانکی 

کشور پرداخت می شود و هدف اعتبار سنجی این است که 
دسترسی افرادی که رفتار اعتباری مناسبی دارند به تسهیالت 

بانکی بیشتر شود. 
مدیر اداره اطالعات بانکی در بانک مرکزی همچنین گفت: 
براساس شیوه اعتبار سنجی، دسترسی مشتریان بد حساب 
بانکی که وثائق مناسبی دارد، اما رفتار گذشته آن ها نشان 
می دهد که به تعهدات خود به موقع عمل نمی کند، محدود 

می شود. 
وی میزان مطالبات معوق بانک ها را حدود ۷ درصد 
تسهیالت پرداختی خواند و افزود: هر چقدر این عدد کاهش 

پیدا کند به نفع مردم و کشور است.
صادقی اضافه کرد: دسترسی به سامانه اعتبر ینجی برای 
عموم مردم فراهم شده و متقاضیان می توانند با مراجعه به 
سامانه مای کریدیت و پرداخت هزینه ای حدود هزار تومان از 
وضعیت اعتبار سنجی خود مطلع شوند و در آینده این امکان 

در نرم افزارهای موبایلی نیز مهیا خواهد شد. 
مدیر اداره اطالعات بانکی در بانک مرکزی با اعالم اینکه 
موضوع اعتبارسنجی سال ۱۳۸۵ مطرح و سال ۱۳۸۶ آیین 
نامه آن مصوب و سال ۱۳۸۸ نیز اصالحات آن انجام شد، 
گفت: سال ۱۳۸۹ میزان استعالم از شرکت مشاور رتبه بندی 
حدود ۵ هزار عدد بوده، اما ابتدای سال ۱۴۰۰ به یک میلیون 
کنون به حدود ماهانه ۳ میلیون استعالم  استعالم ماهانه و ا

رسیده است. 
صادقی افزود: شرکت خصوصی مشاور رتبه بندی تنها شرکت 
کنون اطالعات حدود  دارای مجوز از بانک مرکزی است و تا
۴۴ میلیون کد ملی در این بانک سامانه ثبت شده و برای ۳۴ 
میلیون نفر گزارش اعتباری تولید شده است که می تواند در 

سامانه مای کریدیت مشاهده کنند.
کنون بانک ها برای پرداخت تسهیالت  وی در پایان گفت: ا
گر بانکی تخلف کند با  مکلف به اخذ اعتبار سنجی شدند و ا

آن بانک برخورد قانونی خواهد شد.

بازچرخانی آب در فوالد مبارکه، حرکتی برای حفظ منافع عمومی 

تذکر وزیر هم کارساز نشد؛

بلیت هواپیما زیر ۶۰۰ هزار تومان همچنان نایاب است

 مدیر اداره اطالعات بانکی در بانک مرکزی: 

بانک ها موظف به استعالم اعتبارسنجی متقاضی وام شدند
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شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما( 
مقررات کرونایی سفر به انگلیس و لبنان از مبدا ایران 

را اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما به نقــل از روابط 
عمومی هما، با هدف جلوگیری از گسترش ویروس 
کرونا، مســافران با داشتن شــرایط ذیل می توانند 

از کشور ایران به کشور انگلیس و لبنان سفر کنند.
همه مسافران باالی ۱۲ ســال در پرواز های ورودی 
به انگلستان باید در محدوده ۴۸ ساعت مانده به 
کز تایید شده وزارت  پرواز آزمایش PCR در یکی از مرا
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران انجام داده 
و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی 
به همراه داشته باشند. مسافران پس از ورود به این 

کشور به مدت ۱۰ روز قرنطینه خانگی خواهند شد.
همچنیــن همــه مســافران قبــل از ســفر به کشــور 
انگلیس باید فرم خوداظهاری اعالم شده را تکمیل 
کنند و پس از دریافــت QR کد، کپــی آن را به همراه 
کسن صادره  داشته باشند. مسافران دارای کارت وا
در ایران باید تست روز دوم و هشتم را در لینک های 

معرفی شده خریداری کنند.
کارت  دارای  مســافران  خبــر،  اســاس این  بــر 
کسیناســیون صادره در کشــور های اعالم شــده  وا

کســن فایزر، مدرنا، آسترازنکا،  که از آخرین نوبت وا
جانســون یا ســینوفارم آنان ۱۵ روز گذشــته باشــد 
و مســافران ۱۲ تا ۱۸ ســال مقیــم کشــور های اعالم 
شده، از انجام تست PCR قبل از پرواز، رزرو تست روز 
هشتم و قرنطینه خانگی در کشور انگلیس معاف 

خواهند بود.
هواپیمایی هما همچنین درباره شرایط کرونایی 
ســفر به لبنان، اعالم کرد: همه مســافران باالی ۱۲ 
سال در پرواز های ورودی به لبنان باید قبل از پرواز 
آزمایش PCR در محدوده ۴۸ ساعت مانده به پرواز 
کز تأیید شده وزارت بهداشت، درمان و  در یکی از مرا
آموزش پزشکی ایران را انجام داده و گواهی جواب 
منفی تست کرونا را به زبان انگلیســی با QR کد به 
همراه داشته باشند. همچنین از پذیرش مسافران 
 QR دارای گواهی جواب منفی تســت کرونــا بدون

کد، جلوگیری خواهد شد.
بــر اســاس این گــزارش، مســافران دارای کارت 
کسیناسیون کووید-۱۹ که از آخرین نوبت تزریق  وا
کســن آن ها ۱۴ روز گذشته باشــد و مسافرانی که  وا
کمتر از هفت روز خارج از لبنان اقامت داشته اند، از 
انجام تســت PCR در محدوده ۴۸ ساعت به پرواز 
کسیناســیون به  معاف خواهند بود. ارائه کارت وا
زبان انگلیسی با QR کد به هنگام پرواز الزامی است و 
مسافران باید قبل از پرواز اطالعات خود را در سایت 

معرفی شده ثبت کنند.
بر اســاس این خبر از همه مســافران باالی ۱۲ سال 
عازم به کشــور لبنــان در بــدو ورود، تســت PCR در 
فرودگاه انجام خواهد شد و مسافران تا جواب دهی 
تســت، در قرنطینه خانگی خواهند بود که هزینه 
تست در سیستم نرخ گیری به روزرسانی شده است.

یک فعال تعاونی، تامین مواد اولیه تولید فرش با نرخ 
ارز آزاد را از چالش هــای مهم فرش در شــرایط فعلی 
عنوان کرد و آن را در افزایش هزینه و قیمت تمام شده 

تولید اثرگذار دانست.
عبداهلل بهرامی در گفت و گو با ایسنا، از بافت فرش 
به عنوان یکی از راههای ایجاد درآمد و اشتغالزایی 
برای خانوارها نام برد و گفت: در حال حاضر بیش از 
۸۰ درصد بافندگان فرش را بانوان تشکیل می دهند 
و ایــن مســأله تاثیــر به ســزایی در امنیــت شــغلی و 

اجتماعی و درآمد خانوار دارد.
بــه گفتــه وی، بافــت تابلوفــرش در قالب اشــتغال 
خانگی می تواند به عنوان یک منبع درآمد از سوی 
کارجویان و فارغ التحصیالن عالقه مند به این رشته 

دنبال شود.
مدیرعامل اتحادیــه تعاونی های فرش دســتباف 
درعین حال با اشاره به باال رفتن هزینه های تولید 
و تأمین فرش، ایجاد زیرساخت فرآوری مواد اولیه 
کید قرار داد و گفت: تامین مواد اولیه  فرش را مورد تأ
تولید فرش با نرخ ارز آزاد از چالش های اصلی و مهم 
صنعت فرش در حال حاضر به شــمار می رود و این 
مســأله در افزایش هزینه و قیمت تمام شده تولید 

اثر می گذارد.
وی درباره بیمه قالیبافان نیز گفت: متاســفانه به 
دلیل عدم تخصیص بودجه، بیمه تامین اجتماعی 
قالیبافان انجام نمی شود و تنها راه بیمه قالیبافان در 

حال حاضر، بیمه روستاییان و عشایر است.
این فعال تعاونی در پاسخ به این پرسش که بیمه 
روســتاییان نســبت به بیمه تامین اجتماعی چه 

مزایایی دارد؟ اظهار کرد: به طور حتم بیمه تامین 
اجتماعی برای قالیبافان بهتر است ولی مشکالتی 
کنون  مثل عدم تامین اعتبار در بودجه دارد؛ لذا هم ا
قالیبافان می توانند تحت پوشش بیمه صندوق 
روستاییان و عشایر درآیند. البته این بیمه دفترچه 
درمانی ندارد و ســن بازنشســتگی در آن بــاالی ۶۵ 

سال است.
مدیر عامــل اتحادیه تعاونی های فرش دســتباف 
خاطرنشان کرد: با این حال بیمه اجتماعی بهتر از 
نبودن بیمه است و مزایای این بیمه این است که 
بیمه اجتماعی ۷۰ درصدش یارانه است که دولت 
پرداخــت می کنــد و ۳۰ درصــدش را خــود بافنــده 
می پــردازد و اقســاطش قابــل پرداخــت اســت؛ به 
نحوی که ســاالنه با یک میلیــون و ۱۰۰ هــزار تومان 
می توانند بیمه شــوند و  مصائب و مشکالتی مثل 
بازدید بازرس تامین اجتماعی را ندارد. وی گفت: 
با وجــود آنکه در ایــن بیمه در بحث پوشــش دهی 
تسهیل گری شده ولی در خصوص خدمات دهی، 
دفترچه درمان ندارد؛ از طرفی انتقال سوابق دچار 

مشکل است که البته در حال ساماندهی است.

معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: این 
استان دارای نخبگان فنی و مهندسی است و صادر 
کردن خدمات این حوزه به کشورهای همسایه یک 

مزیت اقتصادی به شمار می رود.
امیررضــا نقــش اظهــار داشت:اســتقرار ذوب آهن 
در اصفهان سبب شــده تا این خطه از نظر آموزش 
نیروهای فنی در کشور پیشــتاز باشد و از این منظر 
زمینه و امکان  صادر کردن خدمات فنی و مهندسی 

به کشورهای همسایه را دارد.
وی ادامه داد: بیش از یک هزار و ۵۰۰ مجوز صنعتی  
داستان اصفهان صادرشده است که  ۵۰ تا ۶۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی دارد اما به دلیل افزایش قیمت 
ارز و  مشکالتی که تحریم برجای گذاشت و واردات 
تجهیزات صنعتــی را به مشــکل انداخت موفق به 
تکمیل و بهره برداری از ایــن پروژه های صنعتی در 

اصفهان نشدیم.
معــاون امور اقتصــادی اســتانداری اصفهان بیان 
داشت: بهره برداری از این پروژه ها در اولویت است 
زیرا که با راه اندازی صنایع می توان برای یک هزار و 

۲۰۰ نفر اشتغال زایی کرد.
وی افزود: در جلسات رفع موانع تولید استان، عمده 
مشکالت واحدها با بانک ها، سخت گیری آن ها در 
تخصیص تسهیالت یا برخوردهای سخت گیرانه 
بود که در این راستا با تخصیص ۸۰۰ میلیارد تومان 

تسهیالت بانکی به صنایع موافقت شد.
کد در  نقش همچنین به تعداد صنایع نیمه فعال و را
استان اصفهان اشاره کرد و گفت:  رفع مشکالت این 
صنایع به سهم اشتغال زایی و رفع بیکاری در استان 

کمک می کند.
وی بر جایگزینی صنایع دانش بنیان و گردشگری 
کید کرد و گفت:  به جای صنایع آب بر در اصفهان تا
توریسم سالمت در استان اصفهان  جای کار دارد و 
الزم است که همچون اســتان فارس در این عرصه 

ورود جدی داشته باشیم.
معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره 
به اینکه اصفهان دیگر ظرفیت توسعه صنایع آب بر 
گرچــه فــوالد  صنعت اصلی  را نــدارد، اضافه کــرد: ا
اصفهان اســت امــا مخاطــرات زیســت محیطی و 
آلودگی هوا و آب باعث شد که بیش از این نتوان در 

عرصه صنعت فوالدی قدم برداشت.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش 
از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ 
هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر، حدود ۸۴۰ 
معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از 
۱۰ هزار میلیارد ریال و حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی، 

صنعتی ترین استان کشور بشمار می آید.

کرونایی سفر به انگلیس و لبنان از ایران اعالم مقررات 

خبر

گذاری سازمان ملی زمین و مسکن  معاون وا
گفت: بــا توجــه به اینکــه دســتگاه هایی که 
خانه های ســازمانی در مالکیت آنهاســت از 
ارائه آمار خودداری می کنند نمی توانیم تعداد 

دقیق این خانه ها را اعالم کنیم.
مصطفی نسایی با حضور در برنامه گفتگوی 
ویژه خبری اظهار کرد: علت این موضوع، آن 
اســت که خانه های ســازمانی، دستخوش 
قوانین و مقررات مختلفی بوده اســت که در 
بازه های زمانی مختلفی توسط قانون گذار، 

تدوین و ابالغ شده است.
وی اضافــه کــرد: اعــالم نکردن ایــن آمــار بــه 
علت این است که از این خانه های سازمانی 
اســتفاده هایی می شــود کــه قانون گذار این 

اجازه را نداده است.
گــذاری ســازمان ملــی زمیــن و  معــاون وا
مســکن با بیان اینکه ســازمان ملی زمین و 
مســکن به نمایندگــی از دولــت، عرصه این 
خانه هــای ســازمانی بــه نامــش اســت، اما 
اعیان این خانه ها به دستگاه های دیگری 
تعلــق دارد، افزود: این آمار صرفــا مربوط به 
خانه های تحت مالکیت است و خانه های 
ســازمانی نیروهــای نظامی از ایــن آمــار، 

مستثنی است.
کنون توانستیم هفت هزار  وی با بیان اینکه تا
و ۱۲۶ خانه ســازمانی را که سند عرصه آن به 
نام دولت است شناسایی کنیم، گفت: این 
به معنای آن نیست که خانه های سازمانی 
دیگری وجود ندارد، زیرا بسیاری از نهادها در 
زمانی که این خانه های سازمانی را ساختند 
سند مالکیت را گرفتند و مشخص نیست که 
در بازه زمانی اجرای قانون آیا از طریق مزایده 

کن واجد شرایط فروختند یا خیر؟ و یا به سا

گفــت: موضــوع  کشــاورزی  وزیــر جهــاد 
برگشــت خــوردن محصــوالت کشــاورزی 
موضوع فنی است. بحث تازه ای نیست و 

در همه کشورها اتفاق می افتد.
به گزارش ایمنا، سید جواد ساداتی نژاد در 
ســفر به هرمزگان و در بازدید از بخش های 
مختلف کشاورزی این استان با بیان اینکه 
ظرف چند روز آینده خبرهای خوبی درباره 
فلفل دلمــه ای خواهد رســید، اظهار کرد: 
همه بحــث فلفــل دلمــه و اتفاقاتــی که در 

روسیه افتاد فنی نیست.
وی ادامــه داد: کشــاورزان بــا غیرت ایرانی 
۱۳۰ میلیــون تــن غــذا تولیــد می کننــد و 
مردم ما سالهاســت که از این غذا بهره مند 

می شوند. 
نحــوه برخوردی کــه در ایــن مــورد صورت 
کشــاورزان  گرفــت بــه نظــر مــن در شــأن 

زحمتکش ایرانی نبود. 
کشــاورزی تولید ملی کشور است و اینگونه 
برخوردهــا صحیح نبــوده و مــورد قبول ما 

هم نیست.
کــرد:  اضافــه  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
کشــاورزان ایرانی کمتریــن میــزان مصــرف 
سم را در دنیا دارند. همچنین به دلیل باال 
بــودن قیمت کود، کشــاورزان مــا به زمین 

کم کود می دهند.
وی تصریح کرد: تمام صحبت روسیه این 
بــود کــه از چهــار نــوع آفــت کــش در ایــن 
که ایــن  شــده  اســتفاده  محصــوالت 
آفــت کش هــا در روســیه رجیســتر نشــده 
است. این ســمومی که در روسیه به گفته 
آنها ثبت نشده در کشور ما و اتحادیه اروپا 
رجیستر شده و از آفت کش های کم خطر 

هم است.
به گفته وی اینکــه محصول یا محموله ای 
کنــد  در کشــور دیگــری ممنوعیــت پیــدا 
موضــوع تــازه ای نیســت و همیشــه وجود 
داشــته اســت. از طرفــی فقــط مختــص 
مــا نیســت و در دنیــا هــم چنیــن اتفاقاتــی 

می افتد.
ســاداتی نژاد بــا بیان اینکه در حــال حاضر 
ذرت از برزیــل وارد می کنیــم اظهارکــرد: 
گاهی اوقــات ممکــن اســت محموله های 
وارد کشور شود و بخش قرنطینه ای کشور 
کنــد. ۹ میلیــون  آن را بررســی و توقیــف 
تــن ذرت وارد می کنیم. ایــن یعنــی همــه 
آنهــا بــه درد نمی خــورد؟ یعنــی کشــوری 
کــه ۲۵ درصــد ذرت دنیــا را تامیــن می کند 

محصوالتش مشکل دارد؟
وی در پایــان گفت: این موارد عادیســت و 
باید به آن نــگاه فنی داشــت. این موضوع 
سیاسی نیست و کسی نباید نگاه سیاسی 

به آن داشته باشد.
منبع: ایسنا

خبر خودروسازان ما حداقل کیفیت را هم رعایت 
نمی کنند!

رییس ســازمان ملی اســتاندارد با 
بیان اینکه کف اســتانداردها برای 
خودروســازان تدویــن شــده امــا از 
اجرای همیــن حداقل ها هــم با بهانه هــای مختلف 
ســر بــاز می زننــد، ضمــن اشــاره بــه مهلــت یک ماهه 
برای اصالح ســاختار که یک هفتــه به پایــان آن باقی 
کید کرد که خودروســازان بایستی به  مانده اســت، تا
تعهــدات خــود در قبال مــردم عمــل کننــد و کیفیت 
تولید را باال ببرند؛ درغیر اینصورت با همکاری پلیس از 
شماره گذاری خودروها جلوگیری خواهد شد.  در پی 
تصادف زنجیره ای ۵٠ خودرو در محور بهبهان، بحث 
کیفیت خودروها بسیار مورد انتقاد قرار گرفت؛ تا جاییکه 
 رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی نیــروی انتظامی، 
خودروهای داخلی را به ارابه مرگ تشبیه کرد و گفت: در 

همین حادثه بهبهان ایربگ هیچ خودرویی باز نشد.
در همیــن رابطــه، گفت وگــو ویــژه خبــری بــا حضــور 
مهدی اســالم پناه )رئیس سازمان ملی اســتاندارد( و 
در ارتباط های تلفنــی و تصویری با روح اهلل عباســپور 
)ســخنگوی کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
شورای اسالمی(،  عین اهلل جهانی )معاون اجتماعی و 
فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا(، ابوالفضل خلخالی 
)کارشناس صنعت خودرو کشور( و امیرحسین قناتی 
)معاون صنایع حمل ونقل سازمان گسترش و نوسازی 

صنایع ایران( نیز به این موضوع اختصاص یافت.
        تعارض منافع جدی طرح تحول کیفیت و 

زنجیره تامین مجموعه صنعت خودرو  
ی اسالم  پناه- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران- در 
ابتدای این برنامــه اظهار کــرد: طبق قانــون تقویت و 
توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران 
کمیتی و مرجع نظارتی در جهت  به عنوان سازمانی حا
اطمینان بخشی و اعتباربخشی به تولید کاال، واردات و 
صادرات است. موضوع طرح تحول کیفیت و زنجیره 
تامین صنعت در حوزه خودروساز و قطعه ساز که بسیار 
هم بسیط است و  ضمانت اجرای تعهدات را مدیران 
عالی این طرح هــای زنجیــره ای دارند، متاســفانه در 
تعارض منافع جــدی قــرار دارند و این تعــارض منافع 

تقریبا سبب عدم بهبود کیفیت خودروها شده است.
        افت کیفیت خودروها در سالهای اخیر

کید بر اینکه طی سال های اخیر کیفیت  وی ضمن تأ
خودروها افت داشته اند؛ گفت: به ویژه در هشت سال 
اخیر محصوالت کیفیت مناسبی که در ارزیابی ها بتواند 
نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است. بی کیفیتی 
خودروها و برخی از کاالهای مشابه از آن دست مواردی 
است که موجب اعتراض ما هم شــده است؛ ما وکیل 
مردم هستیم و مردم نیز دارای حقی هستند؛ اما این 
حق الناس برآورده و رعایت نشده است. اما بدانند که 
در جهت اعتماد عمومی و حقوق مردم، با هیچ دستگاه 

و بنگاهی مسامحه نخواهیم کرد.  
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا مسئولیت 
استاندارد ایمنی خودرو با سازمان اســتاندارد است؟ 
خاطرنشان کرد: موضوع ایمنی، کیفی سازی، عملکرد 
و ارزیابی همگی مجموعه نظامات ارزیابی کیفی هستند 
و ما دستگاه نظارتی هستیم. تدوین و ترویج به وسیله 
خــود دســتگاه های اجرایــی، برعهــده ســازمان ملی 
اســتاندارد اســت اما اینکه در مراحل اجرا طرح ها چه 
اتفاقی می افتد و چه هزارتو هایی ایجاد می شود، کار ما 
نیست. اینکه مسئول استاندارد ایمنی خودرو کدام نهاد 
است، موضوع بسیار مهم و خوبی است. این موضوع 
یک زنجیره هزار تویی دارد. در حال حاضر پنج دستگاه 
شــامل ناجا، وزارت صمت، ســازمان ملی استاندارد، 

سازمان محیط زیست و سازمان بهینه سازی سوخت، 
ناظران بر موضوع و خود خودروسازان در جایگاه عامل 
و بنگاه اصلی تریــن نقــش را دارند کــه بایــد در میدان 
کار را جلو ببرند. رئیس ســازمان ملی اســتاندارد ایران 
افزود: در انواع آزمون هایی که تعریف شــده اســت و در 
رعایت اســتانداردهای اجبــاری که تدویــن کرده ایم؛ 
ســرپیچی هایی وجود داشــته اســت. بطــور مثــال از 
اســتانداردهای ۸۵ گانــه، ۹ اســتاندارد در دولت قبل 
تعلیق شده است که این تعلیق موجب آسیب به مردم 

شده است.
        خودروسازان کف کیفیت را هم رعایت 

نمی کنند
اســالم پناه در رابطــه با اینکه این ســازمان اســتاندارد 
کیفیت خودروها را کف گرفته یا استانداردها در سطح 
بین المللی تدوین شده است اما خودروسازان توانایی 
اجرای آن را ندارند، تصریح کرد: استاندارد، کف کیفیت 
است و همه کیفیت نیست. نظام ارزیابی کیفی خودرو، 
مجموعه ای از عوامل و مولفه هاست. ما کف کیفیت 
را در نظر گرفتیم اما همان هم رعایت نمی شود. اینکه 
استانداردها رعایت نمی شــود به این سبب است که 
اســتانداردها به کمــک خودروســازها تدویــن و ابالغ 
می شود اما در نهایت خودروسازان ملزم به اجرا هستند 
که به بهانه ها و در برهه های مختلف ) همچون بهانه 
تحریم ها( از رعایت آن ها سر باز می زنند. تیراژ تولیدی  
بایســتی باال رود که ناظر بر کیفیت باشــد امــا حفظ و 

افزایش آمار تولید بر کیفیت اولی تر است.  
        خودروسازان فقط یک ماه فرصت دارند

وی ضمــن اشــاره به حضــور کمتــر از دوماهه خــود در 
ســازمان ملــی اســتاندارد، اظهــار کــرد: پــس از حدود 
2٠ روز از فعالیت در ســازمان استاندارد، بحث مطابق 
تولیدها را مطرح کــردم و به خودروســازان اعالم کردم 
که در تایید نوع، تطابق تولیدها و مراقبت های زنجیره 
تولید، مجوز یکساله از ما  نخواهید گرفت؛ بنابراین این  
موارد را اصالح می کنیم و شما  اصالحات را اجرا خواهید 
کرد. در نامه ای که سازمان ملی استاندارد ایران بطور 
رسمی به وزارت صمت از طرق دفتر غیرفلزی معاونت 
نظارت بر اجرای اســتاندارد ســازمان ملی استاندارد، 
صادر کرده است، صرفا به مدت یکماه به شرکت های 
خودروساز فرصت داده شده که گزارش کنترل تطابق 
تولیــد را از تاریــخ ۱/۱۰/۱۴۰۰ انجــام دهند. همچنین 

کید شده است که این مهلت قابل تمدید نیست.  تا
از خودروسازان تعهد خواهیم گرفت نسبت به اجرای 
بســیاری از این اســتانداردهای اجباری که سرپیچی 
می کنند مکلف شوند و حق الناس را ادا کنند. ضمانت 
اجرایی ایــن مهلــت یکماهــه نیز ایــن خواهد بــود که 
چنانچه خودروســازان تعهــدات خود را اجــرا نکنند، 
جلوی شماره گذاری خودروها را به کمک پلیس راهور 

خواهیم گرفت و این حرف آخر ما است. 
        کیفیت ورق های فوالدی هم مورد تایید 

سازمان استاندارد نیست
ایــن مقــام مســئول در رابطــه بــا اســتاندارد ورق های 
فوالدی مورد اســتفاده در بدنه خــودرو، تصریح کرد: 
در حال حاضر ورق فوالدی که در خودروهای داخلی 
استفاده می شود از نظر سازمان ملی استاندارد دارای 
مشــکل بوده و مشــمول اســتاندارد اجباری نیست. 
ســازمان ملــی اســتاندارد، ورق بدنــه خــودرو را تایید 
نمی کند. جالب است که شماره دنده خودرو مشمول 
اســتاندارد اجبــاری می شــود امــا بدنــه خــودرو و ورق 
فــوالدی آن مشــمول اســتاندارد اجباری نمی شــود! 
امــا در برنامه هــای تدویــن شــده و در شــورای عالــی 
استاندرد تمامی این موارد را مطرح می کنیم و مصوبه 
شــورای عالی اســتاندارد را خواهیم گرفــت که ناظر به 
موضوع ارگونومیک، دینامیک، قابلیت تصادف و آیرو 
دینامیک، سایر آزمون ها و حتی چرخه عمر و خدمات 
خواهــد بود. ایــن مــوارد را بــه زودی در دســتور کار قرار 

خواهیم داد.
         در خدمات پس از فروش هیچ نظارتی 

وجود ندارد
رئیس سازمان ملی استاندارد در رابطه با تایید کیسه 
هوا )ایربــگ ( خودروها اظهــار کرد: این موضوع بحث 
کنون نظر کارشناسی پلیس  کامال کارشناسی است  و تا
از حادثه تصادف در بهبهان منتشر نشده است. این 
موضــوع بایســتی در کمیســیون ها و کارگروه هــای 
تخصصی بررسی شود اما ایربگ در استاندارد اجباری 
آمده است. البته در مورد ایربگ، مباحث مختلفی به 
لحاظ شرایط مطرح است اما مسئولیت و سهم تقصیر 
گر ترک فعل اتفاق افتاده باشد،  بایستی روشن شود. ا
بایستی برخورد شود تا برای همیشه تاریخ عبرت شود.
وی خاطرنشــان کــرد: در حال حاضر بــا فرض بر اینکه 
حتی تولید خودرو استاندارد داشته باشیم، در فرآیند 

بعدی آن یعنی قاچاق تولید قطعات بی کیفیت تقلبی 
و در چرخه خدمات پس از فروش، مطلقا نظارتی وجود 
ندارد. دو هفته گذشــته، یکــی از بزرگتریــن باندهای 
بازیافتی دیسک و صفحه را که با جعل مهر استاندارد، 
بســته بندی و مســائل دیگر، قطعه را به شبکه توزیع 
و خدمات پــس از فــروش تزریــق می کردنــد، در یکی از 
اســتان ها ردیابــی و پلمــب کردیــم. در بحث صنعت 
خودرو، یک بازار یک سویه ایجاد شده است که مزیت 
رقابتی در آن وجــود ندارد و مصرف کننــده محکوم به 

خرید و پیش خرید است.
        مصرف کننده را گروگان نگیرید!

اسالم پناه در ادامه با کنایه گفت: سنگ آهن ورق هنوز 
در معدن است اما خودرو را فروخته ایم! مصرف کننده را 
گروگان خود نگیریم. بایستی این انحصار را بشکنیم و در 
کنار اعتماد عمومی که خواست مردم است، هماهنگ 
حمایت کنیم. سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و 
دستگاه های ناظر دیگر، اتحاد و انسجام درونی را در این 
موضوع خواهند داشــت اما ضمانت اجرای تعهدات 

برعهده شرکت های خودروساز است.
وی گفت: آزمون تصادفی خودروها را حتما در دستور 
کار قرار خواهیم  داد و اعتماد مردم را جلب خواهیم کرد.

        تنها یک هفته از مهلت یک ماهه 
خودروسازان برای اصالح کیفیت باقی مانده 

است 
وی ضمن اشاره به اینکه تنها یک هفته از فرصت یک 
ماهه باقی مانده است، گفت: دوشنبه هفته پیش رو 
کمیتی وزارت صمت جلسه ای خواهیم  با مقامات حا
داشــت و ســعی می کنیم مباحث مورد نظر در تطابق 
تولید را عملیاتی کنیم تا بتوانیم در یک بازه زمانی ابتدا 
تعریف و سپس نظارت کنیم. پیش بینی ما این است 
که از اوایل سال آینده بتوانیم خودرویی با مولفه های 
جدید وارد بازار کنیم. اسالم پناه درپاسخ به این سوال 
که آیا ســازمان ملی اســتاندارد به موضوع بیان شــده 
توســط خودروســازان و وزارت صمت مبنی براینکه ۹ 
استاندارد از استانداردهای ۸۵ گانه را به دلیل تحریم 
نمی توانیم انجام دهیم، معتقد است یا خیر؛ تصریح 
کرد: فــرض بر نتوانســتن، مســئله ای را حل نمی کند. 
اصل موضوع ایمنی و کیفیت خودرو است که بایستی 
راهکارهایی را برای آن تعریف کنند و در صدد این باشند 

که بتوانند؛ بایستی بتوانند.  

رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خــودروی اصفهان 
کــه خودروهــا را در دســت دارنــد  گفــت: افــرادی 
نمایشــگاه دار نبوده بلکــه مصرف کننــدگان خانگی 
هســتند که ثبت نام می کنند و در ســایت های عرضه خــودرو با یکدیگر 
رقابت کرده و همــان خودروهای ثبت نامی را با قیمت های بیشــتر و به 
دلخواه خود عرضه می کنند. حمیدرضا قندی در رابطه با آخرین وضعیت 
بازار خودرو اظهــار کرد: در راســتای صحبت های رئیس جمهــور درباره 
کنترل افزایش قیمت، نشست هایی برای بررسی کارشناسی قیمت ها 
صورت گرفت و سپس افزایش قیمت خودرو که اخیرا انجام شد، توسط 
دادستانی تأیید شد. وی افزود: متأسفانه این افزایش قیمت ها بر قیمت 
محصوالت ایران خودرو نیز تأثیر داشت اما با وجود این تغییرات، قیمت 
خودروهــای تولیدی ایــران خــودرو همچنان اختالف بســیار زیــادی با 

قیمت کارخانه دارد.
        اختالف فاحش قیمت کارخانه و بازار

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی اصفهان گفت: به طور مثال، 
۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان افزایش قیمت برای پژو پارس اعمال شده است 

که با این وجود هنوز اختالف قیمت کارخانه با قیمت بازار برای این مدل 
ماشــین نزدیک به ۱۵۰ میلیون تومان اســت. قندی اضافه کرد: هر گاه 
دولت بتواند قیمت خودرو درب کارخانــه را را به بازار نزدیــک، رانت ها و 
ثبت نام های همراه با قرعه کشی را حذف و به صورت شفاف و مستقیم 

خودرو را به مصرف کننده واقعی بفروشد بازار به ثبات خواهد رسید.

وی تصریح کرد: اما تا زمانی که بین قیمت خودروی درب کارخانه و قیمت 
آن در بازار اختالف وجود دارد، بازار خودرو هرگز متعادل نخواهد شد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی اصفهان گفت: افزایش قیمت 
خــودروی درب کارخانه بــر قیمت های بــازار هم تأثیر گذاشــته اســت، 
مشتریان فقط متوجه افزایش قیمت کارخانه می شوند و به این نکته که 

پیش از این قیمت ارز در بازار افزایش یافته است، توجهی ندارند.
قندی اضافه کــرد: متأســفانه افــرادی کــه خودروهــا را در دســت دارند 
نمایشگاه دار نیستد بلکه مصرف کنندگان خانگی هستند که ثبت نام 
می کنند و در ســایت های عرضه خــودرو با یکدیگر رقابت کــرده و همان 
خودروهای ثبت نامــی را با قیمت های بیشــتر و به دلخــواه خود عرضه 

می کنند.
کد است         بازار معامالت خودرو را

وی همچنین در رابطه با بازار معامالت خودرو تصریح کرد: این بازار تقریبا 
با رکود همراه است. با افزایش قیمت ها به صورت تخمینی تنها ۲۰ درصد 
مصرف کننده واقعی در بازار وجود دارد و این موضوع منجر بــه رکود بازار 

شده است.

مدیر ســامانه هوشــمند ســوخت شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از واریز 
سهمیه سوخت جبرانی وسایل نقلیه عمومی همراه با سهمیه بهمن خبر داد.

به گزارش  وزارت نفت، مســعود رضایی اظهار کرد: کارگروه مدیریت مصرف سوخت، 
نحوه و زمان واریز سهمیه های جبرانی باقیمانده وسایل حمل و نقل عمومی را تصویب کرد.

وی خاطرنشــان کرد: بعد از حمله ســایبری به سامانه هوشــمند ســوخت در آبان ماه امسال، سهمیه 
جبرانی در نظر گرفته شده برای خودروها و موتورسیکلت های شخصی، به ترتیب ۱۰ و ۵ لیتر بود که همراه با 
سهمیه آذر در کارت سوخت دارندگان این دسته از وسایل نقلیه شارژ شد؛ اما درباره وسایل نقلیه عمومی، 

مصوبه ای به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ابالغ نشده بود و به همین علت، این شرکت نیز تا 
نهایی شدن سهمیه جبرانی وسایل نقلیه عمومی، به صورت علی الحساب برای انواع این وسایل، ۱۰ لیتر 

سهمیه جبرانی همراه با سهمیه آذرماه واریز کرده بود.
بر اساس این گزارش، مقدار این سهمیه در وسایل نقلیه عمومی مختلف، بین ۲۰ و ۴۰ لیتر، در نظر گرفته 
شده بود. واریز سهمیه جبرانی باقیمانده این دسته از وسایل نقلیه، به منظور مشخص کردن نحوه و 
زمان واریز این سهمیه، نیازمند مصوبه کارگروه مدیریت مصرف سوخت بود که این کارگروه نیز، روزهای 

گذشته تشکیل شد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی اصفهان:

فروش ثبت نامی خودرو بر افزایش قیمت آن دامن زده  است

واریز سهمیه سوخت جبرانی وسایل نقلیه عمومی با سهمیه بهمن

چالش جدید فرش؛ تامین مواد اولیه با نرخ ارز آزاد

معاون استاندار اصفهان :

استان اصفهان قادر به ارائه خدمات مهندسی 
کشورهای همسایه است به 

آمار تعداد خانه های سازمانی 
را نداریم

برگشت خوردن محصوالت
کشاورزی فقط   

مختص ایران نیست

خبر

خبر

خبر
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3 ۱۶ ژانویه    ۲۰۲۲
اولویت اصلی دولت سیزدهم رفع مشکالت است:

حمایت از کشاورزان دستور کار کارگروه استانی 
رفع موانع تولید

کید بر اینکه  استاندار اصفهان با تا
در دولت ســیزدهم اولویت اصلی 
بــر رفــع مشــکالت و کاهــش موثر 
دغدغه های همگانی استوار است، گفت: مسؤوالن 
ملزم هســتند با بهره منــدی از ظرفیت هــای جاری 
رسانه ای در شهرستان ها و استان، اوقات دیدارهای 

عمومی خود را اطالع رسانی همگانی کنند.
سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان در نخستین 
سفر کاری خود به شهرستان ها به شهرضا سفر کرد؛ 
در این سفر یک روزه وی به همراه معاونان و مدیران 
کل اســتان در شــهرک صنعتی رازی شــهرضا حضور 
پیدا کرد و از نزدیک با مشکالت صنعتگران آشنا شد.

وی که در یک دهه گذشته فرماندار این شهرستان 
بود تا حدودی در جریان مشــکالت این شهرستان 
قرار داشــت؛ مرتضوی اولویت اصلی ســتاد اســتانی 
تسهیل و رفع موانع تولید استان را اهتمام مجدانه 
در راستای مقابله با تعطیلی صنایع به ویژه حمایت 
از پویایی صنایع نیمه تعطیل و افزایش اشتغال پایدار 
دانست و بر حل مشکالت صنعتگران و قول مساعد 

برای پیگیری معضالت این شهرک را داد.
        بازدید سرزده استاندار از روستای امامزاده 

علی اکبر
استاندار اصفهان در ادامه سفر خود بدون برنامه ریزی 
کبر  قبلی به صورت سر زده به روستای امامزاده علی ا
کید  رفت و با روستائیان دیدار و گفت وگو کرد، وی با تأ
بــر ضــرورت حمایــت از اقتصــاد روســتایی و افزایش 
بهره وری دســتگاه های خدمت رســان در روستاها 
گفــت: یکــی از راه هــای مؤثــر به منظــور جلوگیــری از 
مهاجرت روستائیان به کالن شهرها و توسعه پدیده 
حاشیه نشینی، حمایت هدفمند از اقتصاد روستا، 
افزایش خدمات و ایجاد مشاغل پویا و پایا در روستاها 
اســت.  مرتضوی در این حضور توســعه گردشــگری 
روستایی را یکی از راه های ایجاد اشتغال و جلوگیری 

از مهاجرت روستائیان دانست.
استاندار اصفهان در ادامه این بازدید با حضور در مزار 
شهدای دفاع مقدس شهرضا و شهید همت با شهدا 
تجدید میثاق کرد، وی سپس با حضور در امامزاده 
شاهرضا)ع( و زیارت امامزاده بر توسعه پایدار امامزاده 

کید کرد. شاهرضا تأ
کید استاندار بر تحقق هرچه سریع تر طرح          تأ

جامع امامزاده شاهرضا
وی حمایت و هم مسؤوالن شهرستانی و استانی بر 
تحقق هر چه سریع تر طرح جامع امامزاده شاهرضا 
کید کرد و گفت: با توجه به سپری شدن یک دهه  تأ

در راســتای رفــع کامل ایــن نقایــص و دشــواری ها 
اقدامی کارآمــد و موثــر انجام نشــده اســت و امیــدوار 
هستیم امروز با هم افزاییی دســتگاه های استانی و 

شهرستانی این طرح به نتیجه برسد.
مرتضوی در ادامه در اداره جهاد کشــاورزی شهرضا 
حضور پیدا کرد و گفت: کم آبی و بحران خشکسالی 
یک موضوع همه گیر در فالت مرکزی ایران است که 
عالوه بر اهتمام مســؤوالن در راستای عدالت توزیع 
منابــع آب، مهم تریــن راهکار تعاملــی کشــاورزان با 
دســتگاه های ذی ربــط اســتمرار بــر رویکــرد جــاری 

مدیریت اصالح الگوی کشت است.
کید بر اینکه تسهیالت تشویقی  استاندر اصفهان با تأ
برای کشــاورزی مطابــق با رونــد جــاری در مدیریت 
اصالح الگوی کشــت و گســترش طرح کشــت های 
گلخانه های باید دنبال شود، بیان کرد: ایجاد شرکت 
تعاونی های کشاورزی و شناسایی هوشمندانه بازار 
فروش محصوالت کشاورزی مطابق با زنجیره تولید 
و بر مبنای نیاز سنجی های علمی و برنامه ریزی شده 

باید مورد توجه قرار بگیرد. 
        شناسایی هوشمندانه بازار فروش 

محصوالت کشاورزی مورد توجه قرار بگیرد
وی از معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، 
خواست تا در راســتای اعطای تسهیالت کشاورزی 

مطابق بــا ضوابط و قوانیــن جاری از اقشــار مختلف 
تولیدکننده به ویژه کشاورزان حمایت الزم و راهبردی 
را در کارگــروه اســتانی تســهیل و رفــع موانــع تولیــد و 
کمیسیون ها و کمیته های مربوطه ابالغ و عملیاتی 

کند.
حضور در مناطق کم برخوردار شهرستان شهرضا یکی 
دیگر از برنامه های استاندار اصفهان بود، مرتضوی با 
حضور در محله خمینی آباد در جمع مردم این محله 

قرار گرفت و در جریان مشکالت آن ها قرار گرفت.
        اولویت اصلی دولت سیزدهم رفع مشکالت 

است
کید کرد: در دولت سیزدهم اولویت  وی در این جمع تأ
اصلی بــر رفع مشــکالت و کاهش موثــر دغدغه های 

همگانی استوار است. 
معیشت، آسفالت معابر عمومی، ضعف در موضوعات 
بهداشتی و خانه بهداشــت روستا، کمبود امکانات 
رفاهــی و خدماتــی از جملــه مهم تریــن مشــکالت 
مردم این منطقه بود که استاندار در تماس با مدیران 

کل موارد را پیگیری کرد.
        مالقات مردمی استاندار با مردم شهرضا

مالقات مردمی نیز یکی دیگر از برنامه های سفر کاری 
اســتاندار به شــهرضا بود که در ادامه بازدید از محله 
خمینی آبــاد مرتضوی به همــراه معاونــان، مدیران 

ستادی، نماینده مردم شهرستان شهرضا در مجلس 
شورای اسالمی و تنی چند از مسؤوالن اداری و اجرایی 
استان و شهرســتان با حضور در فرمانداری شهرضا 
و پس از دیدار با کارکنان فرمانــداری اقدام به برپایی 

میزخدمت کرد و با مردم رو در رو گفت و گو کرد.
مباحث معیشــتی، درخواســت های مرتبط با امور 
دام و طیور و نهاده های دامی، مــوارد مربوط به امور 
عشایر، مشکالت گلخانه داران، معضل تغییر کاربری 
اراضی، اختالفات جاری مابین مالکان اراضی شهری 
با شــهرداری ها تابعه، موارد مربوط به امور جاری در 
زمینه هــای مربوط به میــراث  فرهنگی گردشــگری 
و صنایع دســتی و بــازار شــهرضا از جملــه مهم ترین 

موضوعاتی بود که استاندار به آن ها رسیدگی کرد.
        مسؤوالن اوقات دیدارهای عمومی خود را 

اطالع رسانی همگانی کنند
 مرتضوی در این دیدار مردمی گفت: مسؤوالن ملزم 
هســتند به صورت مســتند و طی یــک برنامه ریزی 
پایدار با بهره مندی از ظرفیت های جاری رسانه ای در 
شهرستان ها و استان، اوقات دیدارهای عمومی خود 
را اطــالع رســانی همگانــی کننــد و در این موضــوع از 
ظرفیت های جاری رســانه ها به ویژه خبرگزاری ها، 
جرایــد، پایگاه هــای خبــری نهایــت بهــره الزم را در 
راستای رفع مشکالت و مسائل جامعه انجام دهند.

مدیــرکل گمــرک اصفهان گفــت: از مجمــوع ۴۹ 
نمایشگاه بین المللی برگزار شده در این استان، 
فقط یک هفتــم آنهــا بــا رویکــرد صادراتــی برگزار 

شده است.
رســول کوهســتانی پزوه افزود: تنها هفــت مورد 
از نمایشگاه های این اســتان با رویکرد صادراتی 
برگزار شــده در صورتیکه بر اساس سیاست های 
اقتصاد مقاومتی باید بیش از نیمی از نمایشگاه ها 

در استان با رویکرد صادراتی برگزار شود.
وی ادامه داد: حضور شرکت های بین المللی در 
نمایشــگاه های اســتان اصفهان ضروری است 
و بایــد بتوانیــم از فنــاوری و پیشــرفت های این 

شرکت ها استفاده کنیم.
مدیرکل گمرک اصفهان با بیان اینکه در برگزاری 
نمایشــگاه ها باید بــه کاالهای کــه واردات آنها 
ممنوع اســت هم توجه کنیم، اظهار داشــت: 

باید یک غرفه از نمایشگاه های بین المللی که 
با رویکرد صادراتــی برگزار می شــوند، به گمرک 
اختصاص پیدا کند تا بتوانیم به وارد کنندگان 
و صادرکنندگان بسته های حمایتی ارائه دهیم 
و آنها هم از ظرفیت های گمرک استفاده کنند.
وی اضافه کرد: برگزاری بعضی از نمایشگاه ها در 
استان هزینه های سنگین و باالیی برای ایجاد، 
انتقال و استفاده از تجهیزات بدنبال دارد که روز 
اول صرف چیدن وسایل و تجهیزات و روز آخر هم 
برای جمع کردن وسایل اختصاص پیدا می کند و 
به همین دلیل برگزاری برای مدت محدود چهار 

روز کافی نیست.
کوهســتانی پــزوه بــا بیان اینکــه مــدت زمــان 
برگزاری این گونه نمایشــگاه ها باید اصالح شــود 
خاطرنشان کرد: مدت برگزاری نمایشگاه هایی 
از جمله سنگ، ماشین آالت و فرش باید دستکم 
پنج تا ۶ روزه شود تا بهره برداری الزم از آنها بعمل 

آید.
به گزارش ایرنا، از ســوی شــرکت نمایشگاه های 
بیــن المللــی اســتان، در شــرایط نابســامانی 
اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، ۳۴ عنوان 
نمایشــگاهی بــرای برگــزاری در ســال جــاری در 

اصفهان پیش بینی شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گلپایگان از 
توسعه فاز سوم شهرک صنعتی در شهر گلپایگان 
خبر داد و گفت: در شهرستان گلپایگان سه شهرک 
صنعتی با اشتغالزایی ۵ هزار و ۵۰۰ نفر فعالیت دارد.

محســن اتحادی در حاشــیه بازدید از نمایشگاه 
صنعتگــران روســتای زرنجــان در تولیــد ادوات 
کشــاورزی و دامداری بــا بیان اینکه این تولیدات 
جذاب و قابل تحسین است، اظهار کرد: مسئولین 
شهرســتان و اســتان در پرداخــت تســهیالت و 
گذاری زمیــن و اخذ برند محصــول از این تولید  وا

کنندگان حمایت کنند.
کید بر اینکه چهار دستگاه ادوات کشاورزی  وی با تا
تولید شده توسط صنعتگران روســتای زرنجان 
نمونــه خارجــی نــدارد، افــزود: الزم اســت این 
اختراعات برای جذب متقاضی در نمایشگاه های 

کشور در معرض دید قرار گیرد.
رئیس اداره صنعــت، معدن و تجــارت گلپایگان 
تصریــح کــرد: مهمتریــن چالــش حــوزه صنعت 
گلپایگان نبود زمین اســت و ســه ســال است که 
گــذاری بــه ســرمایه گذاران خــرد و  زمیــن بــرای وا
کالن نداریم. اتحادی خاطرنشان کرد: در برخی 
روستاها متقاضی زمین برای احداث کارگاه تولید 
ادوات کشــاورزی و دامــداری داریم و خواســتارم 
در صورت عدم آالیندگی زیست محیطی به آنان 

گذار شود. زمین وا
وی از توســعه فاز ســوم شــهرک صنعتی در شــهر 
گلپایگان خبــر داد و گفــت: پس از رفع مشــکالت 
زیســت محیطــی، راه و شهرســازی بــه شــرکت 
گذار  شهرک های صنعتی استان اصفهان زمین وا
می کند تا به متقاضیان تحویل دهد، به گلشــهر 
گذار نشــده  برای ایجاد شــهرک صنعتــی زمین وا

است.

رئیس اداره صنعــت، معدن و تجــارت گلپایگان 
با بیان اینکه در شهرستان گلپایگان سه شهرک 
صنعتی با اشتغالزایی ۵ هزار و ۵۰۰ نفر فعالیت دارد، 
کنون ۱۵۰ واحد صنعتی در این شهرستان  گفت: ا
داریــم، افزود: شــرکت پلیمــر گلپایگان، شــمش 
آلومینیــوم و تولیدات قطعــات خــودرو و صنایع 

ساختمانی در سطح کشور نمونه است.
        تولید کنندگان روستای زرنجان زمین برای 

توسعه کسب و کار ندارند
شــورای  عضــو  مرجانــی،  اهلل  روح  ادامــه  در 
کیــد بــر حمایــت  اسالمی روســتای زرنجــان بــا تأ
مسئولین شهرستان در راستای توسعه کارگاه های 
تولیدی ادوات کشاورزی و دامداری صنعتگران 
روستای زرنجان، اظهار کرد: با حمایت مسئولین 
دستاورد این صنعتگران قابل عرضه در بازار کشور 

است.
گذاری زمین  وی تصریح کرد: پیگیری هایی برای وا
به شورا و دهیاری روستای زرنجان انجام دادیم تا 
در اختیار صنعتگران این روستا به منظور توسعه 
و یا احــداث کارگاه جدید قرار گیــرد تا ضمن رونق 
تولید زمینه اشتغال جوانان این روستا فراهم شود.

عضــو شــورای اسالمی روســتای زرنجــان گفــت: 
روســتای زرنجان بیش از ۱۵ صنعتگــر دارد که در 
زمینه تولید کننــده ادوات کشــاورزی و دامداری 

پتانسیل خوبی دارند.

مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اصفهــان گفت: 
کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز به دســتگاه های 
اجرایی استان اصفهان ابالغ شده است و طرح 
گاز رایــگان بــرای مشــترکین کم مصــرف اعمال 

می شود.
ســیدمصطفی علوی، بــا بیان اینکه امســال با 
افزایش مصــرف گاز در بخش خانگی و صنعت 
مواجه هســتیم که بایــد بهینه ســازی مصرف 
گاز در تمــام بخش هــای صنعتــی، خانگــی و 
کشــاورزی اجرایی شــود، افزود: مشــترکین گاز 
طبیعــی بخش خانگــی کــه مصــرف گاز آنها در 
دوره زمانــی ۱۶ آبان ماه تا ۱۵ اســفند هر ســال، 
نسبت به دوره مشابه ســال قبل کاهش یابد، 
به ازای هر یک واحد درصد کاهش، مشــمول 
تخفیف معادل ۳درصد و تا سقف ۴۵ درصد در 
گاز بهای صورت حساب دوره مصرفی مربوطه 

خواهند شد.
وی اضافه کرد: در صورتی که مشترکین صنعتی 
با مصرف ۵ هزار متر مکعب در ســاعت و باالتر با 
درخواست شــرکت ملی گاز ایران در دوره زمانی 
۱۶ آبان مــاه تــا ۱۵ اســفندماه هر ســال، حداقل 
برای پنــج روز متوالــی، مصرف خــود را به میزان 
۳۰ درصد نسبت به روزهای مشابه قبل کاهش 
دهند، متناســب با میزان کاهش مصــرف گاز، 
مشــمول تخفیف معادل ۱۰ درصــد گازب های 

صورت حساب دوره خواهند شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، توضیح 
داد: در صورتــی که مصرف گاز ســاختمان های 
اداری دســتگاه های اجرایــی در بــازه زمانــی ۱۶ 
آبان مــاه تا ۱۵ اســفندماه هــر ســال، از ۸۰ درصد 

میانگین مصرف آنها در دوره مشــابه سال های 
۹۶ و ۹۷ در میانگین دمای یکســان طول دوره 
صورتحساب بیشتر شود، کل مصرف مشترک 

مشمول افزایش ۵۰ درصدی خواهد شد.
وی گفت: همچنین مصرف کنندگان پرمصرفی 
کــه نســبت بــه ســال های ۹۶ و ۹۷، معــادل ۱۰ 
درصد کاهش مصرف داشته باشند، از تخفیف 
۱۵ درصدی بهره مند خواهند شــد و در صورت 
افزایش مصرف ۱۵ درصد به گازبهای آنها افزوده 

خواهد شد.
به گزارش ایســنا و بــه نقل از شــرکت گاز اســتان 
اصفهــان، علــوی اضافــه کــرد: قطعــا در بخش 
صنعــت نیــز سیاســت های تشــویقی در بهینه 

سازی مصرف گاز ابالغ خواهد شد.
وی، به تمام مشترکین گاز اعم از خانگی، صنعت 
و کشــاورزی توصیــه کــرد دمــای رفــاه ۱۸ درجه 
ســانتیگراد را در روزهای ســرد رعایت کنند و به 
تمام دستگاه ها و صنایع ابالغ شــده که در سه 
ماه پایان ســال ۱۰ درصد از مصرف گاز را کاهش 

دهند.
مدیر عامل شرکت گاز اســتان اصفهان با اشاره 
به شرایط آلودگی هوا، شهروندان را به مشارکت 
در راستای کنترل هوا با کاهش تردد خودروها، 
عدم انجام سفرهای غیرضروری و رعایت الگوی 
مصرف انرژی به ویژه گاز توصیه کرد و افزود: هر 
میزان که در بخش خانگی، گاز به صورت بهینه 
و منطقی مصرف شود به همان مقدار نیز سهم 
صنعت بیشــتر و عالوه بر پایداری چرخه تولید، 
میزان آلودگی ناشی از ســوخت های فسیلی در 

صنعت نیز کاهش می یابد.

مدیر کل گمرک اصفهان:

یک هفتم نمایشگاه های بین المللی اصفهان 
با رویکرد صادراتی برگزار شده است 

گلپایگان توسعه فاز سوم شهرک صنعتی 

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد؛

کم مصرف گاز رایگان برای مشترکین  اعمال 

کارفرمایان صنفی استان اصفهان تا پایان دی 
فرصت دارند با مشاهده تمام عدد پذیرنده های 
خود، در خواست غیرفعال سازی، حذف یا ثبت 

جدیدبدهند. 
مدیر کل امــور مالیاتی اســتان اصفهان گفت: 
مهلت تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوان 
کمتــر از یــک هفتــه دیگــر اســت و بعــد از آن، 
دســتگاه های کارتخــوان بانکــی یــا درگاه های 
پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی 

نباشند، غیرفعال می شوند.
عباس مزیکی افزود: کارفرمایان صنفی می توانند 
my.tax.gov.irبــا مراجعــه بــه درگاه اینترنتــی
و از طریــق شــماره ملــی خــود فهرســت همــه 

پذیرنده های خود را مشاهده کنند.
وی افزود: همچنین از طریق این درگاه، امکان 
اتصال هر پذیرنده بــه پرونده مالیاتی متناظر، 
درخواســت غیر فعال ســازی پذیرنــده، حذف 
ثبت نام اضافی ایجاد شده و ایجاد فعالیت جدید 

متناسب با پذیرنده امکان پذیر است.

با اجرای قانون دریافت مالیات بر ارزش افزوده 
در برخی کاال های اساســی؛ وارداتــی، ۹ درصد 
از قــدرت خرید مردم کاســته می شــود. رئیس 
اتحادیه خوار و بار و آجیل فروش اصفهان گفت: 
برنج هــا ی وارداتــی و بخشــی از حبوبــات مورد 
نیاز بازار که وارداتی هســتند مشــمول مالیات 
بر ارزش افزوده می شــوند که به میزان همین از 
قدرت خرید مردم کاســته می شود. مصطفی 
بحق افزود: البته این مالیات از واردکننده گرفته 
می شــود و او نیز این مالیات را به قیمت فروش 
خود اضافــه می کنــد.  وی اضافه کــرد: در حال 
حاضر عــدس، بخشــی از نخود هایی کــه لپه از 
آن ها تولید می شود همچنین لوبیا چیتی وارد 
کشــور می شــود.  در حال حاضر قیمت هر کیلو 
گرم برنج ایرانی بین ۴۵ تا ۷۰ هــزار تومان و برنج 
خارجی نیز بین ۲۱ تا ۳۰ هزار تومان است. به گفته 
رئیس اتحادیه خوار و بار و آجیل فروش اصفهان، 
البته تا پایان ســال دیگر برنج گران نمی شــود، 

که بازار دیگر کشش قیمت بیشتر را ندارد. چرا

 رییس اداره راه و شهرســازی اردستان با تبیین 
عملکرد ۹ ماهه امسال این اداره در چهار حوزه 
ک زمین در این مدت برای  گفت: افزون بر ۲۵۰ پال
اجرای طرح های مسکن شهرســتان از جمله 
گذار شــده اســت. مجتبی  طــرح اقدام ملــی وا
پورشفیع با اشاره به فعالیت اداره راه و شهرسازی 
ک و حقوقــی،  اردســتان در چهــار حــوزه امــال
شهرســازی و معماری، مســکن و ساختمان و 
گذاری بیش از ۲۵۰  مهندسی و ساخت افزود: وا
قطعه زمین به منظور اجرای طرح های مسکن 
ک و حقوقی بوده است. شهرستان در حوزه امال

وی ادامه داد: پیگیری و اخذ افزون بر ۵۰۰ برگ 
سند تفکیکی زمین، تعیین تکلیف قطعه های 
تداخلی شهرک امام حسن مجتبی)ع(، دریافت 
مجوز انتقال سندهای مالکیت، طرح دعوی 
و پیگیــری قضایــی بیــش از ۲۰ مــورد از تصــرف 
اراضی سازمان و برگزاری سه مزایده عمومی در 
شهرســتان از دیگر اقدام های صورت گرفته در 
ک و حقوقی اســت. این مســوول با  حــوزه امــال
اشاره به فعالیت اداره راه و شهرسازی اردستان 
در حــوزه شهرســازی و معمــاری خاطــر نشــان 
کرد: تهیه و تصویب سه طرح تفکیکی، تامین 
ذخیــره اراضــی بــه منظــور اجــرای طرح هــای 
دولتــی، شــرکت در نشســت های کمیتــه کار، 
کارگروه و کمیســیون ماده پنــج، تعیین و تغییر 
کاربری اراضی درخواستی در شهرستان از جمله 
فعالیت هــای انجام شــده در این حوزه اســت. 
گذاری زمین و آغاز طرح اقدام  وی اضافه کرد: وا
ملی مسکن در منطقه، تامین زمین و پیگیری 
شروع عملیات اجرایی طرح مسکن محرومان، 
تخصیــص افزون بــر یک و نیــم میلیــارد تومان 
اعتبار از سوی نماینده مردم اردستان در مجلس 
شورای اسالمی برای مسجدهای مسکن مهر با 
الزام تنظیم تفاهم نامه با اداره اوقاف و امور خیریه 
اردستان از جمله اقدام های انجام شده در حوزه 

مسکن و ساختمان بوده است.

خبر خبر

استان

خبر

مدیرعامل فوالد مبارکه در سالروز افتتاح این شرکت 
گفت:صنعت فــوالد بــه ویــژه شــرکت فــوالد مبارکه 
دوستدار محیط زیست است و به طور کامل الزامات 
آن را رعایت می کند؛ ما قصد داریم ضمن ادامه رعایت این الزامات، الگویی 
ک باشــیم و برای رفع بحران ها و چالش هایی که امروز  برای صنعت پا

مردم با آن ها مواجه هستند، در سطح استان و حتی کشور گام برداریم.
محمدیاسر طیب نیا در پاسخ به این سؤال که صنعت بزرگی همچون 
فوالد مبارکه با ورود به دهه چهارم عمر خود به کدام سمت حرکت خواهد 
کرد، اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه از ابتدا به عنوان یک صنعت مادر برای 
توسعه و پیشرفت کشور ایجاد شد و امروز توسعه این شرکت تنها مبتنی 
بر تولید فوالد نیســت، بلکه در راستای رفع گلوگاه های صنعتی شدن 

کشور است.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر صنایع بزرگ وظیفــه دارند و عالوه بر 
بومی سازی و اجرای ابعاد توسعه در زنجیره فوالد، به توسعه زیرساخت ها 
مانند تولید برق یا اجرای پروژه هایی نظیر انتقال آب، تولید گاز و ساخت 
اسکله، توسعه حمل ونقل مانند ایجاد ریل ورود پیدا کنند و نقشی که در 

چند دهه گذشته در صنعت خودشان ایفا کردند را این بار در کل حوزه 
صنعت و اقتصاد کشور ایفا کنند.

ک         فوالد مبارکه؛ الگوی صنعت سبز و پا
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه درباره سمت و سوی مسئولیت های 
اجتماعی در ادامه راه این شرکت گفت: بزرگ ترین مسئولیت اجتماعی 

فوالد مبارکه این است در حقیقت منادی صنعت سبز و پاک باشد؛ کشور 
ما در سال های گذشته در حوزه صنعت و زندگی شهری، توسعه هایی را 
به خود دیده و اتفاقاتی رخ داده اما الزامات صنعتی شدن در آن رعایت 

نشده است.
وی تصریح کرد: بزرگ ترین مسئولیت اجتماعی همه ما این است که 
کشور را به ســمتی حرکت دهیم که این الزامات رعایت شود تا صنعتی 
ک و سبز داشته باشیم؛ این مسأله که بزرگ ترین مسئولیت اجتماعی  پا

ما است، در ابعاد مختلف زیرشاخه پیدا می کند.
طیب نیــا در پایان بــا اشــاره به پیــام اصلی فــوالد مبارکــه در ســالروز ۲۹ 
سالگی این شرکت خاطرنشان کرد: پیام کلی ما برای مردم این است که 
صنعت فوالد آمده تا کمکی برای مردم باشد و زندگی آن ها را راحت تر کند؛ 
صنعت فوالد به ویژه شرکت فوالد مبارکه دوستدار محیط زیست است 
و به طور کامل الزامات آن را رعایت می کنــد؛ ما قصد داریم ضمن ادامه 
ک باشیم و برای رفع بحران ها  رعایت این الزامات، الگویی برای صنعت پا
و چالش هایی که امروز مردم با آن ها مواجه هستند، در سطح استان و 

حتی کشور گام برداریم.

ســخنگوی شــورای اسالمی شــهر 
ح  اصفهــان گفــت: بــا اجــرای طــر
شفافیت می توانیم تاریک خانه هایی 
که در حوزه مدیریت شهر وجود دارد به حداقل برسانیم.
علی صالحی در برنامه زنده هشت بهشت با بیان اینکه 
هر چه از ســال های آغــاز به کار شــورای اسالمی شــهر 
اصفهان می گــذرد، ابعــاد و زوایــای اقدامــات کامل و 
بالغ می شــود، اظهار کرد: در ســال های اخیر با توجه 
بــه گســترش شــبکه های ارتباطــی، شــهروندان این 
حق را بیشــتر از گذشــته برای خود قائل هستند که از 
فرآیند تصمیم گیری مطلع باشند و اظهارنظر کنند که 

البته این از حقوق شهروندی آنها است.
کیــد بر اینکــه شــفافیت، همــواره یکــی از  وی بــا تا
اولویت هــای اصلــی ۱۳ عضــو شــورای اسالمی شــهر 
اصفهان بوده اســت، افزود: در واقع اصلی ترین محور 

برای ایجاد اعتماد عمومی که منجر به مشــارکت بیشــتر مردم و احســاس رضایت مندی آنها می شــود، 
شفافیت است.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه با اجرای طرح شفافیت، تاریک خانه های موجود 
در مدیریت شهر را هر چند کم باشد، به حداقل می رسانیم، ادامه داد: وجود این تاریک خانه ها باعث 

می شــود نهادهای تصمیم گیــر و اجرایی مثل شــورا و 
شهرداری از مردم فاصله بگیرند.

کیــد بر اینکــه بــاور بی عدالتــی و نبــود  صالحــی بــا تا
شــفافیت را بایــد بــا اقدامــات عملــی اصــالح کنیم، 
گفت: باید به سمت و سویی گام برداریم که در رابطه 
با تصمیم های شــهری استدالل داشــته باشیم؛ در 
گذشته بر اساس قانون دسترســی آزاد به اطالعات، 
سایتی طراحی شده بود، اما وقت آن رسیده که ابعاد 

آن جامع و کامل شود.
وی با اظهار تأســف از اینکــه دیدگاه هایــی بین برخی 
مسئوالن و نمایندگان بخش های مختلف که از مردم 
کید  رأی گرفته اند وجود دارد که کامال غلط اســت، تا
کــرد: آنها معتقدند مــردم بــرای در جریان قــرار گرفتن 

جزئیات و تصمیم ها به بلوغ الزم نرسیده اند.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
طرح شفافیت دارای چهار فصل اجرایی و ۲۵ بند است، گفت: تالش کردیم قبل از اینکه برای کارمندان 
و مدیران شهرداری محدودیت ایجاد کنیم، خودمان را در ویترین نظارت مردم بگذاریم؛ در این راستا 
شفافیت آرای اعضای شورای شهر، حضور و غیاب ها، برنامه کاری، تصمیم گیری ها و پخش زنده صحن 

علنی و جلسه شورای شهر از مهم ترین بندهای طرح شفافیت است.

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

ک فوالد مبارکه؛ الگوی صنعت سبز و پا

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان:

گاهی از جزئیات تصمیم ها به بلوغ نرسیده اند برخی معتقدند مردم برای آ

خبر

خبر

غیرفعال شدن کارتخوان نا متناظر 
با پرونده مالیاتی:

هفته پایانی دی، 
آخرین مهلت تعیین تکلیف

 دستگاه های کارتخوان 

اجرای قانون دریافت مالیات بر 
ارزش افزوده:

کاهش قدرت خرید مردم 
کاالهای اساسی  با مالیات 

در ۹ ماهه امسال؛

ک زمین بیش از ۲۵۰ پال
 برای اجرای طرح های

گذار شد  مسکن اردستان وا
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جامعه4 ۱۶ ژانویه    ۲۰۲۲
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان:

احیای زاینده رود مستلزم بررسی 
مصرف منابع آب زیر زمینی است

 استاد دانشگاه صنعتی اصفهان 
گفت: تا زمانی که جدول ساالنه 
منابــع و مصــارف آب زاینــده رود 
مبتنی بــر میزان رهاســازی آب از ســد باشــد و تنها 
برداشــت های آب ســطحی نمایــش داده و میزان 
برداشــت های آب هــای زیرزمینــی دیــده نشــود، 

نمی توان منتظر احیای این رودخانه بود.
علی یوسفی  در ارتباط با احیای رودخانه زاینده رود 
کاوی و راهکارهای بهبود هماهنگی و همکاری  و وا
بین بخشــی و بین منطقه ای اظهــار داشــت: الزم 
اســت حجــم ورودی و خروجــی و میــزان مصــارف 
صنعــت، شــرب، کشــاورزی و انتقــال آب به ســایر 
اســتان روی یکــی از بیلبوردهــای شــهر اصفهــان 

نشان داده شود.
وی بابیان اینکه شفاف سازی را باید ابتدا از خودمان 
آغاز کنیم و به کنترل چاه هــا بپردازیــم، ادامه داد: 
گر در راستای شــفافیت برداشت ها اقدامی نشود  ا
امنیتی شــدن فضــا و تشــدید شــکاف ها را شــاهد 
خواهیم بــود. وی گفــت: الزم اســت که بــا تقویت 
گذاری مسوولیت های بیشتر  صنف کشاورزی  و وا
به این صنف، نظارت بر برداشت آب های زیرزمینی 

گذار کرد. را به آن ها وا
یوسفی با اشاره به اینکه باید میزان برداشت های 
آب زیرزمینی به شفافیت برداشت های آب سطحی 
درج شود، ادامه داد: به ازای  هر پنج میلیون هکتار 
زمین،۶ میلیون مترمکعب می توان برداشت کرد و 
به راحتی می توان با یک سند، از آب های زیرزمینی 

برداشت کرد. 
        مشکل زاینده رود به دست سران سه قوه 

هم حل نخواهد شد 
یوســفی  بابیان اینکــه امــروزه مدیریت زاینــده رود 
درباز و بســته کردن  دریچه های سد خالصه شده 
است، گفت: تا زمانی که ضمانت اجرایی نداشته 
باشیم مشــکل با ســپردن کار به ســرانه ســه قوه و 

تصمیم گیری و ابالغ آن حل نخواهد شد.
اســتاد دانشــگاه صنعتی اصفهان بابیان اینکه در 

پی تمرکزگرایی شــاهد افزایــش بروکراســی اداری و 
ناهماهنگی بیشتر هستیم، ادامه داد: وزارت نیرو در 
حالی اعالم می کند اختیار عمل ندارد که مسوولیت 

آب را بر عهده دارد و باید پاسخگو باشد.
وی بابیان اینکه مشــکالت حوضه آبریز زاینده رود  
در۵۰ سال گذشته ایجادشده است، گفت: مطابق 
با جدول منابع و مصارف آب ۱۰۰ میلیون مترمکعب 
برای پایداری رودخانه تعیین شــده که الزم اســت 
بعد رهاسازی آب برای کشت پاییزه، آب به مدت 
ســه ماه باز باشــد تا چاه های عمیق چم آسمان تا 
نکوآباد، ناژوان، پــل نصر و تا پل آبشــار و گاوخونی 

تغذیه شود.
وی ادامــه داد: حیــات تاالب گاوخونــی هیچ گاه با 
جریان زاینده رود نبوده بلکه جریان سیالبی بر آن 
سرازیر می شــد و الزم است با آب پاییزه یک جریان 

سیالبی برای مرطوب شدن تاالب استفاده کنیم 
که شاهد ریز گردهای سمی تاالب نباشیم.

یوســفی پمپاژهای منطقه باالدســت زاینــده رود 
را چالش برانگیز عنــوان کرد و گفــت: باوجودی که 
اعالم می شود برداشت ها ۱۰ درصد بیشتر نیست اما 
کنون ۷۰ میلیون  بنا بر گفته مدیر حوزه از سال ۹۲ تا
مترمکعب باید برداشت می شده که به ۱۲۰ میلیون 
مترمکعب رسیده اما ۲۰۰ میلیون مترمکعب نشان 

داده می شود.
وی بابیان اینکه هرگونه بارگذاری دیمی و توســعه 
باغ در باال و پایین دســت باید متوقف شود، ادامه 
داد: کشت دیم امروز به یک ابزار برای توجیه اضافه 

برداشت ها مبدل شده است.
وی با اظهار اینکه ۳۰ سال درگیر انتقال آب کوهرنگ 
۳ در حالی هســتیم کــه هرچــه اعتبار بــوده به این 

گر  ســمت هدف گــذاری شــده اســت، ادامــه داد: ا
امسال طرح انتقال  آب به کاشان، یزد و بن بروجن 
اعتبار بگیرد و اجرایی شود کوهرنگ ۳ به جای اینکه 
۱۲۰ میلیون مترمکعب آب برای اصفهان بیاورد، ۳۳ 

میلیون مترمکعب آورد آب آن می شود.
 زاینده رود به طول افزون بر ۴۰۰ کیلومتر بزرگ ترین 
رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوه های 
گرس مرکزی به ویژه زرد کوه سرچشــمه می گیرد  زا
و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش می رود 
و درنهایــت به تــاالب گاوخونــی در شــرق اصفهان 

می ریزد.
ایــن رودخانــه در یــک دهــه اخیــر بــه ســبب 
خشک ســالی و برداشــت بی رویــه در باالدســت 
به شــکل فصلــی و در فواصــل مختلــف در منطقه 

پایین دست خود خشک بوده است.

خبر

جریمــه شــدگان کرونایــی در اســتان اصفهــان 
شامل بخشودگی جرائم رانندگی می شوند.

رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان گفــت: 
افرادی که مجوز های تردد در زمــان محدودیت های کرونایی یا 
حکم مأموریت داشتند، کادر سالمت، خبرنگاران و خودرو های 
عمومــی، افــرادی کــه احــکام قضائــی داشــتند و باید بــه دادگاه 
مراجعه می کردند، فردی که نوبت عمل جراحی داشته همچنین 
افــرادی کــه محــل کار و سکونتشــان در شــهر های ممنوعــه قرار 
داشــت و مجبور بودنــد در جاده هایی که محدودیت داشــتند، 

تردد کنند، شامل بخشودگی جرایم می شوند.
به گفته ســرهنگ محمدرضــا محمدی ایــن افــراد می توانند به 
کز راهنمایی  دفاتر پلیس ۱۰+، هیئت های رســیدگی ماده ۵ و مرا
و رانندگی در شــهر ها مراجعه کنند و با ارائه مدارک، درخواســت 

بخشودگی جرائم کرونایی را داشته باشند.
پیش از این هم طرح بخشودگی دو برابری جرایم رانندگی تا پایان 
دی ماه از ســوی پلیس راهور اجرایی شــده که افراد برای تسویه 
جریمه خود با رقــم اصلی تنها تا پایــان همین مــاه فرصت دارند 

کز راهنمایی و رانندگی در شهر ها مراجعه کنند. مرا

خبر

ح   مدیــر بیمــه ســالمت کاشــان از اجــرای طر
نظام ارجاع در صندوق بیمه سالمت همگانی 
در شهرســتان های کاشــان و آران و بیــدگل 

خبر داد.
کــرد: ســازمان بیمــه  مســلم آشــوری اظهــار 
ســالمت با توجه به تبصــره ۱۷ قانــون بودجه 
ســال ۱۴۰۰ مکلــف بــه اجــرای سیســتم نظام 
ارجاع برای صندوق بیمه همگانی شده است 

که اهداف متعالی دارد.
وی افزود: یکی از اهداف و دستاوردهای طرح 
پزشک خانواده در صندوق همگانی افزایش 
ســطح دسترســی بیمــه شــدگان بــه خدمات 
درمانــی، رعایــت عدالــت در دریافــت بیمــه 
خدمــات درمانی، هدایــت بیماران در مســیر 
درست درمان با کمترین هزینه است و بر این 
اســاس ارائه خدمات در بخــش خصوصی نیز 

ح انجام می شود.  در این طر
مدیــر بیمــه ســالمت کاشــان، تصریــح کــرد: 
ح، بیمــه شــدگان از طریق  در اجرای ایــن طــر
پنــل انتســاب، بــه پزشــک خانــواده تعییــن 
شــده معرفــی می شــوند و شــهروندان بــه جز 
موارد اورژانســی، باید صرفا به پزشک مربوط 

مراجعه کنند. 
کید کرد: نظام ارجاع بــرای افرادی  آشــوری تا
اجرا می شود که به صورت رایگان در صندوق 
و  هســتند  پوشــش  تحــت  همگانــی  بیمــه 
کز درمانی  کنون فقط مجــوز اســتفاده از مرا تا
دولتی را داشــته اند که بعد از این می توانند با 
پرداخت تعرفه ۶۰ هزار ریالی از خدمات بخش 
خصوصــی در قالــب رعایــت سیســتم ارجــاع 

استفاده کنند.

وی گفــت: پزشــک خانــواده می توانــد بیمــه 
شدگان را در صورت نیاز به پزشک متخصص 
یــا فــوق تخصــص ارجــاع دهــد و درصــورت 
مراجعه به پزشکی غیر از پزشک ارجاع شده، 

تمام هزینه ها آزاد محاسبه خواهد شد.
آشوری تصریح کرد: بیماران خاص و بیماران 
تحت شیمی درمانی و رادیوتراپی بدون ارجاع 
توســط پزشــک خانواده می توانند به پزشک 
متخصــص و فــوق تخصــص مراجعــه کننــد و 
تمــام هزینه هــا بــرای آنهــا بــا بیمــه محاســبه 

خواهد شد.
وی افــزود: در نظام ارجاع، بیمه شــده با ارائه 
کد رهگیری دریافتی از پزشک و کد ملی خود 
می توانــد بــه داروخانه هــای طــرف قــرارداد 
مراجعــه و داروی خــود را به صــورت بیمــه ای 
دریافــت کنــد، ضمن اینکــه خدمــات جانبی 
پزشــک خانواده، براســاس کدهای منتخب 

خدمات قابل انجام در مطب است.
کید کرد: بیمه  مدیر بیمه ســالمت کاشــان تا
کلینیکی  شــدگان برای دریافت خدمــات پارا
مثل آزمایش، گرافی و سونوگرافی باید صرفا به 
کز دولتــی طرف قرارداد مراجعــه کنند و در  مرا
کز خصوصــی، هزینه ها  صورت مراجعه به مرا

به صورت آزاد محاسبه خواهد شد.
مدیــر بیمــه ســالمت کاشــان گفــت: پزشــک 
ســطح یــک موظــف اســت بیــش از ۹۰ درصد 
بیمه شــدگان منتســب به خود را ظرف مدت 
شش ماه از شــروع همکاری ویزیت پایه کرده  
و پــس از ثبت ویزیــت و در صورت لــزوم تجویز 
نسخه در ســامانه نسخه نویســی الکترونیک 
در شرایط مورد نیاز بیمار را ارجاع الکترونیک 

دهد.
آشــوری افــزود: پزشــک خانــواده، در صــورت 
دریافت بازخــورد ارجــاع، اقدامات مــورد نیاز 
براساس باز خورد دریافتی از سطح دو را انجام  
دهــد. روش انجــام ویزیــت پایــه طبــق نظــر 
پزشک معالج و با هدف شناسایی و بیماریابی 
دو بیمــاری "دیابــت" و  "پرفشــاری خــون" در 

جمعیت تحت پوشش است.

مدیرکل انتقــال خون اســتان اصفهان گفــت: در 
اســتان اصفهان ۱۰ نفر خون نادر بمبئــی دارند که 
کننده خون هســتند.  از ایــن تعداد پنــج نفــر اهدا
در زمان نیاز ســریعا از آن ها درخواســت می شــود و 
اقدام بــه اهدای خــون می کنند، ۵۶ تــا ۵۸ درصد 
کنندگان خون استان اصفهان، اهدا کنندگان  اهدا
مستمر خون هســتند. علی فتوحی در خصوص 
کنندگان خون مستمر استان اصفهان،  درصد اهدا
اظهار کرد: ساالنه بیش از ۱۵۰ هزار نفر برای اهدای 
خون مراجعه می کننــد و از ایــن تعداد حــدود ۱۳۰ 
هزار نفــر موفق به اهــدای خــون می شــوند. از ۱۳۰ 
کننــدگان خــون، حــدود ۲۵۰  هــزار مراجعــه اهدا
تــا ۲۶۰ هــزار فــرآورده تهیــه می شــود و بــه مصــرف 
بیمارستان ها و بیماران خاص می رسد. ۵۶ تا ۵۸ 
کنندگان خون اســتان اصفهان، اهدا  درصد اهدا
کنندگان مستمر خون هستند و تالش ها در جهت 

افزایش این درصد است.
کنندگان بار اولی به خصوص  وی افزود: جذب اهدا
جوانان و زنان از اهمیت باالیی برخوردار است. زنان 
کنندگان خون استان اصفهان را  ســه درصد اهدا
تشــکیل می دهند که این عــدد در جهان و ســایر 
اســتان ها بیشــتر اســت. ذخایر خــون باید هفت 
روز باشــد امــا در حال حاضــر ذخیره خون اســتان 
اصفهان کمتر از سه روز است. در شرایط فعلی که 
تا حدودی از شدت شیوع کرونا کاسته شده است 
عالوه بر نیاز دائمی مصرف کنندگان ذخایر خونی، 
برای جراحی های الکتیو نیز از ذخایر خونی استفاده 
کنندگان از همه  می شود و نیاز به مراجعه بیشتر اهدا

گروه های خونی وجود دارد.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان با اشــاره به 

اهمیت ترغیب جوانان برای اهدا خون، ادامه داد: 
کنندگان خــون در  در حــال حاضر بیشــترین اهدا
محدوده سنی ۲۵ تا ۳۵ سال افزایش یافته و برای 
متصور شــدن آینده ای خوب برای اهدای خون، 

کنندگان جوان باشد. باید تالش بر ترغیب اهدا
وی در خصوص تعداد افراد دارای خون نادر بمبئی 
در استان اصفهان، تصریح کرد: در استان اصفهان 
۱۰ نفر خون نادر بمبئی دارند کــه از این تعداد پنج 
کننده خون هستند و در زمان نیاز سریعا  نفر اهدا
درخواست به آنها صادر شده و افراد اقدام به اهدای 
خــون می کننــد. خون هــای نــادر بــه خون هایی 
اطالق می شود که آنتی ژن متفاوت تری نسبت به 
سایر گروه های خونی دارند و معروف ترین آنها گروه 

خونی بمبئی است.
فتوحی خاطرنشان کرد: خون های ذخیره شده 
در شــرایط عــادی دوره انقضــای خاصــی دارد و به 
همین علــت خون های نــادر از افــراد اهــدا کننده 
برای نگهداری گرفته نمی شود و به محض نیاز افراد 
اهدا کننده در لحظه نیــاز، اقدام به اهــدای خون 
می کنند. در تهران بانک خون نادر وجود دارد که تا 
سال ها قادر به نگهداری خون های نادر به صورت 

منجمد است.

عضو هیئت مدیــره انجمن خانواده ناشــنوایان 
اســتان اصفهان گفــت: ارگان هــای دولتــی باید 
روش های ارتباطی با ناشنوایان را آموزش ببینند.
 رحیمی گفت: ارگان های دولتی باید روش ارتباطی 
با ناشنوایان را آموزش ببینند و برای آن ها سامانه 
مترجم راه اندازی شود تا درصورتی که ناشنوایی 
به آن ها مراجعه کرد بتوانند بــه خوبی خدمات 

بدهند.

ولی الــه نصر مدیرکل بهزیســتی اصفهــان پیش 
از این گفته بود  برخی از نهاد ها برای برطرف کردن 
چالش های  جامعه معلوالن همــکاری ندارند و  
ســهم اعتبارات محدود مانع از رفع نیاز ها شــده 
است. به گفته عضو هیئت مدیره انجمن خانواده 
ناشــنوایان اســتان اصفهان در بیمارســتان ها و 
گاهــی پزشــکان و پرســتاران برای  درمانگاه هــا آ
ارتبــاط اولیه با ناشــنوایان بســیار مهــم و حیاتی 

است.
در سال های اخیر اقدامات خوبی برای ناشنوایان 
در جهت دسترســی به آمبوالنس، آتش نشــانی 
و پلیــس ۱۱۰ انجــام و خــط مخصــوص ارتبــاط با 

ناشنوایان راه اندازی شده است.
طبــق الیحــه حمایــت از حقــوق معلــوالن بایــد 
رسانه حداقل در هفته چهار ساعت به ناشنوایان 

اختصاص دهد.

در کاشان و آران و بیدگل انجام می شود؛

اجرای طرح نظام ارجاع 
در صندوق بیمه سالمت همگانی

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان:

۱۰ اصفهانی خون نادر دارند

خبر

ناشنوایان نیازمند توجه بیشتر

خبر

رئیــس مرکــز وکالی قــوه قضائیــه اســتان 
اصفهــان گفــت: از ۳۰ دی تــا ۴ بهمــن مــاه 
مرحلــه دوم آزمــون وکالــت ۱۴۰۰ در اســتان 
اصفهان آغاز خواهد شد؛ داوطلبان پذیرفته 
شــده در مرحلــه اول، در آزمــون مصاحبــه 
شفاهی »علمی - عمومی« شرکت خواهند 
کرد و به سؤاالت تخصصی حقوق و سواالت 
ســنجش شایســتگی های عمومی پاســخ 

خواهند داد.
نرگس صلواتی، رئیس مرکز وکالی قوه قضائیه 
استان اصفهان با اشاره به اعالم نتایج مرحله 
کتبــی آزمــون وکالــت ۱۴۰۰ اظهار داشــت: در 
مرحله کتبی آزمون وکالــت ۱۴۰۰ مرکز وکالی 
قوه قضاییه استان اصفهان ۴ هزار و ۴۰۰ نفر 
شرکت کردند؛ نتایج این مرحله از آزمون اول 

دی ماه اعالم شد.
وی افزود: پذیرفته شدگان مرحله اول ۱۰ روز 
فرصت داشتند با ثبت نام در سامانه جذب 
مرکز و تکمیل مدارک الزم آمادگی خود را برای 

شرکت در مرحله دوم آزمون اعالم نمایند.
صلواتــی تصریــح کــرد: از ۳۰ دی تــا ۴ بهمن 
ماه مرحله دوم آزمون وکالت ۱۴۰۰ در استان 
اصفهان آغاز خواهد شد؛ داوطلبان پذیرفته 
شــده در مرحلــه اول، در آزمــون مصاحبــه 
شفاهی »علمی - عمومی« شرکت خواهند 
کرد و به سؤاالت تخصصی حقوق و سواالت 
ســنجش شایســتگی های عمومی پاســخ 

خواهند داد.

 حســن آقایــی معلــم مدرســه روســتایی 
بــی بــی ســیدان ســمیرم، مدتــی اســت که 
بخاطر بیماری دیســک کمر زمین گیر شــده 
و مسافت ۵۰ کیلومتری روستا را با همراهی 
همکاران در کالس درس حاضر می شود تا در 
بستری از درد تعلیم علم کرده و مشق عشق 

و ایثار در دفتر دانش آموزان حک کند.
فاطمه نجفــی؛ آن گاه که واژه هــا در کنار هم 
قد می کشیدند تا معنای ایثار را بر لوح زندگی 
حک کنند مــن در کودکانه هایم از حضورت 
درس می آموختم، وقتی پای رفتن نبود و از 
شدت درد در بســتری از تعهد آرمیده بودی 
و چون چراغی در ســرمای ســوزان زمستان 

گرما بخش محفل دانش بودی.
معلم مدرسه روستای بی بی سیدان سمیرم 
مدتی اســت بــا غلبــه درد ناشــی از دیســک 
کالس حاضــر نمی شــود  کمر ایســتاده در 
بلکه آرمیده در بســتری از درد، مشق عشق 

می کند.
عشــق و تعهد بــه کار، معلــم و دانش آموزان 
مدرســه را چون چراغی در ســرمای ســوزان 
زمستان گرد هم آورده تا گرمابخش محفل 
دانــش باشــد و دانش آموزانــی کــه کالس را 
گرد معلم پروانه وار  فرش راهش کردند و گردا
جمع شده اند تا از روشنایی شمع وجودش 

بهره مند شوند.
معلــم و مدیــر مدرســه شــهید احمدعلــی 
دوستکام روستای بی بی ســیدان از بخش 
پادنای سفلی با وجود بیماری دیسک کمر، 
مدرســه و کالس را تعطیــل نکــرد و خوابیده 
در بســتر درد بــه دانــش آمــوزان تعلیــم علم 

می دهد.
و این میسر نیست مگر با همکاری و همراهی 
دانش آموزان و همکارانی کــه چون اعضای 
یــک پیکــر و یــک خانواده ایــن درد را تحمل 
می کننــد و حســن آقایــی هــر روز بــا کمک و 
همیاری همکارانش مسافت ۵۰ کیلومتری را 
تا روستا می پیماید تا دانش آموزان از تحصیل 

عقب نمانند.
آقایی که مدیر و معلم مدرســه است هشت 
دانش آموز چند پایه دارد و با توجه به وجود 
بیماری کرونــا و آمــوزش آنالیــن کار تدریس 
و آمــوزش در ایــن روســتا را تعطیل نکــرد زیرا 
دانش آموزان اینترنت پر ســرعت کافی برای 
برقرای ارتباط با معلم خود به صورت آنالین 

ندارند.
حسن آقایی به مدت سه ســال است که در 
مدرسه شهید احمدعلی دوستکام روستای 
بی بی سیدان انجام وظیفه می کند و ارتباط 
بین دانش آمــوزان و معلم باعث شــده که با 
وجــود درد و بیمــاری، تدریــس و حضــور در 
کالس حتی در شرایط سخت را تعطیل نکند.
هر چند می توانست با زمین گیر شدن ناشی 
از بیماری در خانه بماند و استراحت کند ولی 
تعهد و عشق به دانش آموزان او را بر سر کالس 
گــر بیمــاری  درس حاضــر کــرده و می گویــد: ا
ادامه داشته باشد حاضرم با همین شرایط 
بر ســر کالس حاضر شــوم و بــه دانش آموزان 

درس بدهم.

مرحله شفاهی آزمون وکالت 
از ۳۰ دی ماه آغاز می شود

ایثار معلمی که 
به جای استراحت 

در بستر آموزش آرمید

کرونایی خبر خوش پلیس برای جریمه شدگان 

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای 
اسالمی گفت: تامین آب شرب پایدار مطالبه اصلی 

و دغدغه چندین ساله مردم شهرضا است.
 ســمیه محمــودی  در جلســه شــورای اداری 
شهرستان شهرضا، اظهار داشت: آب شهرستان 
شــهرضا از چاه تأمین می شــود و چاه هــای آب به 
دلیل خشکسالی و یا برداشت های بی رویه موجب 

کیفیت و کمیت نامطلوب آب شده است.
وی افزود: اجرای فاضالب شهرســتان شهرضا از 
سال 1٣۶2 آغاز شده و تا به حال حدود ۴8 درصد 
پیشــرفت فیزیکی داشــته اما همچنان مســائل 

و مشکالتی را برای مردم به وجود آورده است.
کــرد: ســه  نماینــده شهرســتان شــهرضا بیــان 
ســال اســت که بابت جاده های روســتایی هیچ 
کثر  هزینه ای از مرکز اســتان دریافــت نکرده ایم و ا
پروژه ها خیلی کند پیش مــی رود و یا به تعطیلی 

کشانده می شود.

وی با اشاره به مرمت قنوات شهرستان، تصریح 
کرد: هیچ راهی به جز احیــا و مرمت قنوات وجود 
نــدارد و از اســتان خواســتاریم کــه جمــع بنــدی 
برای این موضوع انجام شود، چرا که درخواست 
اصلی کشاورزان است و نمی خواهیم رزق و روزی 

آنها دچار مشکل شود.
محمودی بیان داشت: مسکن مهر شهرضا برای 
دولت نهم و دهم بوده است اما ما همچنان درگیر 
کنان  بدهی پیمانکاران و کوتاهی در خدمات به سا
مسکن مهر هستیم که این امر نیازمند پیگیری در 

شورای مسکن شهرستان و استان است.
نماینــده مــردم شــهرضا و دهاقــان در مجلــس 
شــورای اســالمی تصریح کــرد: راه حل هایی باید 
بــرای حاشــیه نشــینی مطــرح شــود و پــس از آن 
متعهد شــویم که بعــد از رفع این مســائل در این 
محدوده هــا هیچ گونــه ســاخت و ســازی صورت 

نگیرد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
کــز بهداشــتی و خانه هــای  توســعه و تجهیــز مرا
بهداشت شــهرضا یکی از برنامه های مشارکتی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کمک خیران 

است.
شاهین شیرانی گفت: با توجه به فرسوده بودن 
و کمبود تجهیزات پزشکی در شهرستان شهرضا 
امیدواریم با مشارکت خیران بتوانیم بخش قابل 
کز قدیمی این شهرستان را توسعه  توجهی از مرا

دهیم و بهسازی کنیم.
به گفته او در دهه فجر امســال بــا کمک خیران 
عملیــات ســاختمان مرکــز جامــع ســرطان، 
بخش شــیمی درمانی، توســعه آزمایشــگاه آغاز 
و ۲ دستگاه چشم پزشــکی و جراحی نیز در این 

شهرستان راه اندازی می شود.
شهرســتان  در  متخصــص   ۵۳ کنــون  ا هــم 
شهرضابه غیر از بخش خصوصی فعال هستند 

که فوق تخصصان گوارش، آندوسکوپی، کلیه، 
جراحی کودکان، چشم و نوزادان نیز از اول بهمن 

کار خود را آغاز می کنند.
شــیرانی گفت: در تــالش برای جلب مشــارکت 
نیکــوکاران و ارتقــاء رونــد خدمــت رســانی بــه 
مردم در حوزه ســالمت در شهرســتان شهرضا 

هستیم.
بــه گفتــه سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی 
گــر بخــش خصوصــی قصــد ورود در  اصفهــان ا
بخــش بیمارســتان در جهــت توســعه حــوزه 

سالمت را دارد ما استقبال می کنیم.
شهرستان شــهرضا هفت پایگاه اورژانس فعال 
دارد که از این تعداد پنج پایگاه بین جاده ای و ۲ 
پایگاه شهری است که سال آینده قرار است یک 

پایگاه در حوزه شهری ایجاد شود.
شهرســتان شــهرضا با ۱۶۰ هزار نفــر جمعیت در 
۷۵ کیلومتری جنوب استان اصفهان قرار دارد.

خبرخبر
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس:

تامین آب شرب پایدار 
مطالبه اصلی مردم شهرضا است

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

کز بهداشتی شهرضا  مرا
کمک خیران توسعه می یابد با 
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5 ۱۶ ژانویه    ۲۰۲۲ رفهنگ
اصفهان را بگردیم: 

وقتی اصفهان منچستر شرق شد!
اصفهان با بناهای شگفت انگیز 
خــود، همــواره یکــی از تحســین  
برانگیزترین نشانه های دوره های 
مختلــف تاریخــی مختلــف بــه 
شــمار مــی رود و ازجمله  ایــن بناهــا کارخانه هایی 
است که اصفهان با داشتن آن ها به منچستر شرق 
مشهور شد.  به عنوان پایتخت فرهنگی کشور یاد 
می شــود اما نصــف جهــان مــا، نقطه ضعفی هم 
در صنعــت گردشــگری خــود دارد که متأســفانه 
همــه، اصفهــان را تنهــا بــا میــدان نقش جهان، 

سی وسه پل و پل خواجویش می شناسد.
آنچــه بهانــه ای شــد تــا بــار دیگر بــا نگاهــی فرای 
از تکــرار بــه اصفهــان نگاهــی بیندازیــم، کمبــود 
کثریت مردم ایران و حتی اصفهانی ها  شناخت ا
از آثــار جــذاب و دیدنی های ایــن شــهر اســت. 
مکان هایی که شــاید مردم آن ها را دیده باشــند 
امــا از کنارشــان به راحتــی گــذر کرده انــد. بدین 
ترتیب بر آن شدیم تا پنجشــنبه هر هفته نگاهی 
خالصه به مکان هایی در اصفهــان بیندازیم که 
شاید معروف نباشــند ولی هرکدام شــاهکاری از 

هنر ایرانی به حساب می آیند.
در دوره پهلوی اول، یکی از شهرهایی که پس از 
انقــالب صنعتی اروپا، بیشــترین نشــانه صنعتی 
شــدن در ایران را داشــت، شــهر اصفهان بــود به 
کثــر کارخانجــات عظیــم  همیــن دلیــل رد پــای ا
و صنایــع را می تــوان در اصفهــان پیــدا کــرد. در 
گذشــته، صنعت نســاجی یــک از گســترده ترین 

صنایع اصفهان بود. 
کیفیــت  و  بــا ظرافــت  منســوجات اصفهانــی 
تمام عیارشان با پارچه های خارجی در بازار ایران 
رقابت می کردند. حتی کشورهای اروپایی مانند 
انگلســتان، آلمــان و ســوئد خریــدار سرســخت 
پارچه های ایرانــی بودنــد، امــا نقــش اصفهــان 
در این هیاهوی صنعتی چیزی بس فراتر از سایر 
شهرها بود و باوجود بیش از ۲۰ کارخانه نساجی 

به منچستر ایران شهرت یافت.
        وطن، نخستین جرقه صنعت نساجی 

در اصفهان
کارخانــه صنعتــی  کارخانــه وطــن، نخســتین 
کارخانــه  ســومین  و  اصفهــان  ریســندگی 

کــه بــا همــت و ســرمایه  در سراســر ایران بــود 
»عطاءالملــک دهــش« و »حــاج محمدحســین 
کازرونــی« در ســال ۱۳۰۴ هجــری خورشــیدی 

تاسیس شد.
فضل اهلل دهــش، ملقب بــه عطاء الملک دهش 
فرزنــد یــک تاجــر شــیرازی و تحصیل کــرده کالــج 
غ التحصیل رشــته صنایع بود. او به  بمبئی و فار
فکر افتاد که همانند کارخانه های بزرگ در اروپا، 

یک کارخانه نساجی در اصفهان بسازد. 
دهش حــدود ســال ۱۳۰۰ خورشــیدی بــه آلمان 
ســفر کــرد و بــا همــکاری یــک مهنــدس آلمانی، 
ماشین آالت کارخانه ریسندگی و بافندگی را تهیه 

و از راه بین النهرین به اصفهان وارد کرد. 
عطاءالملــک دهــش در محلــه هفــت دســت 
کــه بازمانــده دوران  اصفهــان عمارتــی داشــت 
صفوی بــود و رو بــه ویرانــی می رفت، او بــا هزینه 
خــود عمــارت را بازســازی و آن را بــه کارخانــه ای 

نسبتا بزرگ تبدیل کرد.

        کارخانه وطن، گامی مهم در 
صنعت ایران

حدود یک سال بعد در مرداد ۱۳۰۴ قسمت ریسندگی 
کارخانــه وطن افتتــاح شــد. در ســال ۱۳۰۵ تنهــا ۱۲ 
دســتگاه در ایــن کارخانه فعال بــود، اما تنهــا پس از 
حدود پنج ســال، تعداد دســتگاه ها بــه ۲۴ و تعداد 
کارگران به ۱۲۰۰ نفر افزایش یافت. سپس دولت صد 
هزار تومان وام با سررسید دوساله به این کارخانه داد 
تا بقیه دستگاه ها را وارد کند. پس از چند سال میان 
دو شریک کارخانه اختالف افتاد و با وساطت مقاماتی 
چون سید حسن مدرس )نماینده مجلس وقت( بنا 
شد که دهش کارخانه را به محمدحسین کازرونی 
گذار کند. کارخانه وطن اصفهان به عنوان سومین  وا
کارخانه ای که در ایران تأســیس شــد گام مهمی در 

صنعت ایران به شمار می آمد.
        ورشکستگی نخستین کارخانه 

ریسندگی اصفهان
اما دوران صعود و توالی پیشــرفت برای کارخانه 

وطن خیلی طوالنی نبود. این کارخانه در ســال 
۱۳۵۲ بــه شــهرک صنعتــی محمودآبــاد منتقــل 
و زمیــن آن در هفــت دســت به قطعــات کوچک 
تفکیک و فروخته شد. در سال ۱۳۵۷ اموال حاج 
محمدجعفــر کازرونــی، مدیــر کارخانــه مصادره 
شــد و کارخانه وطــن از همان ســال کم کم رونق 
خود را از دســت داد؛ تا اینکه در سال ۱۳۸۳ پس 
گذاری ایــن کارخانــه بــه بخــش خصوصــی  از وا
مشــکالت پیــش پــای اولیــن کارخانــه نســاجی 
اصفهــان بیشــتر شــده و ســرانجام بــا ۳۰۰ کارگــر 

تعطیل شد.
ساختمان کارخانه وطن با آن دودکش های بلند 
و کارگاه های بزرگ، می توانست به یکی از بهترین 
موزه هــای اصفهــان در حــوزه صنعــت نســاجی 
تبدیل شود، اما باوجود تالش های مکرر فعاالن 
میراث فرهنگی اصفهــان، تبدیل به نمایشــگاه 
کنــون تنهــا کارگاه کوچکی از  ماشــین شــد و هم ا

آن در شهرک صنعتی جی اصفهان باقی است.

خانــه کتــاب و ادبیات ایــران به 
نمایندگی از صنعت نشــر کشور 
با همکاری رایزنی فرهنگی ایران 
در دوحه با ارائه ۲۵۰عنوان کتاب در سی ویکمین 
دوره نمایشگاه بین المللی کتاب دوحه حضور دارد.

ســی ویکمین دوره نمایشــگاه بین المللــی کتاب 
دوحه )قطر( از دیروز پنجشنبه بیست وسوم دی ماه 
۱۴۰۰ با حضور نخست وزیر، وزیر کشور و وزیر فرهنگ 
قطر، دیگر مقامات سیاسی از جمله سفرای خارجی 
و برخی چهره هــای فرهنگی در مرکــز همایش ها و 
نمایشــگاه های دوحه با شــعار »العلم نور« افتتاح 

شد.
در این دوره از نمایشــگاه بین المللی کتاب دوحه 
خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از صنعت 
نشــر کشــور با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری 
اســالمی ایران در دوحــه در غرفــه ای بــه متــراژ ۳۶ 
مترمربع حضــور داشــته و بــه معرفی و عرضــه ۲۵۰ 
عنوان کتــاب فاخــر بــا موضوعــات دیــن، ادبیات 
پایداری و دفاع مقدس، ادبیات معاصر و کالسیک، 
ادبیــات کــودک و نوجوان، ایران شناســی و هنــر 
می پردازد. همچنیــن معرفی صنعت نشــر ایران، 
معرفی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و نمایشگاه 

مجازی کتاب تهران، طرح گرنت و معرفی سایت 
Books from Iran )کــه شــامل ۱۹۰۰عنــوان کتــاب 
به همراه چکیده انگلیسی اســت( به عالقمندان 
فرهنگ و تمدن ایرانی-اسالمی از دیگر فعالیت های 

خانه کتاب و ادبیات ایران در این نمایشگاه است.
آثــار مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب اســالمی، 
انتشارات جمال، الهدی، سوره مهر، کانون پرورش 
فکری کــودکان و نوجوانــان و آثار منتخب انجمن 
فرهنگی ناشــران کودک و نوجوان در کنار دیگر آثار 

ناشران ایرانی به تنوع موضوعی غرفه ایران افزوده 
است.

گفتنــی اســت؛ نماینــده بنیــاد پژوهش هــای 
اسالمی آســتان قــدس رضــوی بــا حضــور در غرفه 
ملی جمهــوری اســالمی ایران ضمــن معرفــی آثار 
خود، به صورت مستقیم با دیگر ناشران حاضر در 
نمایشگاه جهت فروش حق انتشار در حال گفت وگو 

و تبادل نظر است.
برگزار کنندگان ایــن رویداد با قوانین ســختگیرانه 

روبه رو هســتند. براساس دســتورعمل بهداشتی 
دولت قطر، ظرفیت حضور بازدیدکنندگان ۳۰ درصد 
گنجایش نمایشگاه است. به عبارتی ظرفیت ۲۰۰۰ 
نفری سالن نمایشــگاه باید حفظ شــود. ثبت نام 
در سایت نمایشگاه و دریافت کد تایید بهداشتی، 
اســتفاده از ماســک و رعایــت فاصلــه اجتماعــی از 
شرایط ورود به این نمایشگاه بوده و ورود افراد غیر 
کسینه به ســی ویکمین نمایشــگاه بین المللی  وا

کتاب دوحه )قطر( ممنوع است.
سی ویکمین نمایشــگاه بین المللی کتاب دوحه 
)قطر( در فضایی به مساحت ۲۹۰۰۰ مترمربع میزبان 
۴۳۰ ناشــر داخلــی و خارجــی از ۳۷ کشــور جهــان 
است. حضور ۳۱۹ ناشــر عربی و ۴۵ ناشر خارجی و 
نیز ۹۰ نماینده ناشر، نشان از رشد قابل توجه نسبت 
بــه ادوار گذشــته این نمایشــگاه دارد کــه بــر رونق 
فعالیت های فرهنگی و اقتصاد نشر افزوده است. 
همچنین در این دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب 
دوحه از مجمــوع ۸۴۵ غرفه، ۳۷ غرفه به ناشــران 

حوزه کودک و نوجوان اختصاص یافته است.
سی ویکمین نمایشــگاه بین المللی کتاب دوحه 
)قطر( از ۲۳ دی ماه تا ۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا 

۲۲ میزبان عالقه مندان است.

 مدیرعامل صندوق توســعه صنایع دستی و فرش 
کــن تاریخــی  دســتباف و احیــای بهره بــرداری از اما
فرهنگی گفت: تحقق نگاه حاکمیتی در حوزه میراث 

فرهنگی در گرو همکاری و هم افزایی مدیران و مسووالن محلی است.
هادی میرزایی افزود: اقدام های حمایتی صندوق احیای بهره برداری 
کــن تاریخی فرهنگــی از مالکان بناهــای تاریخی نیازمنــد اجرای  از اما

سیاست ها و قوانین توسط شوراها و شهرداری ها است.
وی ادامه داد: این قوانین سال های گذشته نیز وجود داشت اما به دلیل 

نبود همکاری و هم افزایی بین بخشی این ظرفیت های قانونی مغفول 
کید بر اینکه در هر منطقه ای که مردم به مسووالن و  مانده بود. وی با تا
گاه با همدلی و وفاق اتکا کرده اند، شاهد  مدیران خردمند، با دانش و آ
پیشرفت و توسعه واقعی مردم پایه بوده ایم، خاطر نشان کرد: مهمترین 
نقطه قوت مردم نیاسر در کار جمعی، هماهنگی، همدلی و وفاق بین 
مسووالن این شهر برای توسعه و زیرساخت های اساسی شهر و احیای 
هویت و فرهنگی و تاریخی به خصوص در مدیریت شهری جدید است.

کن تاریخی فرهنگی، تغییر  مدیرعامل صندوق احیای بهره برداری از اما

کاربری و ارایه تسهیالت حمایتی از آنان را یکی از موضوع های مهم برای 
احیای بافت تاریخی بیان و اظهار امیدواری کرد: مشوق هایی از جمله 
۱۰ درصــد معافیــت مالیاتی، ارایه زیرســاخت ها از ســوی شــرکت های 
خدمات رسان بر پایه قانون حمایتی تا ظرفیت ۵۰ درصد و معافیت از 
عوارض های شهرداری و پارکینگ فارغ از ضوابط شهرسازی تحقق یابد.

وی درباره کمک های حمایتی صندوق احیای بناهای تاریخی، اظهار 
داشــت: بناهای تاریخی و همچنین بناهــای واجــد ارزش تاریخی به 
تشخیص کارشناسان میراث فرهنگی که حایز شرایط باشند با شناسایی 
و تعیین کاربری در کارگروه مشــترکی که تعریف شــده، ابتدا  با تعیین و 
اعطای کاربری و پــس از آن با تصویب طرح های مرمــت و احیا، زمینه 
حمایت از آنها در قالب تسهیالت اشتغالزایی و کارآفرینی از سوی دولت 

فراهم و اقدام خواهد شد.
میرزایی با اشاره به وضعیت کنونی بناهای تاریخی و آسیب های کالبدی 
و جداره ای شهر نیاسر افزود: نحوه بهره برداری  از آثار و بافت تاریخی این 

شهر باید با شانیت و اصالت این شهر همراه باشد.
مدیرعامل صندوق احیای بناهای تاریخی در سفر یک روزه به نیاسر، 
افزون بر بازدید از مکان های تاریخی این شــهر در نشســت مشــترک با 
شهردار، اعضای شورای اسالمی، امام جمعه نیاسر و مسووالن میراث 

فرهنگی شهرستان کاشان حضور یافت.
نیاسر که به عنوان کهن  باغ شهر نام برده می شود با سه هزار نفر جمعیت، 
۶۴۰ هکتار مساحت و ۹ هزار هکتار حریم شهری در فاصله ۱۵ کیلومتری 

مرکز شهرستان کاشان قرار دارد.

خانه کتاب و ادبیات انجام می دهد؛

کتاب از صنعت نشر ایران در نمایشگاه بین المللی دوحه ارائه ۲۵۰عنوان 

مدیرعامل صندوق احیای بناهای تاریخی:

گرو همکاری مسووالن محلی است کمیتی حوزه میراث فرهنگی در  تحقق نگاه حا

میراث 
تاریخی

خبر

خبر

 یکی از نویســندگان کتاب »خورشــید تفکر در 
آسمان زندگی«، با بیان توضیحاتی دربارۀ این 
کتاب، کــه در اصل تالشــی برای آشــتی دادن 
اقشار مختلف جامعه با اندیشــه ورزی است، 
از اتمــام مراحل نــگارش کتاب دیگــری که آن 
را نیز به تازگی و با همراهی حمیدرضا یوسفی 

نوشته، خبر می دهد.
فهیمه نصیری،می گوید: اندیشــه ورزی امری 

ذاتی و دروازۀ دانش و معرفت است. 
دنیایــی جــذاب، زیبــا و زندگــی بخــش دارد و 
کســی که با این دنیا ارتباطی نــدارد، بی تردید 
خــود را از مهم تریــن موهبــت الهــی محــروم 

کرده است.
او هدف از نــگارش کتــاب »خورشــید تفکر در 
ح می دهــد:  آســمان زندگــی« را این گونــه شــر
کتابــی کــه بــا همراهــی حمیدرضــا یوســفی، 
اســتاد دانشــگاه پتســدام آلمــان نوشــته ام، 
اجاره نشینی فکری در هر حالتی را، از بدترین 
مصیبت هــای انســانی قلمــداد می کنــد و بــه 
دنبــال کمک بــه رهایــی مخاطب از ایــن نوع 
بودن بسیار مخرب، تأســف بار و ناامیدکننده 

است.
عضو هیئــت علمی دانشــگاه پیام نور اســتان 
اصفهان می افزاید: گرفتار شدن در دور باطل 
اجاره نشــینی فکــری، عمــال مــا را بــه امتنــاع  
کــه  از اندیشــه ورزی وا مــی دارد، بــه نحــوی 
ســنگ  و  می شــویم  عملکــرد  شــیفتۀ این 
صاحبخانــۀ افــکار خود را بــه ســینه می زنیم. 
در ایــن راســتا، بــه اعتمــاد بــه نفــس کاذبــی 
می رسیم که می تواند خودفراموشی ای همه 

جانبه را برایمان رقم بزند.
او خاطر نشان می کند: امتناع از اندیشه ورزی، 
اغلــب ســر از فروریختگــی هویتــی فــردی، 
فرهنگی، اجتماعی، دینی و علمی در می آورد 
و رانش عقلمان را به دست دیگری می سپارد؛ 
به ایــن ترتیــب، مــا را بازیچــۀ دیــدگاه و جهان 

بینی دیگران می کند.
این نویسنده، با اشاره به بخش های مختلف 
کتاب خود توضیح می دهد: کتاب »خورشید 
تفکــر در آســمان زندگــی«، در ایســتگاه اول 
توانمندی هــای  و  مغــز  بــا  را  مخاطــب 
کــه  چــرا  می کنــد،  آشــنا  آن  اعجازبرانگیــز 
برای اندیشه ورزی صحیح و مبتنی بر اصول، 
ابتدا باید با مغز و کارکردهای آن آشــنا شویم. 
مغــز، قطب نمــا و خانۀ اندیشــه ورزی اســت؛ 
مکانی اســت کــه تمامی تصمیم هــای زندگی 
ما در آن گرفته می شود و کلیتی هویت بخش 

دارد.
نصیری می افزاید: در ایستگاه دوم این کتاب، 
مخاطــب بــا ۱۶ نوع اندیشــه  ورزی ســازنده و 
مخرب آشــنا می  شــود، به نحوی که می تواند 
کــردن آن هــا بــا هــم، نــوع تفکــر  بــا مقایســه 
غالــب در خــودش را تشــخیص بدهــد و بیــن 

انواع اندیشه ورزی ها تمایز قائل شود. 
او تصریح می کند: »خورشــید تفکر در آسمان 
زندگــی« در ایســتگاه ســوم خــود، مخاطــب را 
بــا بســترهای فرهنگی و نبرد اندیشــه ها آشــنا 
می کنــد تــا دریابــد کــه فرهنگســازی، از اتــاق 
نشــیمن و اتاق خواب کودک شروع می شود. 
در ایســتگاه چهــارم کتــاب نیــز، مخاطــب بــا 
از اندیشــه ورزی  امتنــاع  عواقــب  و  دالیــل 

به صورت مفصل آشنا می شود.
این مدرس دانشــگاه یادآور می شــود که یکی 
ک امتنــاع از اندیشــه ورزی،  از عواقــب خطرنا
و  اســت  شــکل گیری »جامعــۀ خندق هــا« 
در این باره توضیح می دهد: جامع خندق ها، 
جامعه ای اســت کــه خــودش را گم کــرده و با 
پیــش داوری هــای خودســاخته ای همچون 

»مــا نمی توانیــم« و »نمی گذارنــد« به ســمت 
خردگریزی، کــه فاقد خودبــاوری و اعتماد به 
نفس جدی است، حرکت می کند. در جامعۀ 
خندق ها، نــگاه آلونکی و قبیلــه ای رواج پیدا 
می کند و  قانون مداری و عدالت خواهی جای 
کنی و تئوری های توطئه  خود را به شــایعه پرا

می دهد.
کتــاب  پنجــم  نصیری، ایســتگاه  گفتــۀ  بــه 
»خورشید تفکر در آســمان زندگی«، مخاطب 
را بــا مفهــوم آسیب شناســی و انــواع آن یعنــی 
آســیب شناســی محفلــی، کاذب و ریشــه ای 
کــه تنهــا  آشــنا می کنــد و توضیــح می دهــد 
آسیب شناســی ریشــه ای مبتنــی بــر تعقــل 
و اندیشــه ورزی اســت  کــه می توانــد بهتریــن 

گزینه برای تحلیل مسائل باشد.
او، ایســتگاه ششــم و نهایــی کتــاب را، فصلی 
بــرای آشــنایی مخاطب بــا راه های پــرورش و 
تقویت اندیشــه ورزی معرفــی و خاطــر نشــان 
می کنــد: در مجموع، کتــاب »خورشــید تفکر 
در آســمان زندگــی« ذهــن مخاطبــان را بــا 
توانمندی هــای ناشــناخته یا فراموش شــدۀ 
وطن درونشان آشنا می کند و نشان می دهد 
کــه آن هــا چگونــه می تواننــد با اندیشــه ورزی 
صحیح به بیداری ذهن خــود و تک تک افراد 

جامعه کمک کنند.
این نویســنده ادامه می دهد: کتاب ما بر این 
باور مبتنی اســت که هر انســانی خود صاحب 
فکر و میتواند با اندیشه ورزی به طور قاطع به 
گر  خــود بگوید کــه »مــن می توانم بخواهــم و ا
بخواهم، می  دانم که خواهم توانســت«. این 
کتاب مخاطــب را به این بینش می  رســاند که 

»فکر او، یعنی زندگی او«.
نصیــری در پاســخ به این ســوال کــه مخاطب 
کتــاب »خورشــید تفکــر در آســمان زندگــی« 
چه کســانی هســتند؟ اظهــار می کنــد: در این 
کتاب تمامی مباحث به صورت عینی، ساده و 
شفاف به تصویر کشیده شده به همین دلیل 
تمامی اقشــار جامعــه اعــم از دانــش آمــوزان، 
دانشــجویان، والدیــن، مربیــان، معلمــان، 
اساتید و... می توانند آن را بخوانند و بفهمند.

او که با همراهی حمیدرضا یوســفی، به تازگی 
مراحــل نــگارش کتــاب »پله هــای موفقیــت 
و راه هــای رســیدن بــه ثــروت« را بــه اتمــام 
رســانده می گوید: مــا در ایــن کتاب بــه دنبال 
ارائــۀ راهکارهــای سیســتمی و همــه جانبــه 
برای خودیاری فکری و قابل دســترس کردن 
شــادمانی و زندگــی موفــق بــرای مخاطبــان 

هستیم. 
»پله هــای موفقیــت و راه هــای رســیدن بــه 
ثروت« مکمل و ادامۀ منظومه افکاری اســت 
که در کتاب »خورشید تفکر در آسمان زندگی« 
ح کرده ایم، به این امید که با ترســیم سه  مطر
ضلعــی »بــاور، فرهنــگ و تربیــت« و مطالعه و 
فهــم آن توســط مخاطبــان، گامی مؤثــر برای 
بهبــود فضــای فکــری و تقویــت خودبــاوری 
و توســعه فرهنــگ در کشــور عزیزمان ایــران 

برداشته باشیم.

دومین چاپ کتاب »بیست دقیقه در منهتن« 
نوشــته مایکل ســورکین و ترجمه امیر یداله  پور 

توسط نشر بان منتشر شد.
 نشر بان دومین چاپ کتاب »بیست دقیقه در 
منهتن« نوشــته مایکل ســورکین و ترجمه امیر 
یداله  پور در ۲۷۲ صفحه و بهای ۸۵ هزار تومان 
منتشر کرد. چاپ نخست این کتاب سال ۱۳۹۷ 

با شمارگان ۳۸ هزار تومان منتشر شده بود.

مایکل سورکین معمار معاصر و مشهور آمریکایی 
اســت. او در این کتــاب ۲۰ دقیقــه پیــاده روی در 
شهر، از زمانی که از منزلش خارج می شود تا زمان 
رســیدن به دفتــر کارش را توصیــف می کند. این 
کتاب اثر مهمی است که در سال های اخیر نوشته 
و منتشر شده و تاثیر مهمی هم بر ادبیات شهری 
آمریکا گذاشــته اســت. نویســنده در ایــن کتاب 
حقوق اولیه شهروندی را به انسان ها یاد می دهد.

سورکین در توصیف شهر از رویکردهای مختلف 
اســتفاده می کنــد. او توصیــف را از پله هــای 
ســاختمان محــل ســکونتش آغــاز کــرده و مثال 
بحث می کند که شکل خاص پله ها نتیجه چه 
سیاست، چه رویکرد اقتصادی و چه مرحله ای 
از تاریــخ اســت. بحــث می کنــد که چــه فضایی 
کم بــوده تا باعث شــده که این پله هــا به این  حا
شکل دربیاید و چرا در جغرافیا و تاریخ دیگر پله ها 
شــکل دیگری دارند. او رویکردهــای مختلف را 
برای تحلیل یک فرم شهری درهم اقدام می کند. 
نویسنده در این کتاب ثابت می کند که ایده های 
پرطرفدار در شهرســازی و معمــاری که معموال 
سرمایه گذارها به آنها توجه دارند و سرمایه ها را 
صرف آن ایده ها می کنند، در عمل چقدر پوچ و 

توخالی هستند.

کتابی برای خداحافظی با اجاره نشینی فکری

توسط نشر بان؛

»بیست دقیقه در منهتن« چاپ دومی شد

کتاب

اصفهان استانی پیشتاز در تربیت حافظان قرآن 
به شمار می آید.  حمید بخشی، رییس اداره امور 
قرآنی اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
کیــد رهبــر معظــم انقالب،  گفــت: بــر اســاس تا
ســازمان اوقاف با طراحی یک برنامه ۱۰ ســاله، 
تربیت حافظان قرآن را در برنامه کار خود قرار داده 
است و اصفهان، استان پیشتاز حفظ در کشور 
به حساب می آید. وی افزود: بعد از تدبیر مقام 
معظم رهبری مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ 
کنون در اصفهان، ۲۳۰ هزار حافظ قرآنی  قرآن، تا

تربیت شده است.

دو کتاب جدید با عناوین »یک راز درازیالیی« و 
»جادوک های مثلث شیطان«، نوشته اعظم 
سبحانیان توسط مؤسسه انتشــارات قدیانی 
منتشر شد. »یک راز درازیالیی« و »جادوک های 
مثلث شیطان«، دو اثر جدید اعظم سبحانیان، 

به تازگی وارد بازار کتاب شده است.
کتــاب »یــک راز  اعظــم ســبحانیان دربــاره 
درازیالیــی« گفت: ایــن کتــاب داســتانی بــرای 
کودکان با نیازهای ویژه دارد؛ مقوله ای که امروزه 
یکی از دغدغه های نویســندگان جهان است. 
پونه دختــر قدکوتاهی اســت کــه بــا مادربزرگ 
غرغروی خود زندگی می کند. او که از این مشکل 
جسمی خود رنج می برد و اعتماد به نفس ندارد، 
در قالب این داستان فانتزی پی می برد که جز 

خودش کسی منجی او نخواهد بود.
سبحانیان درباره کتاب »جادوک های مثلث 
شــیطان« نیز افزود: ســهراب، شــخصیت این 
رمان، کودک کار اســت. او که پدر و مــادرش را از 
دســت داده با مرد عجیبی برخــورد می کند که 
گر برای او کار کند کمکش  به وی امید می دهد ا
می کند تــا مــادرش را پیــدا کنــد. مضمون این 
گر از کودکی و نوجوانی در  داستان صلح است که ا
وجود بچه ها نهادینه شود قطعا دنیایی زیباتر 
خواهیم داشــت. مؤسســه انتشــارات قدیانی 
»یک راز درازیالیی« را در 88 صفحه با تصویرگری 
بابک قریب و قیمت 2۵ هزار تومــان برای گروه 
ســنی ج و »جادوک هــای مثلــث شــیطان« را 
در 12٧ صفحــه با قیمــت ٣٧ هزار تومــان برای 
نوجوانان منتشر کرده است. اعظم سبحانیان 
پیــش از ایــن آثــاری چــون مجموعــه »مانــی 
و دختــران رنــگان«، »ماهــک و غول ســرزمین 
پارچه هــا«، »فرمانده پــت پت و قــوی نامه بر«، 
»دختر جیغ جیغو«، »جوجه زرد تپلی«، »قایق 
کاغذی«، »خیال های خپلی« و »پهلوان بچه 

ننه« را در کارنامه ادبی خود داشته است.
برگزیده برتر جشنواره لذت ترس نشر افق برای 
داستان نوجوان »حمام مرده ها« در سال 1٣٩۶، 
برگزیده رمان برتر کشوری جشــنواره پرنده آبی 
ســال 1٣٩٣ برای رمان نوجوان »افسانه محله 
سنگ سیاه« و برگزیده برتر جشنواره سراسری 
بهار فیروزه ای سال 1٣٩۵ برای داستان نوجوان 
»چهــل گل« نیــز از جملــه افتخــارات و جوایــز 
متعدد این عضو انجمن نویســندگان کودک و 

نوجوان در رقابت های ادبی است.

فیلم سینمایی »روز سیب« به کارگردانی محمود 
غفاری و تهیه کنندگــی الهه نوبخــت، در اولین 
نمایش جهانی خود به بخش رقابتی »نسل ها« 
در هفتاد و دومین دوره جشــنواره بین المللی 

فیلم برلین راه یافت.
فیلــم روز "ســیب" کــه پروانه ســاخت آن ســال 
گذشــته صادر شــده اســت، اخیرا مراحل پس 
از تولید خــود را طی کرده و اولین نمایــش آن در 

جشنواره بین المللی برلین خواهد بود.
کارگــردان فیلــم روز ســیب محمــود غفــاری، 
تهیه کننده الهه نوبخت، نویسندگان محمود 
غفــاری و مهنــاز جارچــی، دســتیار کارگــردان و 
برنامه ریز مهدی پورموسی، مدیر فیلمبرداری 
علی احســانی، مدیر تولید وحید حاجیلویی، 
صدابردار حامد حسین زاده، و تدوینگر محمود 
غفــاری اســت؛ همچنیــن آریــن رســتگار، ژیــال 
شاهی، مهدی پورموسی و خداداد بخشی زاده 

در آن به ایفای نقش پرداخته اند.
گذار آن علیرضا علویان است،  ضمن اینکه صدا
موســیقی به عهده علی منصور، ســامان مجد 
وفایی مســئول اصــالح رنــگ و البراتــوار، طراح 
گرافیک احسان برآبادی، مشاور رسانه ای سارا 
شــمیرانی، عــکاس مهســا جارچــی و مجریان 
طرح نیز حسین فتح الهی و علی فتح الهی است. 

اصفهان پیشتاز 
در تربیت حافظان قرآن

نوشته اعظم سبحانیان؛

کودک و نوجوان  ورود دو اثر 
به بازار نشر

راهیابی »روز سیب« 
به جشنواره فیلم برلین

خبر

کودک و نوجوان

سینما
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ورزش6 ۱۶ ژانویه    ۲۰۲۲
هیئت فوتبال اصفهان ۲ _ پیکان ۳

 شکست در ثانیه های پایانی
تیم فوتسال هیئت فوتبال اصفهان 
در ثانیه هــای پایانــی مســابقه، 

تساوی را با شکست عوض کرد.
تیم فوتسال بانوان هیئت فوتبال اصفهان رو در روی 
پیکان قرار گرفــت که بازی با نتیجه ســه بــر دو به نفع 

پیکان به اتمام رسید.
        نیمه نخست:

بازی تا دقیقه پنج برابر پیش رفت؛ در ادامه هر دو تیم 
موقعیت ایجاد کردند. پیکان توپ و زمین را تا حدودی 
بیشــتر در اختیار دارد، در دقیقه ۱۱ اسماعیل زاده گل 
اول اصفهان را به ثمر رساند. نیلوفر اردالن درخواست 
تایم اســتراحت کرد و نکاتی را به بازیکنان خود متذکر 
شد. پیکان در ادامه بازی موقعیت های بیشتری ایجاد 
کرد ولی دفاع و دروازه بان خوب اصفهان مانع از گلزنی 
شــدند. در دقیقــه ۱۵ باالخــره پیکان توســط فاطمه 
اعتدادی به گل تســاوی رسید. دوتیم توانایی به ثمر 
رساندن گل را داشتند ولی این اتفاق رخ نداد تا نیمه 

اول با تساوی یک بر یک تمام شود.
        نیمه دوم:

در نیمه دوم از ابتدا پیکانی ها حمله کردند که در دقیقه 
۳۱ موفق شدند گل برتری را به ثمر برسانند. پیکان به 
دنبال زدن گل های بیشتر بود که روی یک ضد حمله 
گل تســاوی را دریافت کرد. تیم اصفهــان دفاع خوبی 
انجام داد ولی پنجاه ثانیه مانده به انتهای دیدار، پیکان 
گل سوم را به ثمر رساند تا این دیدار با نتیجه سه بر دو به 

نفع پیکان به پایان برسد.
        خستگی بازیکنان ما مشهود بود

ســرمربی تیم فوتســال بانوان پیکان گفت: این بازی 
به هم پیچید ولی خدا را شکر می کنیم توانستیم سه 
امتیاز را بگیریم و صدرنشینی را تثبیت کنیم؛ البته به 
تیم خوب و سخت کوش اصفهان هم تبریک می گویم 

و امیدوارم در آینده موفق باشند.

نیلوفر اردالن پس از پیروزی تیمش مقابل تیم هیئت 
فوتبال اصفهان، اظهار کــرد: در بازی رفت هم مقابل 
اصفهان کار سختی داشــتیم و پیش بینی یک بازی 
مشکل را می کردیم. تیم ما سه بازی سخت را پشت سر 
گذاشته و بازیکنان در تمرینات ملی بودند و خستگی در 

ساق پای آنها مشخص بود.
وی ادامه داد: این بازی به هم پیچید ولی خدا را شکر 
می کنیم، توانستیم سه امتیاز را بگیریم و صدرنشینی 
را تثبیت کنیم. به تیم خوب و سخت کوش اصفهان 

تبریک می گویم امیدوارم در آینده موفقیت
سرمربی تیم فوتسال بانوان پیکان با بیان اینکه تیم 
اصفهان نترس و جنگنده دفاع کرد، تصریح کرد: تیم ما 
مشکل گلزنی دارد که این موضوع از اول فصل ما را اذیت 
کرده است. در مسابقاتی مثل این بازی تیم حریف با گلر 
به صورت پنج نفره دفاع می کنند که کار برای ما سخت 

می شــود. گل نزدن هــای بازیکنــان ما باعث ســخت 
شــدن شــرایط شــده که باید تالش کنیم این مشکل 

برطرف شود.
        باخت در ثانیه های پایانی خستگی را بر تن 

ما گذاشت
سرمربی تیم فوتســال هیئت فوتبال اصفهان گفت: 
پیکان تیم پر مهره ای است که بازیکن تیم ملی در اختیار 
دارد، نتیجــه مســاوی مقابل این تیم خوب بــود ولی 
باخت در ثانیه های پایانی خستگی را بر تن ما گذاشت.
راضیه جزایری پس از شکســت مقابل پیکان، اظهار 
کرد: بازی پایاپای بود، تیم ما در نیم فصل اول تمرین 
می کــرد و نیم فصــل دوم خــودش را پیدا کرده اســت. 
در حال حاضر تیم آماده است، اما بازیکنانم هنوز کم 
تجربه و کم سن و سال هستند و همین باعث شده بازی 

تساوی شده را ببازند.

وی ادامه داد: پیکان تیم پر مهره ای است که بازیکن 
تیم ملی در اختیار دارد، نتیجه مساوی مقابل این تیم 
خوب بود ولی باخت در ثانیه های پایانی خستگی را بر 

تن ما گذاشت.
ســرمربی تیــم فوتســال هیئــت فوتبــال اصفهــان بــا 
بیان اینکــه از بازیکنانــم راضی هســتم، تصریــح کرد: 
گر این روند حفظ شــود  بازیکنانم تالش می کنند که ا
تیم برای سال آینده حرف های زیادی خواهد داشت. 
هفته های اول مسابقات لیگ تیم ما تازه بسته شد و 
نیم فصل را نداشتیم و وقتی تیمی با این شرایط و بازیکن 

جوان بسته می شود زمان می برد تا آماده شود.
جزایری افزود: در نیم فصل دوم نشــان دادیم چیزی 
گر حمایت باشد و تمرینات پیش فصل  کم نداریم که ا
را داشــته باشــیم اصفهان در ســال های آینده مدعی 

مقام خواهد بود.

خبر

ســپاهان در ســید دوم لیــگ قهرمانــان آســیا 
قرار گرفت.

کنفدراسیون فوتبال آســیا، سیدبندی جدید 
مســابقات لیگ قهرمانــان آســیا ۲۰۲۲ را اعالم 
کرد که بر این اساس، الفیصلی )اردن(، سپاهان 

)ایران(، شــباب االهلــی دبی )امــارات(، الریان 
)قطر(، الشــباب )عربســتان( در ســید دوم قرار 

گرفتند.
فــوالد  )عربســتان(،  الهــالل  )قطــر(،  الســد 
خوزستان )ایران(، الجزیره )امارات(، الدحیل 

)قطر( هم در سید اول قرار داده شدند.
در قرعه کشــی لیگ قهرمانان آســیا ۲۰۲۲، ۴۰ 
باشــگاه برتر آســیا در ۱۰ گروه تقســیم می شوند 
و ۳۳ مدعــی که قبال جایــگاه خــود را در مرحله 
گروهی تضمین کرده اند، با هفت برنده پلی آف 

همراه خواهند شد.
آیین قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آســیا ۲۰۲۲ و AFC کاپ ۲۰۲۲، دوشــنبه برگزار 

می شود.

ک جوکوویچ  وزیر مهاجرت استرالیا، ویزای نوا
صربســتانی را لغو کــرد و ایــن بازیکن بــا اخراج 

از این کشور روبه رو شد.
ک جوکوویچ، مرد شماره  به گزارش رویترز، نوا
یک تنیس جهان به زمین تنیس رفت تا برای 
مســابقات آزاد اســترالیا تمریــن کنــد.  وکالی 

ک جوکوویچ، تنیسور شــماره یک جهان،  نوا
در اســنادی بــه دادگاه گفتنــد کــه او به دلیــل 
ابتال بــه کرونا در اواســط دســامبر، بــرای ورود 
کســن معاف بوده اســت  به اســترالیا از زدن وا
کســینه نبــودن جوکوویچ  اســترالیا به علت وا
بعد از فرود آمدن او در ملبورن به این تنیســور 

اجازه ورود نداد.
ک  کنون وزیــر مهاجرت اســترالیا، ویــزای نوا ا
جوکوویچ صربستانی را لغو کرد و این بازیکن با 

اخراج از این کشور روبه رو شد.
تنیس باز شــماره یک مردان جهان قرار بود تا 
در مسابقات اوپن اســترالیا که از روز دوشنبه 

آغاز می شود، بازی کند.
ویزای جوکوویچ اولین بار پــس از ورود وی به 

ملبورن لغو شد.

سه دختر شمشیرباز ایران از جدول مقدماتی جام 
جهانی سابر گرجستان حذف شدند.

در نخستین روز از جام جهانی شمشیربازی سابر 
گرجســتان، رقابت انفرادی دختران برگزار شــد. 
چهار نماینده ایــران در مرحله گروهــی به رقابت 
پرداختند که موفق به صعود از این مرحله شدند. 
اما در جدول مقدماتی، سه نماینده ایران در دور 
نخست حذف شدند و تنها یک نفر از آنها به دور 

بعد صعود کرد.
نجمه ســازنچیان، کیانا باقــرزاده و پریمــاه برزگر 
شکســت خوردنــد امــا فائــزه رفیعــی بــه دور بعد 

صعود کرد.

نیم فصل اول فوتبال دســته برتــر در حالی به 
پایان رسید که هیچ نامی از بازیکنان اصفهانی 
در صــدر جــدول گلزنــان و برتریــن پــاس گل 

دهندگان دیده نمی شود.
گادوین منشــا از مــس رفســنجان بــا ۸ گل در 
صدر جدول گلزنان دســته برتر قرار دارد. این 
کــه هیــچ نامــی از بازیکنــان  در حالــی اســت 
تیم های اصفهانی ذوب آهن و سپاهان حتی 

در میان چهار گله ها دیده نمی شود.
البتــه در جــدول پــاس گل هــا، بعــد از مهدی 
ترابــی از پرســپولیس که بــا پنج پــاس در صدر 
جدول است، دانیال اسماعیلی فر از سپاهان 
به همراه سه بازیکن دیگر با چهار پاس گل در 

رده دوم قرار دارند.
در پایان هفته پانزدهم رقابت های دسته بتر 

فوتبال باشــگاه های کشــور،تیم فوالد مبارکه 
ســپاهان با ۲۹ امتیاز در رده سوم و ذوب آهن 
اصفهان با ۱۸ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول 
رده بندی مسابقات قرار دارد.نیم فصل دوم 
رقابت هــای دســته برتر باشــگاه های کشــور، 
از دوم بهمــن آغــاز می شــود و پــس از آن، ایــن 

مسابقات تعطیل می شود.

آمریکا ترکیــب نفرات تیــم ملی کشــتی خود را 
برای مبارزه با ایران اعالم کــرد که دیوید تیلور 

غایب بزرگ آن است.
بــه گــزارش اســتار، فدراســیون کشــتی آمریکا 
ترکیــب تیــم کشــتی آزاد خــود را بــرای مبــارزه 
دوستانه با ایران که قرار است در ایالت تگزاس 
برگــزار شــود اعالم کــرد و بر ایــن اســاس دیوید 
تیلور، قهرمــان المپیک توکیــو در ۸۶ کیلوگرم 
غایب بزرگ این تیم است تا  مصاف او با حسن 

یزدانی به زمان دیگری موکول شود.
کاپیتان این تیم جردن باروز قهرمان المپیک 
۲۰۱۲ و قهرمــان پنــج دوره جهــان در وزن ۷۹ 
کیلوگرم خواهد بود. بــاروز بیش ترین عناوین 
جهانــی را بــرای آمریــکا در ســال های اخیــر به 
دســت آورده اســت و مدال هــای طــال را در 
ســال های ۲۰۱۱، ۲۰۱۳، ۲۰۱۵، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ 
کسب کرده اســت.  باروز هم چنین سه مدال 
برنز جهانی را در سال های ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ 

کسب کرده است. 
همچنیــن کایــل اســنایدر، قهرمــان المپیک 
۲۰۱۶ و قهرمــان دو دوره جهــان در وزن ۹۷ 

گرفــت. اســنایدر  کشــتی خواهــد  کیلوگــرم 
جوان تریــن آمریکایــی بود کــه در ســال ۲۰۱۵ 
یــک عنــوان جهانــی در کشــتی کســب کــرد، 
ســپس جوان تریــن آمریکایی شــد کــه عنوان 
قهرمانی المپیک کشتی را در بازی های ۲۰۱۶ 
ریو بــه دســت آورد. او دومین مــدال المپیک 
را در بازی هــای ۲۰۲۰ توکیــو بــا مــدال نقــره به 
دست آورد جایی که برابر عبدالرشید سعداهلل 

یف در فینال باخت. 
کس دارنده دو طال و دو برنز جهان  جی دن کا
و یک برنز المپیک نیز در ۹۲ کیلوگرم به میدان 
می رود. کامران قاسمپور در مسابقات جهانی 

کس را شکست دهد. نروژ موفق شد کا

سرخابی ها رسما از لیگ آسیا حذف شدند 

سپاهان در سید دوم
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ویزای جوکوویچ دوباره لغو شد

حذف سه دختر سابریست ایران 
گرجستان از جام جهانی 

نتیجه نیم فصل فوتبال دسته برتر

گل،  گل و پاس  اصفهان در 
گل نکاشت

آمریکا با ستاره هایش مقابل ایران

خبر

بازیکــن تیــم والیبال ســپاهان گفــت: رحمان 
محمدی راد بعد از ۵ سال سختی که داشتم، 
از نظر تکنیکال، روحی، روانی و... من را نجات 
داد و تالش می کنم پاســخگوی اعتمــادی که 
به من داشت، باشم. فرزاد مالبهرامی از اعتماد 
محمدی  راد، سرمربی به خود قدردانی و اظهار 
کرد: سومین سالی است که در کنار محمدی راد 
هستم و به این همکاری افتخار می کنم. ایشان 
به من اعتماد کرده و تمام تالشم بر این است که 
در زمین با بازی خوب و تقویت روحیه بازیکنان، 
بتوانــم بــه تیــم کمــک کنــم. وی در خصوص 
شرایط تیم اش گفت: با ۲ پیروزی اخیر توانستیم 
به روند ۱۲ هفته اول لیگ برگردیم. توانســتیم 
۳ هفته ســخت را پشــت ســر بگذاریم و شــکل 
تیم به روزهای اوج خود بازگشــت. پاســور تیم 
سپاهان با اشــاره به نبود مجتبی میرزاجانپور 
در این بازی به سبب محرومیت انضباطی اضافه 
کــرد: میرزاجانپــور یکــی از بازیکنان تاثیرگــذار و 
مکمل غفور در تیم ماست. خدا را شکر بازیکنان 
توانستند با بازی خوب جای خالی او را پر کنند.  
وی در خصــوص جــو متشــنج ورزشــگاه گنبد 
خاطر نشان کرد: در بازی با گنبد تماشاچیان 

مــا را خیلــی اذیــت کردنــد. 
فحاشی ها شرایط سختی 
بــرای مــا به وجــود آورد. از 

طرف دیگــر داوری شــب 
بــدی را بــرای مــا 

رقــم زد. امــا با 
همه این هــا 
توانستیم با 
بــرد از ســالن 

شــویم  ج  خــار
از  نشــان  که ایــن 
پتانسیل باالی تیم 

ما دارد.

رییس انجمــن پارادوومیدانی گفــت: هر چند 
دوومیدانی کاران شــانس کســب مدال طال با 
ســایر دوومیدانــی کاران در اردوی اهواز حضور 
دارند اما تمرینات آنها زیر نظر مربیان تخصصی 
پیگیری می شود و از حمایت ویژه برخوردارند. 
غالمرضا کمانه اظهار کرد: اولین اردوی آمادگی 
پارادوومیدانــی بــرای حضــور در بازی هــای 
پاراآســیایی چین با حضــور ۲۶ دوومیدانی کار 
در اهواز در حال برگزاری است که البته چند نفر 
از ورزشکاران به دلیل بیماری در این اردو حضور 
ندارنــد و از اردوی دوم اضافــه خواهنــد شــد. 
وی در پاسخ به این پرســش که قرار بود اردوی 
دوومیدانــی کاران شــانس کســب مــدال طــال 
متفاوت از سایر دوومیدانی کاران باشد، در حالی 
که تمام دوومیدانی کاران در اردوی اهواز حضور 
دارند، افزود: برخی از دوومیدانی کاران طالیی 
ما از جمله هاشمیه متقیان، سعید افروز و... به 
درخواست خود و طبق هماهنگی به عمل آمده 
اردوی تمرینی آنها با سایر دوومیدانی کاران در 
اهواز در حال برگزاری است، البته این ورزشکاران 
زیر نظر مربیان تخصصی و تحت حمایت ویژه 
کمیته ملی پارالمپیک تمرینات خود را پیگیری 
می کنند. وی پیرامون این پرسش که آیا تعداد 
سهمیه های دوومیدانی برای شرکت در بازیهای 
پاراآسیایی چین مشخص اســت، گفت: هنوز 
کمیته ملی پارالمپیک درباره تعداد سهمیه ها 
و این که در چه موادی امکان شرکت در بازیهای 
پاراآســیایی خواهیــم داشــت، چیــزی اعــالم 
نکرده و اواخر دی ماه از سوی IPC اعالم خواهد 
شــد. کمانه ادامــه داد: تــالش ما این اســت که 
تعداد دوومیدانی کاران بیشــتری را بــه اردوی 
دوم دعوت کنیــم تا از بیــن آنها پــس از برگزاری 
مسابقات انتخابی برترین ها را برای مسابقات 
چین گزینش کنیم. وی زمان برگــزاری آخرین 
مســابقات انتخابی تیم ملــی پارادوومیدانی را 
اواخر اردیبهشت سال آینده اعالم کرد و افزود: 
تمام کسانی که مدعی پوشــیدن پیراهن تیم 
ملی هستند باید در آخرین رقابتهای انتخابی 
شرکت کنند تا پس از بررسی رکوردها و وضعیت 
آمادگی بدنی و فنی آنها، ورزشــکاران اعزامی به 
بازیهای پاراآســیایی چین را مشــخص کنیم. 
کمانه در پایان در ارزیابی از اولین اردوی آمادگی 
دوومیدانی کاران اعزامی به بازیهای پاراآسیایی 
چین در اهواز، گفت: با همکاری حمید بنی تمیم 
مدیــر کل ورزش و جوانان اســتان خوزســتان، 
تمام امکانات الزم برای آماده سازی ورزشکاران 
پارادوومیدانــی در ســالن ورزشــی تختــی اهواز 
فراهم اســت و مشــکل خاصی وجود ندارد، در 
صورت رضایت ورزشکاران از امکانات اردو، این 
احتمال وجود دارد که دومین اردو نیز بهمن ماه 

در اهواز برگزار شود.

بازیکن تیم والیبال سپاهان:

تماشاچیان 
کردند  اذیت مان 

کاران  دوومیدانی 
مدال آور پارالمپیک 
تحت حمایت ویژه

تیم فوتبال استقالل که عنوان قهرمانی نیم فصل 
را بــه خــود اختصــاص داد، در زمینــه آمــاری نیز در 

بسیاری از موارد بهتر از سایر تیم ها عمل کرد.
به گزارش ایسنا، نیم فصل نخست فوتبال ایران با برگزاری ۱۲۰ بازی در 
۱۵ هفته برگزار شد و به طور مجموع ۲۰۹ گل در این تعداد بازی توسط 
تیم ها به ثمر رســید که آمــار ۱.۷۴ گل در هر بازی را نشــان می دهد تا 
ثابت شود لیگ برتر فوتبال ایران یکی از کم گل ترین لیگ های فوتبال 

جهان است.
در ۱۵ هفته گذشــته، آبی های تهران موفق شــدند بدون باخت و با 
۳۵ امتیاز قهرمان نیم فصل شوند و رکوردی تاریخی را در لیگ برتر در 
گردان فرهاد مجیدی با دریافت تنها  تاریخ این باشگاه ثبت کنند. شا
۵ گل، بهترین خط دفاع لیگ را به خود اختصاص داد و با ۲۴ گل زده، 
بهترین خط حمله لیگ را هم در اختیار گرفت. همچنین پرسپولیس و 
مس رفسنجان تا پایان نیم فصل نخست، دیگر تیم های هجومی لیگ 
ک نیز در رده دوم وسوم  بیست و یکم هستند و سپاهان و آلومینیوم ارا

بهترین خط دفاع لیگ بعد از استقالل هستند.

تیم فوتبال شــهرخودرو در حال ثبت یکی از بدتریــن آمارهای تاریخ 
لیگ برتر است و در نیم فصل نخست نتوانســت پیروزی را به دست 
بیاورد. این تیم با کســب تنها ۴ امتیــاز از ۱۵ بــازی، در رده آخر جدول 
رده بندی قرار دارد و شانس کمی برای بقا در لیگ برتر دارد. شهرخودرو 
در لیگ امسال هیچ وقت نتوانســته در یک بازی بیش از یک گل به 
ثمر برساند و با به ثمر رساندن تنها ۴ گل، بدترین خط حمله لیگ را به 

خود اختصاص داده است. این تیم همچنین در خط دفاع هم، تمام 
بدترین ها را به نام خود ثبت کرده و با دریافــت ۲۳ گل، بدترین خط 

دفاع و تفاضل گل لیگ بیست و یکم را در اختیار دارد.
کتور جزو خشن ترین تیم های لیگ هستند و  نساجی، سپاهان و ترا
لقب جوانمردترین تیم لیگ بیست و یکم تا پایان نیم فصل نخست نیز 
به مس رفسنجان می رسد که بازیکنانش تنها ۱۹ کارت زرد در ۱۵ بازی 
دریافت کرده اند. اســتقالل بهترین آمار را در به ثمر رســاندن گل اول 
دارد و در ۱۰ دیدار موفق به انجام این مهم شده و این در حالی است که 
پرسپولیس با ۹ و سپاهان و گل گهر با ۸ بار در ردهای بعدی جای دارند. 
همچنین شهرخودرو در ۱۰ دیدار، گل نخست بازی را دریافت کرده و 

کتور با ۸ بازی در رده دوم این جدول قرار دارد. ترا
پرسپولیس با کســب ۲۰ امتیاز، بهترین آمار دیدارهای خانگی لیگ 
ک و سپاهان با ۱۶ امتیاز  بیستم را دارد و استقالل با ۱۷، آلومینیوم ارا
در رده های بعدی هســتند. در جــدول بازی های خــارج از خانه نیز 
استقالل با ۱۸ امتیاز صدرنشین است و سپاهان، پیکان و گل گهر با ۱۳ 

امتیاز در رده های دوم تا چهارم این جدول قرار دارند.

نیم فصل لیگ برتر فوتبال به روایت آمار/ استقالل بهترین، شهرخودرو بدترین
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رئیس فدراســیون وزنه برداری کــه چندی پیش 
حکم بازنشستگی اش را دریافت کرده بود، مدعی 

شد که بازنشسته نیست.

در حالی که هنــوز وزارت ورزش سرپرســتی را برای فدراســیون وزنه 
برداری معرفی نکــرده، علی مــرادی در برنامه تلویزیونــی کادر فنی 
مدعی شد که بازنشسته نیست و می تواند به کارش در فدراسیون 

وزنه برداری ادامه دهد.
گــر مدرک  وی افــزود: هــر فــردی کــه در اســتخدام دولــت هســت، ا
کارشناســی ارشــد و یا باالتر داشــته باشــد، می توانــد تا ۳۵ ســال به 
گــر باالتریــن مقــام اجرایی آن  خدمت ادامــه دهد منــوط بر اینکه ا
دســتگاه موافقــت خــودش را اعــالم کند. ســابقه مــن ۳۳ اســت و 
نمی دانم ایــن آقایــان ســوابق خصوصی افــراد کــه بایــد محرمانه و 
محفوظ باشد را چطور در شبکه های مجازی استفاده کرده اند، این 

کار غیراخالقی و غیرقانونی است.
کید کرد: ۳۳ سال خدمات تجربی  رئیس فدراسیون وزنه برداری تا
قابل قبول من در آن احکام مشخص اســت و هرسال هم می تواند 
آن احکام تمدید شود که سال گذشته هم بر حسب همین موضوع 
وزیر وقت این مسئله فعالیت من را تمدید کرد. چنانچه قرار باشد 

به افرادی تمدید مهلت قانونی داده شود، کسی را که تیمش نایب 
قهرمان جهان شــده، با این موفقیت فدراســیون مربوطــه، به این 
راحتی بگویند ۳۳ سال شما تمام شده، چطور این تشخیص داده 

شده است.
وی بودجه فدراسیون وزنه برداری را ۹ میلیارد و خرده ای عنوان کرد و 
در مورد محل هزینه کرد آنها گفت: ما سه اعزام بین المللی داشتیم که 

در هر کدام آنها حدودا سه میلیارد تومان هزینه شده است.
وی در رابطــه با اینکه گفته شــده هزینه بلیت این ســفرها از ســوی 
کید کرد که در دو سفر اخیر شرایط  کمیته ملی المپیک تأمین شده، تا

به این گونه بوده است.
مرادی همچنین مشکالتی که وزنه برداران در مورد نبود آب معدنی 
و تغذیه در اردوی جهانی به آن اشــاره کرده بودند را درســت خواند 
و گفــت: مــا در اردوی آخــر واقعا مشــکل داشــتیم، بچه ها درســت 
می گویند. نمی توانستیم اردو را ادامه دهیم و اعزام تیم با مشکالت 

خاص خودش همراه بود.

لیســت تیم ملی برای بــازی بــا عــراق و امــارات که 
روزهای هفتم و ۱۲ بهمن در استادیوم آزادی برگزار 
می شود سوم بهمن ماه و بعد از پایان بازی های لیگ 

برتر در آن روز اعالم می شود.
به گزارش ورزش سه، باشگاه های حاضر در لیگ برتر هفته اول از دور 

برگشــت را در روزهای ۲-۳-۴ بهمن پشت ســر می گذارند و بعد از آن 
به تعطیالت زمستانی می روند. پیش تر قرار بود لیست تیم ملی بعد 
از پایان بازی های هفته شانزدهم لیگ برتر اعالم شــود اما از آنجایی 
که شروع تمرینات تیم ملی در زمین شماره دو کمپ تیم های ملی از 
چهارم بهمن است لیست تیم ملی سوم بهمن و بعد از پایان بازی های 

آن روز لیگ برتر به صورت رســمی اعالم می شــود. البته پیش از اعالم 
رسمی لیســت تیم ملی، فدراسیون فوتبال با باشــگاه های خارجی 
و همچنین بازیکنان داخلی که قرار اســت در اردوی تیم ملی حاضر 
شوند هماهنگی های الزم را به عمل خواهد آورد تا همگی برای حضور 

در اردوی تیم ملی مهیا شوند.
تعطیالت زمستانی لیگ برتر روز چهارم بهمن و با بازی فجر سپاسی 
و نســاجی در اســتادیوم حافظیــه شــیراز از راه خواهــد رســید. نکته 
جالب اینکه تیم ملی به بهانه بازی با عراق که روز هفتم بهمن برگزار 
می شود تنها سه روز تمرین خواهد کرد و این بار بازیکنان داخلی همراه 
با لژیونرهــا در اردوی تیم ملی حاضر می شــوند. در حالی که پیش تر 
بازیکنان داخلی چند روز زودتر تمرینات تیم ملی را آغاز می کردند. به این 
خاطر که بازیکنان داخلی در روزهــای ۲-۳-۴ بهمن درگیر همراهی 
تیم های باشگاهی در بازی های لیگ برتر خواهند بود. البته اسکوچیچ 
می توانست با درخواست برپایی اردوی زودتر برای تیم ملی موجب 
لغو بازی های هفته شانزدهم شود اما سرمربی تیم ملی ترجیح داد به 
جای این کار بازی های هفته شانزدهم لیگ برتر برگزار شود و بازیکنان 
داخلی بعد از همراهی تیم های باشگاهی در این بازی ها در اردوی تیم 
ملی حاضر شوند. لژیونرها هم طبق قانون ۷۲ ساعت پیش از اردوی 

تیم ملی می توانند اردوی تیم باشگاهی خود را ترک کنند.

کارشان غیرقانونی و غیراخالقی بود مرادی: بازنشسته نیستم؛ 

لیست تیم ملی چه زمانی اعالم می شود؟
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یکشنبه  ۲۶  دی ۱۴۰۰ - ۱۳ جمادی الثانی ۱۴۴۳

7 ۱۶ ژانویه    ۲۰۲۲ سالمت

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۶۳۴1، تاریخ: 1۴۰۰/1۰/۰۴، 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 و پرونده کالسه 1۳9911۴۴۰2۰۰۶۰۰182۳ مربوط 
به تقاضای آقای/خانم طیبه عاملی ورنوسفادرانی 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 سند 1۰۴77 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای 
محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. 
لذا مالکیت آقای/خانم طیبه عاملی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 1988۰ 
کدملی 11۴۰198۳۴۳ صادره فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 1۴1/۰۴ مترمربع پالک شماره 2۶ فرعی از 118 اصلی واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 
شماال به طول 7/۶8 متر دیوار به دیوار باقیمانده، شرقا به طول 19/92 متر دیوار به 
دیوار باقیمانده، جنوبا به طول ۶/81 متر دیوار به دیوار باقیمانده، غربا در سه قسمت 
که دوم جنوبی است اول و دوم به طول 1۶/8۰ متر و 9/متر دیوار به دیوار باقیمانده 
سوم به طول ۳/۳۰ متر درب و دیواریست به گذر، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای 
ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات 
پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام 
متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/11، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/2۶ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – 12۴977۳ / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۶۳98، تاریخ: 1۴۰۰/1۰/۰۶، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  موضو
رسمی مصوب 1۳9۰/۰9/2۰ با حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق 
العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰1۵9۳ 
مربوط به تقاضای آقای/خانم علی حکیمی نیک 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 سند 
1797۴۵ مورخ 87/۰2/22 دفتر 7۳ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک 
موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی 
نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از 
عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم علی 
حکیمی نیک به شناسنامه شماره 1۵۳9 کدملی 128۶۴7۳27۶ صادره فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت ۴8/1۰ مترمربع پالک شماره 

۳۰1 فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال در سه قسمت که دوم شرقی 
است اول به طول 8/۵1 متر دیواریست به پالک 1۶18 فرعی دوم و سوم به طول 
2/18 و ۵/7۰ متر دیواریست به پالک باقیمانده، شرقا به طول 2/2۰ متر درب و 
دیواریست به گذر، جنوبا به طول 1۳/7۵ متر دیواریست به گذر، غربا در دو قسمت 
اول به صورت پخ و به طول ۶۴/ متر دیواریست به گذر دوم به طول ۳/۵۰ متر دیوار 
به دیوار باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی 
آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی 
نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/11، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/2۶ 
- رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 12۴99۴2 / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰1۶۴9، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/1۰/۰۴، 
مفاد آراء هیأت 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 آراء 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 ارائه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات 
ثبت منوط به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 1( رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۵۳۶، 
1۴۰۰/۰8/۳۰، آقای احمدرضا صفاری فرزند قدمعلی شش حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ به مساحت ۶۰۰۰۰ مترمربع پالک 2 فرعی از 9۰ اصلی واقع در مزرعه 
جعفراباد مخروبه بخش ثبتی دهاقان انتقال عادی مع الواسطه شش حبه از 72 حبه 
مالکیت ابوالقاسم بحرینیان از ششدانگ پالک فوق موضوع ثبت دفتر ۴7 صفحه 
۵۶9 امالک صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/1۰/11، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 1۴۰۰/1۰/2۶ – اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان دهاقان – 12۴8۵۳1 / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰11179 مورخ 1۴۰۰/۰8/2۳ هیات یک خانم 
اعظم معینی به شناسنامه شماره 117 کدملی ۶۶۰99۳۴789 صادره برخوار و 
میمه فرزند حسینعلی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۰۴/9۴ 
مترمربع از پالک شماره 22 فرعی از 1۴87۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره 
ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق قباله عادی مع الواسطه از مالکیت فضل 
اله صفا واگذار گردید. 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: 1۴۰۰/1۰/11، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/2۶ 
– رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 12۵۰۳72 / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰11۳18 مورخ 1۴۰۰/۰8/2۶ خانم زهرا 
جبارزارع به شناسنامه شماره ۵2771 کدملی 128۰9۵۵۴۶۵ صادره اصفهان 
فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۳۰ مترمربع 
پالک شماره 1۴۰۳9 و 1۴۰۴8 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد 
و امالک شمال اصفهان از سند ۵۶۴9، 1۳91/9/2۰ دفترخانه 2۳7 اصفهان 
گهی می شود.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و  باشند می توانند اولین آ
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: 1۴۰۰/1۰/11، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/2۶ – رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 12۵22۶۶ / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۶۳92، تاریخ: 1۴۰۰/1۰/۰۶، جلسه هیات 
ع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  موضو
رسمی مصوب 1۳9۰/۰9/2۰ با حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق 
العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰۰۳۰9 
مربوط به تقاضای آقای/خانم فاطمه شفیعی 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 صفحه ۵۴۰ دفتر 
2۰ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده 
و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات 
متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم فاطمه شفیعی به شناسنامه شماره 1۰29 
کدملی 1289۳1۶۰7۴ صادره خمینی شهر فرزند عبداله نسبت به ششدانگ 
یکباب زمین مزروعی به مساحت ۶2۴.91 مترمربع پالک شماره ۵21/2 فرعی 
از 112 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود 
را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طور شکسته به طول 2/۳۶ و11/۶8 متر 
و 1۰/۴۰ متر و ۴/۵8 متر و 7/29 کمتر و 11/18 متر مرزیست به جوی آب، شرقا 
به طول 12/۰1 متر مرزیست به باقیمانده، جنوبا به طول ۴7/97 متر مرزیست به 
باقیمانده، غربا به طول 12/۳7 متر مرزیست به باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد. 
دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق 
مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره 
به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/11، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/2۶ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
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آگهی

آیا رژیم های غذایی »سم زدایی« واقعا موثرند؟ 
رژیم های غذایــی »ســم زدایی« یا 
detox پرطرفدار هستند و تبلیغات 
بســیاری درباره ســودمندی های 
آن ها می شود و ادعا بر این است که می توانند »سموم« 

را از بدن خارج کنند. 
گونی از رژیم غذایی »سم زدایی« وجود دارد.  انواع گونا
برخی از این رژیم ها شامل پرهیز کامل از غذا خوردن یا 
نوشیدن صرف مایعات برای روز هایی در ماه هستند. 
در برخی دیگر از این رژیم ها فقط اجازه خوردن سبزی ها 

و میوه ها داده می شود.
ک کردن روده های بزرگ  در برخی از این نوع رژیم ها پا
توصیه می شوند و مقادیر زیادی از آب یا سایر مواد مانند 
قهوه یا گیاهان دارویی از طریق تنقیه وارد راست روده 

می شود تا به اصطالح »سموم« از آن خارج شوند.
به طــور کلی این رژیم هــای »ســم زدایی« کوتاه مدت 
هستند و رعایت کردن این رژیم های غذایی با کالری 
کم و عاری از مواد مغذی برای درازمدت ممکن نیست.

هنگامی این رژیم های غذایی را می گیرید، گرســنگی 
خواهید کشید و ممکن است احساس ضعف کنید. 
بی خطر بودن این نوع رژیم ها بســتگی به نوع آن ها و 

مدت ادامه دادن آن ها است.
عوارض جانبی بالقوه این نوع رژیم ها شــامل کاهش 
انــرژی، افــت قنــد خــون، درد عضالنــی، خســتگی، 
احســاس ســرگیجه و ســیاهی رفتن چشــم ها و تهوع 

است.
        سود ها و زیان ها

گر منظور از »سم زدایی« این است در رژیم غذایی تان بر  ا
خوردن سبزی ها، میوه ها، غالت کامل و گوشت های 
بی چربی- به عبارت دیگر غذا های کامــل که فراوری 
نشــده اند- متمرکــز شــوید، این نــوع رژیــم غذایــی 
ک شده« ممکن است برای شــما خوب باشد، به  »پا

گر عادت به ورزش کردن هم داشته باشید. خصوص ا
گر هدف شما کاهش وزن با کاهش شدید کالری های  ا
دریافتی باشد، رژیم غذایی سم زدایی ممکن است کم 
کردن چند کیلوگرمی از وزن بدنتــان کمک کند، اما با 
قطع کردن این رژیم ممکن اســت دوبــاره وزن اضافه 

کنید و در آخر چیزی به دست نیاورده اید.
گر هدف شــما واقعا خارج کردن »ســموم« از بدنتان  ا
اســت، این نوع رژیم ها جــز اتالف وقت و پولتــان اثری 
ندارند. بدن شما بدون توجه به غذا هایی که می خورید 
گون از  کامال می تواند مواد زائد یا سموم را از راه های گونا

جمله با کار کبد و کلیه ها دفع کند.
»ســموم« در کبد، کلیه ها یا هیچ قســمت بدن دیگر 

شما تجمع پیدا نمی کنند تا نیازی باشد که با این نوع 
رژیم های غذایی آن هــا را خارج کنید. بــه خصوص از 
رژیم هــای غذایی پرهیــز کنید که بــا تجویز مکمل ها 
ک کردن« بدن را از  وعده ســم زدایی از کبد یا وعده »پا

هر ماده ای را می دهند.
ک کننــده« که مطلوب  تنها نوع رژیم به اصطــالح »پا
اســت، محدود کردن مصــرف غذا های فراوری شــده 
کارخانه ای پرچربــی و پرقند اســت و جایگزین کردن 
با ان غذا هــای کامل و فراوری نشــده ماننــد میوه ها و 

سبزی ها است.
رژیم هــای غذایــی »ســم زدایی« که با کاهــش کالری 
شدید کالری دریافتی همراه هستند، برای افرادی که 

به بیماری های معینی دچار هستند، نه تنها ممکن 
اســت خوب نباشــند، بلکه ممکن اســت زیانبــار هم 
باشــد. تا به حال هیچ پژوهشــی نشــان نداده اســت 
که این رژیم های به اصطالح »سم زدایی کننده« باعث 
بهبودی فشار خون یا کلســترول خون می شوند یا اثر 

مثبتی بر قلب دارند.
این نوع رژیم های غذایی ممکن است برای افراد مبتال 
ک باشــند. هر رژیــم غذایی که  به دیابت کامال خطرنا
میزان کالــری دریافتــی را به شــدت محــدود می کند، 
ممکن اســت بــه خصــوص در افــراد مبتــال بــه دیابت 
کــه دارو هــای کاهنــده قند خــون مصرف باعــث افت 

ک قند خون شوند. خطرنا

رژیم غذایی
در یک رژیم غذایی مضرترین ترکیبات شامل قند و 
شکر می شود. بهره گیری از این ترکیبات مشکالت 
گســترده ای را اعم از دیابت، ســرطان، افزایش وزن 

مزمن و بیماری های قلبی را به ارمغان می آورند.
        عسل طبیعی

کسیدان، ویتامین  عسل طبیعی منبع غنی آنتی ا
کسیدانی عسل  و مواد معدنی است. فعالیت آنتی ا
در پیشــگیری از شــکل گیری التهــاب، ســرطان، 
بیماری های قلبی و دیابت موثر است. مسئولیت 
کســیدانی عســل طبیعی بــر عهده  فعالیــت آنتی ا

اسیدهای فالونوئید و فنولیک است.
        انجیر خشک

یکــی از جایگزین هــای قند و شــکر در طــب، انجیر 
خشــک اســت. مهم تریــن مزیت هــای انجیــر 
خشک برای بدن شــامل خاصیت ضد سرطانی، 
تقویت کننده حافظه، مؤثر در درمان الغری، تقویت 
کسیدانی و تامین کننده  ریشه مو، خاصیت آنتی ا

ویتامین های مفید می شود.
         کشمش

کشــمش در تقویت بــدن، ارتقــا سیســتم ایمنی و 
تنظیم قند خون مفید واقع اســت. در هــر ۱۰۰ گرم 
کشــمش، حدود ۵۸ گرم قند طبیعی وجود دارد. 
بنابراین کشمش یک جایگزین مناسب برای قند 

تلقی می شود
        خرما

مقوی تریــن میــوه در خصــوص تقویــت عملکــرد 
مغز، ارتقا سیســتم ایمنی بدن و تنظیم کلسترول 
خون، خرما اســت. خرما به عنــوان منبع طبیعی 
قند جایگزین مناسبی برای قند و شکر محسوب 

می شود. 

خ         شکر سر
خ ترکیباتــی نظیــر منگنــز، آهــن،  در شــکر ســر
مس، کلســیم، پتاســیم، ویتامین B۶، ســلنیوم، 
منیزیم یافــت می شــود. این شــکر از طبع گــرم و تر 
بهره مند اســت. شکر ســرخ در راســتای تهیه انواع 
شــربت، پخت حلوا، تهیــه مربــا و تهیه تمــام مواد 

کی کاربرد دارد. خورا
         مویز

مویز یک میوه خشک است که از انگور شاهانی تهیه 
می گردد. این میوه خشــک به موجب برخورداری 
از ویتامین هــای گروه E، B، A، فســفر و کلســیم در 

افزایش انرژی بدن نقش چشمگیری دارد
        توت خشک

 بهترین قند طبیعی، توت خشک است. در حالت 
طبیعی توت در درمان روماتیسم، کم خونی، سرفه، 

آسم، فشارخون باال و فقر آهن مؤثر است
        شیره افرا

 شیره یا شربت افرا ماده ای کامال ارگانیک است که 
از صمغ کهربایــی درخت افــرا تهیه می شــود. این 
ماده محبوب ترین شــیرین کننده در جهان تلقی 
می شــود که به موجب طبیعــی بــودن، جایگزین 

مناسب قند است.

مواد آلرژی زا دارای طیف گسترده ای هستند که در 
کسی  برخی موارد می توانند منجر به شوک آنافیال

در افراد شود. 
آلرژی یکی از بیماری ها رایج در جهان است. شاید 
شما هم در اطراف خود کسانی را بشناسید که به 
برخی از مواد حساسیت داشته باشند. با این حال، 
کنش  کسی که شدیدترین نوع وا به جز شوک آنافیال
آلرژیک محسوب شده و می تواند به جان باختن 
بیمار منتهی شود، بسیاری از آلرژی ها خفیف بوده 

و به صورت موقت بروز می کند.
براســاس اعالم مقامات بهداشــتی در آمریــکا، ۳۰ 
درصــد افــراد بزرگســال و ۴۰ درصد کــودکان در این 

کشور به نوعی از آلرژی مبتال هستند.
بسیاری از افراد نسبت به مواد آلرژی زا اطالع کافی 
ندارند. گرچه طیف گســترده ای از موارد می تواند 
منجر به بروز آلرژی شــود، اما برخــی رایج تر و برخی 
دیگر به ندرت باعث تحریک بروز آلرژی می شــود. 
در ایــن مطلــب بــه رایج تریــن دالیــل بــروز آلــرژی 

می پردازیم:
۱- گرده هــا: علف هــا، درختــان، و بوته هــا دارای 
گرده های فراوانی هســتند که می تواند در انســان 
باعث تب یونجه و یا آلرژی های فصلی شود. در این 
موارد افــراد دچار آبریــزش بینی، عطســه، خارش 
چشم، و گرفتگی بینی می شوند. توصیه می شود 
افراد در فصولی مانند بهار که گرده افشانی بیشتر 

است زمانی که هوا طوفانی است در خانه بمانند.

۲- حیوانات: امروزه نگهداری از حیوانات در خانه 
رایج اســت. با این حال، پروتئین هــای موجود در 
بزاق و غدد روغنی پوست آن ها می تواند باعث ایجاد 

حساسیت در انسان شود.
۳- حشــرات ریــز، انگل هــا و کنه هــا: پتــو و بالــش 
مکانی امن برای زندگی حشرات ریزی هستند که از 
پوست های مرده انسان و حیوانات خانگی تغذیه 
می کنند. این حشرات به راحتی می توانند منجر به 

کنش آلرژیک در بدن انسان شوند. بروز وا
۴- نیش حشرات: نیش برخی حشرات بزرگ مانند 
زنبور می تواند باعث تورم و قرمزی پوست برای بیش 
از یک هفته در افراد شود. در این موارد فرد احساس 
بیماری در شکم، خستگی، و تب خفیف می کند. 
در مــوارد نــادر نیــش حشــرات می تواند به شــوک 

کسی منجر شود. آنافیال
کیان،  ۵- مواد غذایی: شیر، صدف دریایی، تخم ما
و آجیل هایی مانند بادام زمینی از جمله مواد آلرژیک 
در برخی افراد محسوب می شود. در این موارد فرد 
پس از مصرف این مواد غذایی دچار کهیر، استفراغ، 

اسهال، و تورم در دهان خود می شود.
۶- داروها: پنی سیلین، آســپرین، و برخی دیگر از 
دارو ها می تواند باعث کهیر، خارش چشم، التهاب، 
و تورم در صــورت، دهان، و گلو شــود. بهتریــن راه 
پس از مشاهده بروز آلرژی توقف اســتفاده از دارو و 

مشورت با پزشک است.
۷- سوسک ها: کمتر کسی به این نکته توجه دارد 
که سوســک ها در تاریکی شــب از النه خــود خارج 
و شــروع به گردش در خانه می کنند. سوســک ها 
اقدام به جستجوی غذا و راه رفتن بر روی هر آنچه 
تصورش را کنید، خواهند کرد. متاسفانه در مدفوع 
سوسک ها پروتئینی وجود دارد که باعث بروز آلرژی 
در انسان می شود. از این رو، جای تعجب ندارد که 
صبح روز بعد پس از خوردن شیرینی باقی مانده از 

شب گذشته بر روی میز شاهد آلرژی باشید.

متخصصان می گویند زیاده روی در مصرف خرما 
می تواند برای سالمتی بدن مضر باشد.

        بروز جوش با مصرف خرما
میوه های خشک مانند خرما می تواند باعث بروز 
جوش شود که مانند مورد قبلی، دلیل اصلی بروز 

آن سولفیت است.
        حمله آسمی

تحقیقات زیادی درباره تاثیر مصرف خرما در بروز 
که  حمالت آسمی انجام نشده اســت، اما ازآنجا
مصرف خرما می توانــد باعث بروز آلرژی شــده و 
خود آلرژی در بروز آسم تاثیرگذار است، می توان 
مصرف خرما را مرتبط با حمله آسمی دانســت. 
۸۰ درصد افرادی که از بیماری آسم رنج می برند 
بــه گرده هــای موجــود در هــوا ماننــد کپک هــا 
حساسیت دارند که این کپک ها به وفور در خرما 

یافت می شوند.
        خرما و افزایش وزن

یکی از عوارض زیــاده روی در مصرف خرما اضافه 
وزن است. خرما دارای میزان قابل توجهی از فیبر 
بوده، اما دارای کالری باالیی است و زیاده روی در 
مصرف آن اضافه وزن و چاقی را به دنبال خواهد 
داشت. هر یک گرم خرما دارای ۲۸ کالری انرژی 

است که میزان باالیی محسوب می شود.
        بروز بیماری هیپرکالمی با خرما

هیپرکالمی به بیماری اطالق می شــود که درپی 
افزایش سطح پتاسیم خون بروز می کند. خرما یکی 
از میوه های سرشار از پتاسیم است و زیاده روی در 

مصرف آن می تواند باعث بروز هیپرکالمی شود.
        مضر برای خردساالن

خرما برای خردساالن سنگین محسوب می شود. 
که  آن ها به سختی می توانند خرما را بجوند و ازآنجا
دســتگاه گوارش آن ها تازه درحال توسعه یافتن 
بوده، هضم خرما بســیار دشــوار اســت. مصرف 
خرمــا در نــوزادان می توانــد باعــث خفگــی و یــا 
مسدود شدن نای آن ها شود. بهتر است خرما را 

از دسترس نوزادان دورنگه دارید.

بهترین جایگزین های قند مرگبار را بشناسید

گوشتان خورده است  کمتر به  که  لرژی های مرگباری  آ

که باید بدانید ک مصرف آن  خرما و عوارض خطرنا

تغذیه

آلرژی

آلرژی

کت چیپس برمی دارید  گرسنه هستید. یک پا
و شــروع بــه خــوردن می کنیــد. ۱۰ دقیقــه بعد، 
چیپس ها تمام شده اند اما احساس گرسنگی 

شما از بین نرفته است.
        آبمیوه

آبمیوه ها مملــو از قند هســتند. ممکن اســت 
حاوی ویتامین هــا و مــواد معدنی هم باشــند 
اما بخش زیــادی از فیبرها در فرآیند تهیــه آن از 
بین می روند. هیچ چربی یا پروتئینی در آبمیوه 
وجود نــدارد که به کاهش جذب قنــد در خون 
کمک کند. به همیــن دلیل، آبمیــوه می تواند 
باعث افزایش سریع قند خون و افت سریع آن 
شــود. این کاهش قند خون باعث می شود به 
فاصله کمی از خــوردن آن هــا دوباره احســاس 

گرسنگی کنیم.
        ماست کم چرب

ماســت های کم چــرب معمــوال قنــد باالیــی 
دارند. افزون بر این، ماســت نیــازی به جویدن 
ندارد. عمل جویدن به افزایش سیری ما کمک 

می کند.
        پاستای سفید

پاستای سفید از آرد غنی شده که فاقد بسیاری 
از ویتامین هــا، مــواد معدنــی و فیبــر اســت، 
تهیه می شــود. این کمبود فیبــر باعث کاهش 
کارونی منبع غنی  احساس سیری می شود. ما
کربوهیدرات است که می تواند قند خون را باال 
ببرد و پس از مدت کوتاهــی آن را کاهش دهد. 
افزودن ســس قرمز به پاســتا، قند آن را افزایش 

می دهد.
        تنقالت

یکــی از مــواد غذایــی گرســنه کننــده تنقــالت 
هستند. تنقالتی مانند چیپس یا چوب شور به 
دلیل داشــتن ســدیم باال می توانند به کم آبی 
بدن منجر شوند. ما معموال این حالت تشنگی 

را با گرسنگی اشتباه می گیریم. 
افــزون بر این، ایــن نوع تنقــالت بیشــتر حاوی 
کالری خالی هستند و ویتامین ها و مواد معدنی، 
پروتئین و فیبر بسیار کمی دارند. بنابراین ما صرفا 
هنگام خوردن آن ها می توانیم احساس خوبی 

داشته باشیم.

دانستنی ها

این مواد غذایی شما را 

گرسنه تر می کنند

پژوهشــگران آمریکایــی، نوعــی 
 ایمپلنت الکتریکی ابداع کرده اند 
که می تواند موجب درمان آرتروز و 

کاهش درد زانو شود. 
ایمپلنت های زانو که جریان الکتریکی کمی را تولید 
می کنند، ممکن است درمانی برای آرتروز باشند و رشد 

مجدد غضروف را تحریک کنند.
"تانه نگوین" )Thanh Nguyen(، پژوهشگر "دانشگاه 

کنتیکــت" )UCONN( محقق ایــن پــروژه گفــت: 
خرگوش هایی که طی یک آزمایش از ایمپلنت هایی 
اســتفاده کــرده بودنــد، پــس از یــک ماه اســتراحت 
تشویق شدند تا روی تردمیل هایی که به آرامی حرکت 
می کنند، به مدت ۲۰ دقیقه در روز بپرند تا پا های خود 

را ورزش دهند و جریان الکتریکی تولید کنند.
این خرگوش ها به طور متوســط امتیــاز ۱۵ از ۱۸ را به 
دســت آوردند؛ در حالی که خرگوش های گــروه دوم 

که ایمپلنت آن ها الکتریسیته تولید نمی کرد، حدود 
گر این ایمپلنت در انسان ها  پنج امتیاز کسب کردند. ا
استفاده شود، مواد مورد اســتفاده برای ساخت آن 
گرچه می توان آن  پس از حدود دو ماه حل می شوند؛ ا

را برای ماندگاری بیشتر از دو ماه تغییر داد.
آرتــروز، یکــی از علــل شــایع زانــو درد بــا افزایش ســن 
اســت. این بیمــاری، ســاییدگی و پارگی غضــروف را 
بــه همــراه دارد. غضروف، الیه ای اســت کــه انتهای 

استخوان ها را می پوشاند و معموال از ساییده شدن 
آن ها به یکدیگر جلوگیری می کند.

درمان هــای بســیاری بــرای آرتــروز در حــال توســعه 
هستند؛ از جمله دارو های جدید و کاشت سلول های 
بنیادی که توانایی تبدیل شدن به هر نوع سلولی را 
دارند. برخــی از پژوهش ها نشــان می دهند که یک 
جریان الکتریکی خفیف می تواند سلول های غضروف 

زانو را برای تکثیر شدن و ترمیم آسیب تشویق کند.

درمان آرتروز زانو با ایمپلنت های الکتریکی 

اختراعات 
پزشکی
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بــا اســتفاده از ابــزار طیــف ســنجی انــرژی تاریکی، 
بزرگترین و دقیق ترین نقشه سه بعدی از شبکه های 

کیهانی در دسترس قرار گرفته است. 
 داده هــای حاصل از اولین بررســی های ابزار طیف  
ســنجی انــرژی تاریــک )DESI(، منجــر به ایجــاد 
بزرگترین و دقیق ترین نقشــه ســه  بعــدی کیهانی 
شده است. این تصویر خیره کننده شبکه کیهانی 
کهکشان ها را در طول میلیارد ها سال نوری نشان 
می دهد و ایــن تنهــا آغــاز پــروژه اســت. این تصویر 
شامل ۷.۵ میلیون کهکشان در فاصله ۵ میلیارد 
ســال نوری در جهت صورت فلکی ســنبله است و 
ســیاره زمین در پایین و ســمت چپ آن قــرار دارد. 
با توجه به ساختار بزرگ کیهان که به وضوح قابل 
مشــاهده اســت، درک این موضوع که چرا اغلب از 
آن به عنوان شــبکه کیهانی یاد می شــود، ســخت 
نیست و اخترشناسان می توانند از داده ها چیز های 
زیادی بیاموزند. جولین گای، دانشمند آزمایشگاه 
برکلی که ایــن پــروژه را مدیریت می کنــد، می گوید: 
"زیبایی زیادی در این تصویر وجود دارد و در گستره 
کهکشــان ها در این نقشــه ســه بعدی، خوشه ها، 
رشــته ها و حفره های عظیمــی را می توان دیــد. در 
درون آنها، می توان ردپایی از جهان اولیه و تاریخچه 

انبساط آن را پیدا کرد. "
        ثبت کهشکان هایی در فاصله ۱۱ میلیارد 

سال نوری
DESI داده هــای دقیقــی را در مــورد طیــف رنگــی 
کهکشان ها جمع آوری می کند که می تواند نشان 
دهد یک کهکشان خاص چقدر از ما فاصله دارد. 
از آنجایی که جهان دائما در حال انبساط است، نور 

کهکشان های دورتر کشیده می شود، به طوری که 
طول موج های آن بیشتر به سمت طیف قرمز رنگ 
می رود. بنابراین، به طور کلی، کهکشان هایی که 
 DESI بیشتر قرمز به نظر می رسند، دورتر هستند و
از این اطالعات برای ساختن نقشه سه بعدی خود 
 Mayall که روی تلسکوپ DESI  .استفاده می کند
در آریزونــا نصب شــده، اندازه گیری های خــود را با 
استفاده از یک سیستم نسبتا منحصر به فرد انجام 
می دهد. در این سیستم نور از شش لنز بزرگ عبور 
می کند و سپس توســط مجموعه ای از کابل های 
فیبر نوری که توسط ۵۰۰۰ موقعیت  دهنده رباتیک 
کنترل می شود، جذب می شود. در این مرحله نور 
به ۱۰ طیف نگار فرستاده می شود که آن ها را تجزیه 
و تحلیل و بر اساس رنگ های تشکیل دهنده آن ها 

تقسیم بندی می کند.
نقشــه ای که فعال در دســترس قرار گرفتــه در طول 
هفت مــاه اول فعالیــت DESI در ســال ۲۰۲۱ ایجاد 
شــده اســت. زمانی کــه مأموریــت اولیه این پــروژه 
در سال ۲۰۲۶ به پایان برســد، بیش از ۳۵ میلیون 
کهکشان را فهرست  بندی می کند که تا ۱۱ میلیارد 

سال نوری از ما فاصله دارند.

شــرکت گوگل خطاب به اپــل اعالم کرده اســت که 
می خواهــد پیام رســان iMessage در دســترس 
 iMessage  تمامی کاربران قــرار گیــرد.  پیــام  رســان
برای استفاده کاربران آیفون طراحی شده و در حال 
حاضر کاربران اندروید امکان دسترسی به این  پیام  
 ،Android authority رســان را ندارنــد. بــه گــزارش
کهایمر، معاون ارشــد  شــرکت گوگل و هیروشــی ال
رئیس جمهور آمریکا درباره اســتفاده از پیام  رسان 
اپل گفتند:  "نمی خواهیم پیام  رسان iMessage را 
در گوشی های اندروید در دسترس تمامی کاربران 
قرار گیرد.  بلکه می خواهیم، همانند استاندارد های 
قدیمی SMS/MMS  پیام  رسانی مدرن )RCS( در 
 iMessage استفاده شود." در پیام  رسان iMessage
اپل، کاربــران آیفــون  به  عنــوان حباب هــای آبی و 
افرادی که از اندروید اســتفاده می کننــد، به عنوان 
حباب های سبز عالمت گذاری شده اند. بنابراین 
امکان ارســال پیام از طریق iMessage به کاربرانی 
که از اندروید استفاده می کنند، وجود ندارد. بر این 

اساس، روزنامه وال اســتریت ژورنال اخیرا گزارشی 
درباره بسیاری از نوجوانان و افراد دانشگاهی داده 
که تحــت فشــار همســاالن خــود ترغیب بــه خرید 

گوشی های آیفون شده اند.
کهایمــر توضیــح می دهــد، پیــام  رســان های  ال
مــدرن RCS کــه جایگزیــن پیامــک می شــوند، 
از ویژگی هایــی ماننــد نشــانگر های تایــپ، رســید 
خواندن، گروه های بهتر و چت رمزگذاری شده ایمن 
پشــتیبانی می کنند. همچنیــن از طریق این پیام  
ک گذاری چند رسانه ای با کیفیت  رسان ها اشــترا
ک گذاری موقعیت مکانی و تماس های  باالتر، اشترا

ویدئویی مدرن امکان پذیر است.
در ادامه مدیر اجرایی گوگل از همکاری با ســازنده 
آیفون برای پیاده سازی RCS ابراز خوشحالی کرد. 
گفتنی است که این مدیر اجرایی ادعا کرد که اپل، با 
عدم ترکیب پیام  رسان خود با RCS تجربه کاربری را 
نه تنها برای طرفداران اندروید، بلکه برای مشتریان 

خود نیز محدود کرده است.

تحقیقــات جدیــد دانشــمندان فضایــی نشــان 
کتری ها در ارتفاعات مختلفی از فضا  می دهد که با
کتری ها در فضا  مشغول حرکت هستند.  حرکت با
توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است. طبق 
کتری ها در ارتفاعات  تحقیقات دانشمندان، این با

متفاوت فضا در حرکت هستند.
کتری هــا پس از  یک مطالعه نشــان می دهــد که با
انتشار در فضا، توسط باد ها از زمین به مکان های دور 
نقل مکان کرده اند. همچنین کارشناسان دانشگاه 

ادینبورگ مشاهدات خود را پس از ایجاد مدلی برای 
تأثیر سرعت باد روی باکتری های زمین اعالم کردند.

دانشمندان دریافتند که فلور میکروبی می تواند، 
بیــش از ۷۵ مایــل بــاالی زمیــن در باد هــای 
عمــودی بــا ســرعت بــاال حرکــت کنــد. همچنین 
براســاس کشــفیات قبلــی در ارتفــاع ۴۷ مایلــی از 
کتری ها  کتری هایی کشف شده بودند. با زمین با
می توانند توسط گرد و غبار های فضایی جمع آوری 

و به سمت اعماق فضا حرکت کنند.
کتری ها با  محقق ارشد Arjun Pereira گفت: "این با
فرود میکروارگانیسم ها از زمین، حیات را به سیارات 
دیگر منتقــل می کنند." طبــق نظریه پانســپرمیا، 
حیات از ســیاره دیگری به زمین رســیده است. در 
ادامه محققان دیگری گفتند که پتانسیلی برای این 
ذرات بزرگتر از اتمسفر فوقانی تا ترموسفر وجود دارد. 
همچنین، این ذرات بزرگ و ســنگین می توانند با 

انتقال باد در ارتفاعات فضایی حرکت کنند.

دنیا پر از شــگفتی اســت و بــه هر گوشــه از ایــن کره 
کی که سفر کنید با جاذبه هایی مسحورکننده  خا

روبرو می شوید. 
        ساحل پاپ کورن در اسپانیا

وقتی از دور به این ساحل نگاه می کنید شبیه به هر 
ساحل دیگری است، با این تفاوت که کمی سفیدتر 
به نظر می رسد. اما وقتی نزدیک می شوید متوجه 
می شوید که این ساحل با تمام سواحلی که تا به حال 
دیده اید و شنیده اید فرق دارد. شن و ماسه های این 
ساحل به طرز عجیبی شبیه به دانه های ذرت بوداده 
هستند و همین موضوع باعث شده تا نام ساحل 

پاپ کورن را به این مکان بدهند.
        ساحل پاپ کورن کجاست؟

ایــن ســاحل خیالــی در شــهر کورالجــو و در جزیــره 

Fuerteventura قــرار دارد. فرتونتــورا دومین جزیره 
بزرگ در مجمع الجزایر قناری است و بیش از هر چیز 
به خاطر سواحل سفید و ظاهر پاپ کورنی آن شهرت 
پیدا کرده است. این ساحل با میلیون ها دانه شبیه 
به ذرت بوداده پوشیده شده است و فضایی ایده آل 
را به وجود آورده است. البته پیشنهاد می کنیم تنها از 
دیدن و لمس این ذرت های بوداده لذت ببرید و فکر 

میل کردن و امتحان کردن آن ها را نکنید.
        این پاپ کورن ها از کجا آمده اند؟

جالب اســت بدانید که دانه های ذرت بــوداده ای 
که در ساحل پاپ کورن وجود دارند در واقع تکه ها 
و خرده های مرجان سفید هستند که بر اثر جریان 
آب و عوامل دیگر خرد شــده و همراه بــا جزر و مد به 

ساحل آورده شده اند. 

کیهانی  بررسی دورترین شبکه های 
در بزرگترین نقشه سه بعدی جهان 

گوگل درباره iMessage، اپل را فراخواند 

کتری ها قابلیت حرکت در فضا را دارند  با

کورن ساخته شده است که از پاپ  ساحل عجیبی 

هوا و فضا

هوا و فضا

خواندنی ها

فناوری

طراحی کشتی تفریحی که قابلیت پرواز هم دارد 
یــک شــرکت ایتالیایی طرحــی 
مفهومی از کشتی تفریحی مجلل 
خودش را به نمایش گذاشت که 

امکان پرواز و شناور شدن در اقیانوس را دارد. 
یک شــرکت طراحی ایتالیایی از جدیدترین کشتی 
تفریحی لوکس خود رونمایی کرده است. این کشتی 
برای پرواز و همچنین شناور شدن در اقیانوس های 

جهان طراحی شده است.
به گزارش دیلی میل؛ تصاویر مفهومی از این وسیله 
نقلیــه فوق العــاده کــه Air Yacht نــام دارد، توســط 
شرکت طراحی الزارینی دیزاین مستقر در رم منتشر 
شده است. سرعت این کشتی ساخته شده از فیبر 
کربن خشک، به لطف چهار پروانه برقی که با انرژی 
خورشــیدی و دو مخــزن پــر از هلیــوم کار می کنــد، 
می تواند به ۶۰ گره برسد و به آن اجازه پرواز در آسمان 

و شناور شدن روی آب را نیز می دهد.
کشتی Air Yacht با گازی سبک تر از هوا، یعنی هلیوم 
پر شده و به همین دلیل این کشتی می تواند در هوا 
معلق بماند. مشــخص نیســت که هزینه ســاخت 
گرچه ایــن شــرکت  Air Yacht چقــدر خواهــد بــود، ا
می گوید که این کشتی بادبانی با در نظر گرفتن مالکان 

خصوصی و میلیونر طراحی شده است.
طول کلی سازه فیبر کربن خشک نزدیک به ۳۰۰ فوت 
)۱۵۰ متر(، با عرض ۲۶۰ فوت )۸۰ متر( خواهد بود. این 
در حالی است که عرشه مرکزی اصلی ۲۶۰ فوت طول 
)۷۹ متر( و ۳۰ فــوت )۱۰ متر( عــرض دارد. بادگیر های 
دوقلوی Air Yacht حاوی ۴۰۰ هزار متر مکعب هلیوم 
فشرده است که توسط هشت موتور چرخان متقابل 
حرکت می کند که هرکدام از باتری های فوق ســبک 
و پنل هــای خورشــیدی تغذیــه می کنند. بــه گفته 

کثر سرعت ۶۰  الزارینی، این فضاپیما می تواند با حدا
گره دریایی )نزدیک به ۷۰ مایل در ساعت( برای بیش 

از ۴۸ ساعت پرواز کند.
 ،Air Yacht به گفته شرکت سازنده هدف از ساخت
حمل و نقل عمومی یا فعالیت های توریستی نیست 

و برای استفاده شخصی طراحی شده است.
        ســوئیت های اختصاصــی بــرای ســفرهای 

چند روزه
و  ســالن ها  هلیــوم،  محفظه هــای  اطــراف  در 
سوئیت های خصوصی حاوی تخت خواب و سرویس 
بهداشــتی وجود دارد تا مســافران بتواننــد در طول 
سفر های طوالنی از آن ها استفاده کنند. در هر طرف 

کشتی پنج سوئیت برای مسافران با چشم انداز های 
چشمگیر وجود دارد. حتی یک سکوی دید عریض 
و بدون پنجــره در هر ســمت کشــتی وجــود دارد که 
بــه مســافران این امــکان را می دهــد که برخــورد آب 
بــا کشــتی زمانــی کــه روی آب هســتند را مشــاهده 
کننــد و در هــوا و در ارتفــاع ۱.۵ کیلومتری مســافران 
می توانند از هوای تازه لذت ببرنــد. هر دو مخزن هوا 
توسط چهار پل کربنی به یک محفظه مرکزی متصل 
می شــوند که مســافران می توانند از طریــق آن تردد 
داشته باشند. این محفظه مرکزی به عنوان فضایی 
مشــترک برای جمع شدن مســافران، اســتراحت و 
صرف غذا تعبیه شده است. یک منطقه لوکس برای 

مسافران فراهم شده که دارای یک استخر شنا، سالن 
پذیرایی با فرش و یک اتاق نشیمن بزرگ با امکانات 
غذاخوری اســت. در پایین هر مخزن بخشی به نام 
inflatable basements وجود دارد که هنگام نزدیک 
شدن به آب با هوا پر می شود و به وسیله نقلیه اجازه 

می دهد در صورت لزوم شناور شود.
به گفته شــرکت ســازنده، این کشــتی قادر است به 
آرامی و با سرعت پنج گره ( ۹.۲۶ کیلومتر بر ساعت( در 
آب حرکت کند. این شرکت طرح مفهومی این کشتی 
لوکس را بدون ساختن آن منتشر کرده و ممکن است 
که تبدیل این طرح بــه Air Yacht در واقعیت هزینه 

ساز و حتی غیرممکن باشد.

فناوری

حکایت

با چند ترفند ســاده کــه در این خبــر به آن ها 
اشاره شــده، فهرســت پیشــنهاد فالو کردن 

گرام را حذف کنید.  دیگران در اینستا
کــی از آن اســت کــه در برخــی  گزارش هــا حا
گرام یک لیست پیشنهادی از  مواقع اینستا
کانت کاربــران را در اختیارتــان قرار می دهد  ا
تا به راحتی افراد آشنایی که نام کاربریشان را 

نمی دانید پیدا کنید.
 گاهــی اوقــات ممکــن اســت بخواهید ایــن 
ک  گرام خود پا پیشنهادات را از صفحه اینستا
کنید، در ادامه ایــن خبر به ترفندهایی برای 

حذف این پیشنهادات اشاره شده است.
        چگونه پیشنهادات را حذف کنیم؟

یکی از راه های اساســی حذف حساب های 
کــه در فیــد خــود  پیشــنهادی این اســت 
پیمایش کرده و سپس گزینه »X« را در گوشه 
سمت راست باالی کادر انتخاب کنید. برای 
سرعت بخشــیدن به روند حذف همه افراد 
از این لیســت، روی گزینه انتخــاب همه که 
در گوشه سمت راســت باالی برگه قرار دارد، 

ضربه بزنید.
دومیــن راه حل حــذف پیشــنهادات فالوور 
گرام این اســت کــه روی عکــس  در اینســتا
پروفایل خــود ضربه  زده ســپس گزینه ســه 
نقطه را انتخاب کنید. پس از آن روی گزینه 
Follow and Followers کلیک کرده و  در آخر 

تیک زیر Friends on Instagram را بردارید.
گرام براساس مخاطبین   گاهی اوقات اینستا
همگام شده شــما پیشــنهاداتی را انتخاب 
گرام بخواهید  می کند. برای اینکه از اینســتا
اضافه کردن افرادی را که شماره شما را دارند، 

لغو کند، باید مراحل زیر را انجام دهید:
گرام شده  ابتدا از مرورگر وب خود وارد اینستا
ســپس روی عکــس نمایــه، Edit Profile و  
Manage Contacts کلیک کنید. در آخر برای 

تایید روی Delete All و Delete ضربه بزنید.
بــه خاطر داشــته باشــید که ایــن امر مانــع از 
گرام در آینده  آپلود مجدد مخاطبین اینستا
نمی شــود. افزون بر مراحل بــاال یک مرحله 
گرام  دیگــر نیــز وجــود دارد.  ابتــدا به اینســتا
رفته، سپس روی سه نقطه ضربه زده،گزینه 
تنظیمات را انتخاب کرده و در آخر روی دکمه 
کنار همگام سازی مخاطبین برای جدا کردن 

مخاطبین خود ضربه بزنید.
گفتنی است که با انجام مراحل باال می توانید 
گرام برای  به طور کامل از پیشنهادات اینستا

دنبال کردن افراد جلوگیری کنید.

در زمان شــاه عباس پینــه دوزی در کنار قصر 
شــاهی در کلبــه کوچکــی زندگــی با نشــاطی 
داشت و با درآمد اندکش هرشب با دوستانش 
خوش بود و شاه عباس این وضعیت را می دید 

و حسرت می خورد. 
روزی فرمان داد از امروز پینه دوزی موقوف.

این اتفاق افتاد و شــاه خوشــحال که شادی 
پینه دوز هم تمام شــد. اما مدتی بعد بساط 
شــادی در خانــه پینــه دوز دایــر بــود. شــاه 
فــردی را مامور کرد تا بررســی کنــد هزینه این 

مهمانی های شبانه از کجا تامین می شود؟ 
مشخص شد پینه دوز سقا شده و از این طریق 
امرار معاش می کند. شاه دستور داد سقایی 
هم ممنوع. ولی باز هم بســاط پینه دوز کما 

فی السابق برقرار بود.
شاه دســتور احضار پینه دوز را داد و به سمت 
جالدی منســوب کرد تا مجالی برای عیش و 
نوش نداشته باشد. لباس، کاله و شمشیری 
مرصع به او دادند تا با فرمان شــاه گناهکاران 
را به کیفر برساند. )قصدشاه این بود که بداند 
جالد چگونــه هزینه شــادی شــبانه را تامین 
می کند.( باز شب شد و طبق همیشه شادی و 

بگو بخند پینه دوز و دوستانش...
در این فاصلــه او شمشــیر را فروخته بــود و به 
جای آن یک شمشیر چوبی در غالف گذاشته 

بود تا فردا چه پیش آید!!! 
شــاه عباس از حقه او با خبر شــد و برای اینکه 
او را گیر بیندازد فرمــان داد فردا صبح او گردن 

گناهکار را بزند. 
گاه  گر فردا شــاه از ســرش آ پینه دوز فکر کــرد ا
شود جانش در خطر است. بالفاصله به شاه 
گر این مرد بی گناه باشد شمشیر  گفت: قربان ا
اهدایی همایونی به چوب تبدیل خواهد شد 

گر گناهکار باشد به سزای عملش می رسد. و ا
هنگام اجرای حکم شمشیر چوبی را از غالف 
در آورد و به پای شــاه افتاد که قربان مالحظه 

کردید این مرد بی گناه است؟ 
شــاه عباس گفت: ای پینه دوز دوره گرد و ای 
ســقا وای... به شــغل پینه دوزی برگــردد که 

نمی توان شادی را از تو گرفت.

حذف حساب های
گرام   پیشنهادی در اینستا

پینه دوزی موقوف

طرز تهیه پیتزا در ماهیتابه ســاده 
اســت. تنها کافی است یک خمیر 
مناسب تهیه کنید و بقیه مراحل 
آن هم که کاری ندارد و در یک چشم بر هم زدن آماده 

می شود.
گر بتوانیم پیتزا را  پیتزا همیشه دوست داشتنی است. ا
در خانه درست کنیم که از سالم بودن آن هم مطمئن 

شویم، دوست داشتنی تر هم می شود. 
        مواد الزم برای خمیر

• یک کیلو آرد همه کاره )تقریبا ۸ فنجان(
• ۳۰ گرم نمک )یک ونیم قاشق غذاخوری(

• ۷۰۰ گرم آب ولرم )۲ و سه چهارم فنجان(
• ۶۰ گرم کره

• ۴۰ گرم روغن زیتون )تقریبا ۳ قاشق غذاخوری(

• ۵ گرم مخمر خشک فعال
مواد الزم برای سس پیتزا

• ۲ قاشق غذاخوری روغن زیتون
• یک حبه سیر رنده شده

• ۲ قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی
• گوجه خردشده

• یک قاشق چای خوری نمک
• ۲ قاشق غذاخوری عسل
        مواد الزم برای پیتزا

• روغن زیتون
• ۵۰۰ گرم پنیر موزارالی کم چرب
• ۳۰۰ پنیر موزارالی تازه تکه شده

• پپرونی به مقدار الزم
• ارگانو یا پونه به مقدار الزم

        طرز تهیه پیتزا در ماهیتابه
        مرحله اول

آرد و نمک را در یک کاسه بزرگ مخلوط کنید. در یک 
کاسه دیگر آب کره روغن زیتون و مخمر را به خوبی هم 
بزنید. با یک کاردک در مرکز مخلوط آرد یک حفره ایجاد 

کنید و محتویات کاسه دیگر را در آن بریزید.
هم بزنید تا همه چیز خوب با هم مخلوط شــود. این 
کار را تا زمانی که مخلوط به یک توپ خمیری مرطوب 
تبدیل شود، ادامه دهید. بعد روی آن را با یک کیسه 

پالستیکی بپوشانید تا برای ۳۰ دقیقه استراحت کند.
        مرحله دوم

خمیر را به ۳ تکه مساوی تقسیم کنید و هر قسمت را 
به شکل توپ دربیاورید. از روغن زیتون استفاده کنید 
تا هر ســه تابه را چرب کنید. در هرکدام از تابه ها یکی از 

خمیرها را قرار دهید.
        مرحله سوم

یک قابلمــه را روی حرارت مالیم قرار دهید و ۲ قاشــق 
غذاخوری روغن زیتون به آن اضافه کنید. وقتی روغن 
داغ شد سیر رنده شــده را در آن بیندازید و هم بزنید تا 

طالیی شود و بوی آن را حس کنید.
رب گوجه و تکه های چیلــی را اضافه کنیــد و با دمای 

متوسط کار را ادامه دهید تا مخلوط کاراملی شود.
        مرحله چهارم

گوجه فرنگی ها را اضافه کنید، بگذارید بجوشد، سپس 
حرارت را کم کنید و اجازه دهید برای ۳۰ دقیقه بجوشد. 
گاه گاه آن را هم بزنید. سس را از روی حرارت بردارید و آن 
را با عسل و نمک مزه دار کنید و در مخلوط کن بریزید یا 

بگذارید سرد شود و با همزن معمولی هم بزنید.
        مرحله پنجم

فر را با حرارت ۴۵۰ درجه داغ کنید. خمیر را به آرامی  به 
لبه های ماهیتابه بکشــید. با استفاده از قاشــق، ۴ تا 
۵ قاشــق غذاخــوری ســس را روی خمیــر بریزیــد و به 
آرامــی  روی خمیر را بپوشــانید. مــوزارالی کم چــرب را 
روی خمیرها بپاشید. سپس آن ها را با فلفل دلمه ای، 
تزیین کنید. ارگانو یا پونه کوهی بپاشید و کمی  روغن 

زیتون بمالید.
        مرحله آخر طرز تهیه پیتزا در ماهیتابه

پیتزا را در طبقه میانی فر بگذارید. اجازه دهید برای ۱۵ 
دقیقه یا در این حدود بپزد. از یک کاردک استفاده کنید 
و گاهی زیر پیتزا را چک کنید. وقتی خمیر طالیی شود، 

پنیر آب شود و رنگ قهوه ای بگیرد پیتزا آماده است.

طرز تهیه پیتزا در ماهیتابه

ییــالق عنبــران واقــع در یــک 
کیلومتــری طرقبــه کــه مناظر 
گیاهــی  پوشــش  و  سرســبز 
مطلوب آن باعث خوشبو شدن این روستای زیبا 
گردیده و سبب نامگذاری این منطقه موسوم به 
کز پذیرایی حاشــیه  راه،  عنبران شــده اســت. مرا
باغات و چشم  انداز های طبیعی و سایه  های دلنواز 
و اطراق  گا ه  های خانوادگی، از مزیت  های عنبران 

به شمار می آید.

روستای 
عنبران مشهد

گردشگری

دستپخت

حال ناخوش 
مناره های اصفهان

تعــداد انگشت شــمار مناره هــای باقی مانــده در 
شهر مناره ها؛ بی دفاع مانده اند بین فرونشست 
زمین در اصفهان که این روزها آثار تاریخی زیادی 
را تهدید می کند و حرکت ماشین هایی که گاهی 
بــرای عبور جســم آهنــی و سنگین شــان بــا بدنه 
مناره های بی حصار در وسط بافت های تاریخی 
شــهر برخــورد می کنــد. مناره هــای »ســاربان«، 
»علــی«  »چهل دختــران«،  »باباســوخته«، 
یــا »منارجنبــان«، از جملۀ ایــن بناهــای محکم 
و ایســتاده در طول بیش از هزار ســال قبل تا امروز 
هستند که سال هاست چوب بی توجهی متولیان 

میراثی را می خورند و دم بر نمی آورند.
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