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مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: با بیان اینکه برنامه تولید ۵۵ میلیون تن تولید فوالد برای افق ۱۴۰۴ 
کشور در نظر گرفته شده است.

محمدیاسر طیب نیا در آئین گرامیداشت بیست و نهمین سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه، با بیان اینکه امروز 
برای خانواده ما روز مهمی است، اظهار کرد: فوالد مبارکه با همت فوالدمردان، روحیه جهادی و اراده آهنین 
آنان شکل گرفت که ما امروز میراث دار آن ها هستیم؛ این مجموعه افتخارات زیادی داشته اما برای بقای این 

افتخارات نیازمند یک حرکت جدید و یک اتفاق بزرگ هستیم.
وی با بیان اینکه امروز فوالد مبارکه به الگوی ملی بنگاه داری تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: همچنان که 
فوالد مبارکه طی دهه های گذشته موجب اتفاقات خوب بوده است، امروز هم باید منشأ اتفاق بزرگ دیگر شود.

انسان های بزرگی در شکل گیری فوالد مبارکه نقش داشته اند
وی اذعان داشت: فوالد مبارکه صرفا یک کارخانه نیست و در گذر سال های گذشته به منشأ تحوالت بنیادین 

در اقتصاد و صنعت کشور مبدل شده است؛ اگر بخواهیم فوالد مبارکه تا ۵۰ سال آینده...

ح کرد؛ مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطر

کشور نقشه تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در افق ۱۴۰۴ 

عرضه تولیدات مشاغل خانگی 
در پنجشنبه های مهارتی

رتبه نخست ارزش
 فروش پاالیشگاه اصفهان 

کاال  در بورس 

در کارگروه تائید صالحیت مدیران کنترل کیفیت:

تایید استاندارد بودن 
کیفیت ۱۲ واحد تولیدی 

در اصفهان

اعالم آمادگی ۱۵۰ تولید کننده
 در نمایشگاه فرش دستباف

 اصفهان

روزانه ۲۰ پایگاه اورژانس 
اصفهان تعطیل است
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۳ نویدکیا: با چند باخت خداحافظی نمی کنم 

بارگذاری جدید کشاورزی در حوزه زاینده رود 
ممنوع است
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رئیس کانون عکس اصفهان: 

کانون عکس اصفهان مکان ندارد
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# اصفهان  تنها  نیست

تعمیر شبکه های آبیاری اصفهان 
با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان
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شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

کامل  شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر درنظــردارد فراخــوان خریــد خدمــات مشــاوره جهــت خدمــات نظــارت 
بــر عملیــات اجرایــی پروژه هــای زیرینایــی، روبنایــی، ابنیــه عمومــی و آمــاده ســازی )شــامل نظــارت  قبــل از اجــرا، 
حیــن اجــرا  و بعــد از اجــرا( در محــات مختلف شــهر جدید فوالدشــهر را ازطریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 
کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان  از دریافــت و تحویــل اســناد فراخوان تا تهیه فهرســت مشــاوران دارای  برگــزار نمایــد. 
کتها ازطریق درگاه ســامانه  صاحیت، ارســال درخواســت پیشــنهاد )RFP(، ارایه پیشــنهاد مشــاوران و بازگشــایی پا
گــران درصــورت  الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه 
گواهــی امضــا الکترونیکــی را جهــت شــرکت در  عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت 

فراخــوان محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار فراخــوان در ســامانه تاریــخ 1۴۰۰/1۰/۳۰ می باشــد.
محــل تامیــن اعتبــار: پرداخــت حداقــل ســی و پنــج درصــد از مبالــغ ناخالــص صــورت وضعیت هــای تاییــد شــده 
کارشناســی  کاربــری مختلــف در شــهر جدیــد فوالدشــهر بــه قیمــت  ازطریــق تهاتــر بــا اراضــی یــا واحدهــای موجــود بــا 

روز و پرداخــت مابقــی بــه صــورت نقــدی صــورت می گیــرد.
شرایط مناقصه گران:

داشتن شخصیت حقوقی.
گواهــی،  گرایــش راه ســازی از ســازمان برنامــه و بودجــه )ارایــه تصویــر برابــر بــا اصــل  داشــتن حداقــل پایــه دو در 

الزامی اســت(.
گرایــش ســاختمانهای مســکونی، تجــاری، اداری، صنعتــی و نظامی از ســازمان برنامه  داشــتن حداقــل پایــه ســه در 

گواهــی، الزامی اســت(. و بودجــه )ارایــه تصویــر برابــر بــا اصــل 
گرایــش ســاختمانهای آموزشــی، ورزشــی، بهداشــتی و درمانــی از ســازمان برنامــه و  داشــتن حداقــل پایــه ســه در 

گواهــی، الزامی اســت(. ــا اصــل  ــر ب بودجــه )ارایــه تصویــر براب
گرایــش بــرق و مکانیــک و ترافیــک از ســازمان برنامــه و بودجــه )ارایــه تصویــر برابــر بــا اصــل  داشــتن حداقــل پایــه ۳ 

گواهــی، الزامی اســت(.
ارایه خود اظهاری مبنی بر داشتن ظرفّیت آماده به کار و ظرفیت خالی در رشته موردنظر.

مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان: از روز پنج شنبه مورخ 1۴۰۰/1۰/۳۰ تا روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/11/۶
مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان: ساعت 1۴:۳۰ روز شنبه مورخ 1۴۰۰/11/1۶

کتها:  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارایه پا
فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، کد پستی 8۴917۵17۴۰، صندوق پستی8۴91۵-1۶7

تلفن ۵-۰۳1۵2۶۳۰1۶1 دور نویس: ۰۳1۵2۶2۴181
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴19۳۴-۰21 دفتر ثبت نام 

889۶97۳7و 8۵19۳7۶8
  https://fooladshahr.ntdc.ir :مراجعه به وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به آدرس
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نوبت اول گهی فراخوان خدمات مشاوره  آ
شماره 1۴۰۰/12۴97/ص مورخ 1۴۰۰/1۰/27 شماره مناقصه در سامانه ستاد 2۰۰۰۰۰1۳۳۵۰۰۰۰۵۴

مسکن  بخش  تخصصی  بانک  مدیره  هیئت  عضو 

گفت: تسهیات بانک منجر به تأمین مسکن بیش از ۱۰ 
میلیون خانوار در سراسر کشور شده که عما نزدیک به 
نیمی از ایرانیان با تسهیات مسکن صاحب خانه شده اند.
محمدحسن  مسکن،  بخش  عامل  بانک  گزارش  به 
علمداری به مناسبت هشتاد و سومین سالگرد تأسیس 
بانک با بیان اینکه بانک مذکور طی چهار دهه گذشته از 
ساخت، تولید و تأمین حدود ۱۱ میلیون واحد مسکونی در 
سراسر کشور حمایت مالی-اعتباری صورت داده است، 
گفت: تسهیاتی که بانک عامل بخش مسکن برای ساخت 
و خرید خانه طی سال های بعد از انقاب شکوهمند 
اسامی به افراد و مشتریان بانک پرداخت کرده است منجر 
به تأمین مسکن بیش از ۱۰ میلیون خانوار در سراسر کشور 

شده که با توجه به سکونت ۲۴ میلیون خانوار در پهنه 
کشوری، عما نزدیک به نیمی از ایرانیان با تسهیات این 

بانک صاحب خانه شده اند.
علمداری معتقد است، مسکن گران ترین کاالیی است که 
یک خانوار در طول دوران زندگی اش آن را خریداری می کند 
و از آنجا که بانک تخصصی بخش مسکن نقش اصلی و 
محوری را در این مسیر برعهده داشته، این یک افتخار برای 

پرسنل بانک محسوب می شود.
عضو هیأت مدیره بانک تخصصی بخش مسکن گفت: 
خانه دار شدن افراد با تسهیات بانک باعث خوشحالی و 
جلب رضایت مردم می شود و همین اتفاق میمون دعای 

خیر برای تک تک پرسنل بانک به همراه دارد.

کل حفاظت محیط زیست در هفته  کارشناسان اداره 
گذشته ۵۵۴ واحد آالینده هوا را پایش و با متخلفان 

برخورد کردند.
بر اساس اعام روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان، در این پایش ها که ۴۳۰ مورد آن روزانه و ۱۲۴ 
مورد شبانه صورت گرفت، ۵۱ واحد آالینده صنعتی، خدماتی 
و معدنی اخطاریه زیست محیطی گرفتند، ۱۷ واحد به مراجع 

قضایی معرفی و از فعالیت چهار واحد نیز جلوگیری شد.
همچنین کارشناسان اداره پایش اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان در نیمه دوم آبان ماه سال جاری به 
صورت شبانه روزی چهار هزار و ۳۶ واحد صنعتی را پایش 
کردند که این پایش ها منجر به صدور ۶۳۵ اخطاریه زیست 
محیطی، تشکیل ۱۲۰ پرونده قضایی و پلمپ ۳۲ واحد 

متخلف شد.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن: 

نیمی از مردم ایران با وام مسکن خانه دار شده اند

پایش زیست محیطی ۵۵۴ واحد آالینده هوا در استان 

عبدالرسول امامی - شهردار نجف آباد

شــهرداری نجــف آبــاد درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره 1۴۰۰/2119 مــورخ 1۴۰۰/۰9/21 شــورای محتــرم اسامی شــهر، عملیات تکمیل خیابان آبشــار 
منطقــه یــک شــهرداری نجــف آبــاد را بــا مجمــوع بــرآورد تقریبی اولیــه بــه مبلــغ 17/78۵/۰92/۶۵8 ریال بااحتســاب تعدیل و بــدون مابه التفاوت قیمت 
حســب مــدارک موجــود در مــدارک مناقصــه، از محــل اعتبــارات عمرانــی ســال 1۴۰۰ شــهرداری و براســاس فهرســت بهــا ســال 1۴۰۰ بــه پیمانــکار واجــد شــرایط 

گــذار نماید. وا
کاری مرتبط و تجهیزات و ماشین آالت متناسب  کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه و رزومه  شرایط شرکت در مناقصه: شرکت 
بــا موضــوع مناقصــه بــوده و دارای صاحیــت و رتبــه بنــدی الزم )حداقــل پایــه پنــج در رشــته راه و بانــد( از معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی ریاســت 

جمهوری باشند.
مهلــت و محــل دریافــت اســناد مناقصــه: از واجدیــن شــرایط دعــوت می شــود جهــت کســب اطاعــات بیشــتر و دریافــت اســناد مناقصــه، بــا همــراه داشــتن 

مــدارک و رزومــه شــرکت، تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/۰9 بــه امــور قراردادهــای شــهرداری نجــف آبــاد مراجعــه نماینــد.
شــرکت کنندگان باید مبلغ 9۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ضمانت شــرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حســاب ســپرده شــماره ۰1۰۴۵۴۴1۵۰۰۰2 شــهرداری 
نجــف آبــاد و یــا معــادل آنــرا ضمانتنامــه معتبــر بانکــی ارایــه نماینــد. برنــدگان اول، دوم و ســوم مناقصــه هــرگاه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده آنهــا به 

ترتیــب ضبط خواهد شــد.
سایر اطاعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
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گهی مناقصه نوبت دومآ
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اقتصاد2 19 ژانویه    2۰22

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل گروه مپنا با اشاره 
به همکاری های مشترک این شرکت با فوالد مبارکه 
در زمینه های مختلف به ویژه در حوزه انرژی گفت: 
همکاری های مشترک مپنا و فوالد مبارکه، منافع 

عمومی دربر خواهد داشت.
عباس علی آبادی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
گروه مپنا در بازدید از شرکت فوالد مبارکه با بیان این 
که فوالد مبارکه یک ثروت ملی و زیرساخت توسعه 
کشور محسوب می شود، اظهار کرد: صنعت فوالد 
به عنــوان یکی از اساســی ترین عناصــر صنعت هر 

کشور است.
وی در ادامه افزود: اساســا کشــورهایی کــه دارای 
فنــاوری تولید فــوالد هســتند، می تواننــد مدعی 
پیشرفت و توسعه باشند؛ خوشبختانه در کشور ما 
از صنعت فوالد به خوبی صیانت شده و این صنعت 
در مســیر درســتی حفظ گردیده و توسعه و بهبود 

پیدا کرده است.
رئیس هیأت مدیره مپنا با اشاره به همکاری های 
مشترک این شــرکت با فوالد مبارکه در زمینه های 

مختلف به ویژه در حــوزه انرژی خاطرنشــان کرد: 
همکاری های مشترک مپنا و فوالد مبارکه، منافع 

عمومی دربر خواهد داشت.
وی تأمین انــرژی پایدار به ویژه بــرق را از مهم ترین 
اقدام مشترک مپنا و فوالد مبارکه دانست و اذعان 
داشت: صنعت فوالد، صنعتی حساس و پیچیده 
است و راه حل های مؤثری برای تأمین انرژی این 
صنعت در کشور وجود دارد که شرکت مپنا، آمادگی 
الزم بــرای هرگونــه همکاری مشــترک در راســتای 
تحقق این مهم و ارتقای بهره وری صنایع فوالدی 

کشور را دارد.

دبیر اجرایی نمایشگاه محصوالت مشاغل خانگی 
اصفهان گفت: نمایشــگاه محصوالت مشاغل 
خانگی باعث تقویت روابط عمومی افراد فعال در 
زمینه مشــاغل خانگی و تقویت اصول بازاریابی 

در این حوزه می شود.
نسرین کاردانی اصفهانی درباره برپایی نمایشگاه 
تولیــدات مشــاغل خانگــی در اصفهــان، اظهــار 
کرد: نمایشــگاه حکیم، فعالیــت خــود را از اوایل 
آبان و در روزهای پنجشــنبه با عنوان نمایشگاه 
»پنجشــنبه های مهارتــی« آغــاز کــرد. در ایــن 
نمایشگاه، بانوان فعال در حوزه مشاغل خانگی 
تولیدات دست ساز خود را که شامل انواع سرویس 
آشــپزخانه، زیورآالت ســنتی، عروسک ســازی، 

خمیر گل چینی و...  است، عرضه می کنند.
دبیــر اجرایــی نمایشــگاه محصــوالت مشــاغل 
خانگی اصفهــان گفــت: در این نمایشــگاه، هر 
هفته به صورت میز به میز درباره کیفیت کاالها 
و اشــباع کاالهــا از لحــاظ کمیــت و... مشــاوره 
می دهیــم تــا فعــاالن حــوزه مشــاغل خانگــی 
گر  نسبت به گذشته ارتقا پیدا کنند و همچنین ا
افرادی در خانه مشغول به کار هستند، مردم و 
بازدیدکنندگان از این نمایشــگاه با فعالیت آنها 

آشنایی پیدا کنند.
وی افزود: از سوی دیگر این نمایشگاه باعث تقویت 
روابــط عمومــی و اجتماعی افــراد فعــال در حوزه 
مشاغل خانگی می شــود تا بتوانند به ضروریات 

اولیه کار خود دست پیدا کنند.

کیــد بر اینکه برگزاری این نمایشــگاه  کاردانی با تأ
می تواند به توسعه مشاغل خانگی کمک کند، 
اظهار کرد: متأســفانه بیشــتر افراد حاضر در این 
نمایشــگاه نه تنها کارت ویزیت نداشتند، بلکه 
محصــوالت آنها شــرایط بســته بندی مناســبی 
نداشت و همچنین نحوه چیدمان محصوالت 
آنها مناســب نبود که در ایــن زمینــه آموزش ها و 

توصیه های الزم به آنها داده شد.
وی با بیان اینکه در این نمایشــگاه افراد فعال در 
حوزه های مختلف با یکدیگر در تعامل هستند و 
از کیفیت کارهای مختلف مطلع می شود، افزود: 
حدود ۲۰ میز در این نمایشــگاه تا پایان سال رزرو 
شده و حدود ۱۰ میز به صورت متغیر در اختیار افراد 
قرار می گیرد و افــراد در حوزه های مختلف نیز هر 

هفته حضور می یابند.
دبیــر اجرایــی نمایشــگاه محصــوالت مشــاغل 
خانگی اصفهان گفت: در حال حاضر افراد فعال 
در حوزه مشاغل خانگی در حال دریافت دستگاه 
پــوز هســتند و بــه آن هــا آموزش هــای الزم برای 
گرام و به نوعی  طراحی لوگو، یا ایجاد پیج در اینستا
روش هــای بازاریابــی به صورت اصولــی، عملی و 

کاربردی آموزش داده می شود.
وی همچنیــن ادامــه داد: در ســاعات تعطیلــی 
و اســتراحت نمایشــگاه، بــه افــراد حاضــر در این 
نمایشــگاه مباحــث آموزشــی حــوزه مشــاغل 
خانگی توسط اساتید مختلف در زمینه مباحث 

بسته بندی و بازاریابی ارائه می شود.
گرچــه  کاردانــی همچنیــن بــا اشــاره به اینکــه ا
تبلیغات محیطی نسبت به برپایی این نمایشگاه 
تبلیغــات  امــا  در پنجشــنبه ها نداشــته ایم، 
دهان به دهان باعث بازدید تقریبا مناسب افراد 

از این نمایشگاه شده است.
گفتنــی اســت؛ نمایشــگاه محصوالت مشــاغل 
خانگی از ســاعت ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر روزهای 
پنجشنبه در طبقه اول بازار بزرگ حکیم برپا است.

یک عضــو کمیســیون عمــران در مجلس شــورای 
اسامی گفت: ناوگان خطوط ریلی بیشتر باید توسط 
بخش خصوصی تقویت شود و در توسعه ریل باید 

دولت وارد شود.
رحمت اهلل فیروزی درباره لزوم توسعه شبکه ریلی 
کشــور، اظهار کرد: در مجموع چون قشــر متوسط 
بیشــتر از خطــوط ریلی اســتفاده می کننــد، دولت 
باید در تقویت و توســعه خطوط ریلی اهتمام ویژه 
داشته باشد. همچنین ناوگان ریلی کشور نیز باید 
تقویت و نوسازی شود به خصوص که با گران شدن 
بلیت هواپیما، ناوگان زمینی کشور نیز باید بیشتر 

توسعه یابد.
وی افزود: توسعه شبکه ریلی کشور یکی از راه های 
که  نجات اقتصاد کشور نیز محسوب می شود، چرا
ناوگان این خطوط بخش عظیمی از کاالهای تجاری 

را جابجا می کند و این امر یک ضرورت است.
نماینده مردم نطنــز در مجلــس گفت: همچنین 
نوســازی نــاوگان خطوط ریلــی از اهمیــت خاصی 

که عمر برخی از این ناوگان به  برخوردار اســت، چرا
بیش از ۵۰ ســال قبل بر می گردد. البتــه وزارت راه و 
شهرسازی برنامه توسعه خطوط ریلی را در دستور 

کار دارد.
فیــروزی تصریح کرد: نــاوگان خطوط ریلی بیشــتر 
باید توسط بخش خصوصی تقویت شود تا در حوزه 
واردات و صــادرات موفق تر عمل کنیــم و نیازهای 
کشور تأمین شــود. در توســعه ریل باید دولت وارد 
شــود و بخــش خصوصــی بــه نوســازی قطارهــای 

مسافربری و باری بپردازد.

کی از دو نرخی بودن مرغ گرم  مشاهدات میدانی حا
کامل در بازار است.

غ گــرم در  براســاس مشــاهدات میدانی قیمت مر
خرده فروشی های سطح شهر تهران کیلویی ۳۲ تا 

۳۵ هزار تومان است. 
غ گرم با  همچنین در میادین میــوه  و تره بار نیز مــر
نرخ تنظیم بازاری ۲۷هــزار و۷۷۰ تومان به مصرف 

کنندگان عرضه می شود.
غ منجمد تنظیم  الزم بــه ذکر اســت که قیمت مــر
بازاری در میادین میوه  و تــره بار نیز کیلویی ۲۰ هزار 

تومان است. 
غ گرم بر اساس اعام ستاد  نرخ مصوب هر کیلو مر
غ منجمد نیــز ۲۰  تنظیــم بــازار ۳۱ هــزار تومان و مــر

هزارتومان است.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مپنا در بازدید از فوالد مبارکه:

همکاری های مشترک مپنا و فوالد مبارکه منافع عمومی
 دربر خواهد داشت

عرضه تولیدات مشاغل خانگی 
در پنجشنبه های مهارتی

خبر

شــرکت پاالیش نفت اصفهان رتبه نخست 
ارزش فروش را در بورس کاال به ارمغان آورد.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت پاالیش 
فــروش  ارزش  بررســی  اصفهــان،  نفــت 
شــرکت ها در بخــش داخلــی بــازار فیزیکــی 
گذشــته  هفتــه  در  کاالی ایــران  بــورس 
نشــان می دهد ایــن واحــد پاالیشــگاهی، 
ملــی صنایــع مس ایــران، پاالیــش نفــت 
بندرعباس، مجتمع سرب و روی انگوران، 
فوالد مبارکه اصفهان، شرکت توسعه آهن و 
فوالد گل گهــر، ورق خــودروی چهارمحال 
جنــوب،  هرمــزگان  فــوالد  بختیــاری،  و 
پتروشــیمی تندگویان و معدنــی و صنعتــی 
گل گهــر بــه ترتیــب در جمــع ۱۰ شــرکت برتر 

بورس کاال قرار گرفتند.
شرکت پاالیش نفت اصفهان با ثبت معامله 
۱۳۱ هــزار تــن محصول لــوب کات ســبک و 
وکیوم باتوم ارزشــی معــادل ۹۶۲۸ میلیارد 

ریال را به ثبت رساند و در صدر ایستاد.
شــرکت ملــی صنایــع مس ایــران بــا فروش 
۲۳۲۰ تــن مــس کاتــد و ســولفور مولیبــدن 
بــه ارزش ۵۸۶۹ میلیــارد ریــال در جایــگاه 

دوم ایستاد.
شــرکت پاالیــش نفــت بندرعبــاس بــا ثبت 
معامله ۵۵ هزار تن وکیوم باتوم و لوب کات 
سنگین ارزش ۵۶۱۲ میلیارد ریالی را رقم زد 

و در جایگاه سوم قرار گرفت.
مجتمع سرب و روی انگوران با ثبت معامله 
ک روی ارزشی بیش از ۵۴۶۴  ۴۰ هزار تن خا
میلیارد ریال را رقــم زد و بعد از پاالیش نفت 

بندرعباس در جایگاه چهارم ایستاد.
پس از آن فــوالد مبارکه اصفهــان نیز با ثبت 
معامله ۲۲ هــزار و ۵۰ تن ورق ســرد به ارزش 

بیش از ۵۱۸۹ میلیارد ریال پنجم شد.
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر با فروش 
۵۰ هزار تن آهن اسفنجی نزدیک به ۴۴۳۸ 
میلیــارد ریــال را رقــم زد و در جایگاه ششــم 

قرار گرفت.
پس از توسعه آهن و فوالد گل گهر نیز شرکت 
ورق خودروی چهارمحال و بختیاری با ثبت 
معامله ۱۴ هزار و ۸۵۰ تن ورق گالوانیزه موفق 
بــه ثبــت ارزش ۳۹۶۴ میلیــارد ریالــی شــد و 

جایگاه هفتم را به خود اختصاص داد.
شــرکت فوالد هرمزگان جنوب با دادوســتد 
۲۵ هــزار و ۹۴۰ تــن تختــال بــه ارزش ۳۷۹۰ 
میلیارد ریال رتبه هشتم را کسب کرد و بعد 
از آن پتروشیمی تندگویان با ثبت معامله ۱۱ 
هزار و ۲۳۴ تن انــواع پلی اتیلــن ترفتاالت و 
نخ پلی استر به ارزش ۳۵۰۸ میلیارد ریال در 

جایگاه نهم جای گرفت.
شــرکت معدنی و صنعتی گل گهــر با فروش 
۱۱۰ هزار تن کنســانتره و گندله ســنگ آهن 
ارزشــی بیــش از ۳۳۸۶ میلیــارد ریالــی را به 

ثبت رساند و دهم شد.

رئیــس شــورای فقهــی بانــک مرکــزی گفت: 
استفاده از رمزارزها که در کشور تولید یا در بازار 
جهانی خریده شده، برای واردات فناوری کاال 
و خدمات مجاز است و از نظر شرعی مشکلی 

ندارد.
گــزارش صداوســیما، حجت االســام  بــه 
مصباحی مقدم، طی هفتمین همایش مالی 
اســامی با موضــوع رمزارزهــا اظهــار کرد: این 
پدیده ای نوظهور است که با وجود شفافیت، 

ابهامات زیادی دارد.
وی اضافه کرد: در صورتی می توانیم بگوییم 
که رمزارزها مالیات دارند که یا بانک مرکزی آن 
را منتشر کرده باشد یا پشتیبانی مصوبه قانونی 

داشته باشد.
رئیس شــورای فقهــی بانک مرکــزی گفت: با 
وجــود ۱۸۰ بانک مرکــزی در جهــان ۱۵۰۰۰ رمز 
ارز داریــم کــه و قالب کشــورها آن را بــه صورت 

رسمی نپذیرفته اند.
گر رمزارزها تبدیل به  مصباحی مقدم افزود: ا
پول رایج شــود، می تــوان گفــت که منفعت 

مصرفی و مالیات دارند.
وی گفــت: غالــب مراجــع نیــز معتقدنــد کــه 
رمزارزها مالیات ندارند؛ با این حال می توان از 

آن ها برای واردات استفاده کرد.
رئیس شــورای فقهی بانــک مرکزی افــزود: با 
حضور صالح آبــادی در بانک مرکزی، شــاهد 
تحول جدی در شورای فقهی بانک مرکزی و 
اجرای مصوبات آن تا بدنه بانک ها و آموزش 

خواهیم بود.

خبر چندمیلیونجاماندهسهامدارمیشوند؟

جاماندگان سهام عدالت، در انتظار سهام 
بــه گفتــه نماینــدگان مجلــس ۱۰ 
میلیون نفــر از جاماندگان ســهام 
عدالت در سال آینده تعیین تکلیف 

خواهند شد. 
یک سالی می شود که سهام عدالت آزادسازی شده 
است. بعد از این آزادســازی حدود ۲۰ میلیون نفر که 
فاقد سهام عدالت بودند پیگیر خرید یا دریافت این 

سهام هستند.
مجلس شورای اسامی در طرحی از ارائه سهام عدالت 
به کسانی که از این سهم محروم هستند بر آمد اما هنوز 
جزئیاتی از اجرای آن در امســال و حتی بودجه ســال 

آینده مشخص نیست.
جاماندگان سهام عدالت چند نفر هستند؟

کبر حیدری ســخنگوی شــرکت های ســرمایه گذار  ا
استانی سهام عدالت گفت: به دلیل این که در زمان 
آغاز ثبت نام ســهام عدالت، سامانه های شناسایی 
مانند امروز مــدرن و آناین نبوده اند حجم زیــادی از 

انحرافات در این زمینه رقم خورد.
او می گوید: طبق برآورد ها، دو دسته جامانده سهام 
عدالت وجود دارد. یک افرادی که دعوت نامه دریافت 
سهام عدالت )کارتکس( دارند، این جمعیت بین ۱.۸ 
میلیون تا ۴ میلیون نفر متغیر هستند. ۱.۸ میلیون 
نفر کسانی هستند که کارتکس دارند و ۴ میلیون نفر 
کسانی هستند که برآورد می شود دعوت نامه سهام 

عدالت را داشته، اما موفق به ثبت نهایی نشده اند.
از سوی دیگر طبق برآورد وزارت تعاون و رفاه اجتماعی، 
نزدیک به ۲۰ میلیــون نفــر از ۶ دهــک پایین جامعه 
علیرغم تصریح قانون، سهام عدالت دریافت نکرده اند.
که البته آن ۴ میلیون نفر بیان شده نیز در همین بازده 
جمعیتــی گنجانــده شــده اســت و در کل مجمــوع 
جاماندگان ســهام عدالــت ۲۰ میلیون نفر اســت که 
۴ میلیــون نیز بــه طور قطعــی دعــوت نامــه دریافت 
کرده اند. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون 

اقتصادی در ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ گفت:  جلساتی در 
خصوص تعییــن تکلیــف جاماندگان این ســهام در 
گذاری  مجلس داشته ایم. در چند روز آینده طرح وا
ســهام به جاماندگان جمع بندی می شــود و با نگاه 
مثبت دولت، این طرح ظرف چند روز آینده در دستور 
کار قرار می گیرد و امیدوارم در قالب توافق با دولت این 

موضوع نهایی شود.
او گفت: رایزنی ها را با رئیس جمهور شــروع و نامه ای 
را به دولت ارســال کردیم که با کلیات بحث موافقت 
شده و این مسئله به ســازمان برنامه و بودجه ارجاع 

شده است.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛ تعیین 
تکلیف جاماندگان سهام عدالت یکی از اقدامات کوتاه 

مدت در نیمه دوم امسال خواهد بود.
با گذشــت بیش از چهار ماه از این اظهــارات اما هنوز 
اقدامی در زمینه جامانــدگان ســهام عدالت صورت 

نگرفته است.
تامین منابع سهام عدالت برای جاماندگان وجود دارد
رئیس هیات مدیــره اتحادیه کشــوری تعاونی های 
سهام عدالت گفت: در زمینه تخصیص منابع الزم باید 
گر شرکت ها  حذف شده از پرتفوی سهام  گفته شود ا
عدالت دوباره به سبد سهام عدالت بازگردند تکلیف 

جاماندگان سهام عدالت نیز مشخص می شود.
بررســی ها از الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ جایی بــرای تامین 
مالی این افــراد را نشــان نــداد بــه همین علت ســراغ 

نمایندگان مجلس رفتیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: سهام عدالت 
قانونــی جداســت و در بودجه جانمایی نمی شــود. 
طرح جاماندگان ســهام عدالت در مجلــس در حال 

بررسی است.
غامرضا مرحبا گفت: برای ۱۰ میلیون نفر از ۲۰ میلیون 
جامانده ســهام عدالت، منابع مالی مشخص شده 
اســت. این ده میلیون نفر عضو نهادهای حمایتی و 

دهک های پایین خواهند بود.
کمتر از ۳ ماه به پایان سال مانده و جاماندگان سهام 
عدالت چشم انتظار تحقق وعده های دولت در این 
زمینه هستند وعده ای که به گفته رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلــس از اولویت هــا و برنامه هــای  کوتاه 

مدت دولت سیزدهم است.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ 
از اقتصاد کشــور، یک کار و سیاســت درســت، اما در 

یک زمان غلط و یا کار صواب در زمان ناصواب است.
کبری درباره حذف ارز ترجیحی در الیحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار  نعمت اهلل ا
کرد: مهم ترین اســتدالل حذف ارز ۴۲۰۰، بحث رانت و مفســده ای که 
در آن است و این مربوط به زمان کنونی نیست و بعد از انقاب بارها این 
موضوع مطرح شده که دونرخی بودن، نه تنها در ارز بلکه در هر چیزی، 

موجب ایجاد بازار سیاه می شود.
وی بــا بیان اینکــه رانــت بــرای افــرادی کــه دسترســی بــه ارز ترجیحــی 
دارند، ایجاد می شود، گفت: مهم ترین استدالل پشت حذف ارز ترجیحی 

و ارز دونرخی، بحث فساد است.

رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان درباره اینکه 
چرا دولت ها دست به چنین سیاست هایی تحت عنوان سیاست های 
حمایتی می زننــد، افــزود: بایــد توجــه داشــت حتــی در معافیت های 
مالیاتی صادرات، فعالیت های آموزشی، کشاورزی، فعالیت های نوع 
سوم اقتصاد شامل خیرین و NGOها و... احتمال ایجاد رانت و فساد 

نیز وجود دارد.
کیــد بر اینکه به طورقطع حــذف ارز ترجیحی به صــورت واقعی  وی با تأ
موجب تورم ۶ تا ۷ درصدی کاالهای اساسی می شود، تصریح کرد: البته 
اثرات روانی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت قابل ماحظه ای به 

همراه خواهد داشت.
کبری میــزان افزایش قابل ماحظه قیمت هــا را بعد از حــذف ارز ۴۲۰۰  ا
تومانی وابسته به قدرت نظارتی دولت دانست و گفت: متأسفانه تجربه 

نشان داده که تمام دولت ها در زمینه نظارت زیاد قوی نیستند.
وی افزود: استدالل حذف ارز ترجیحی به دلیل ایجاد رانت و مفسده آن 
است و از سوی دیگر دولت در شرایط موجود توان پرداخت این ارز را ندارد.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره نگرانی حذف ارز ترجیحی از دارو، 
گفت: دلیل نبودن برخی داروها در کشور به دلیل تحریم هاست و ارتباطی 

به حذف ارز ترجیحی ندارد.
وی با اعتقاد بر اینکه دولت زمان خوبی را برای حذف ارز ترجیحی انتخاب 
نکرده است، گفت: به طورقطع ارز ترجیحی باید از اقتصاد کشور حذف 
کنون شرایط برای اجرای این سیاست مناسب نیست و باید در  شود، اما ا

زمان مساعد که شرایط ملتهب نباشد، این اتفاق رقم بخورد. 

کبری با تشبیه شرایط نامساعد زمان حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشور  ا
به یک بیمار اورژانسی که عاوه بر خون ریزی داخلی، شکستگی بینی و پا 
دارد، توضیح داد: در این شرایط ابتدا باید جلوی خون ریزی داخلی این 
گر در وهله نخست به شکستگی ها توجه کنیم این بیمار  بیمار را بگیریم و ا

قطعا فوت می کند.
کنون در شرایط اورژانسی قرار دارد،  کید بر اینکه اقتصاد کشور ا وی با تأ
تصریح کرد: در شرایط اورژانسی نباید در دست به عمل بزنیم و تنها دلیل 

اصرار دولت به حذف ارز ترجیحی، نداشتن درآمدهای ارزی است.
این اقتصاددان گفت: به طورقطع دولت زمان مناسبی را برای این کار 
گرچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور درست  انتخاب نکرده است، ا

است و دولت باید این کار را انجام دهد، اما زمان آن مناسب نیست.
ک باال است  وی اظهار کرد: امروز نرخ تورم در کشور به صورت وحشتنا
و دولت قصــد دارد میــزان حقوق ها را برای ســال آینــده افزایش ندهد، 
همچنین قصد رشد ۷۰ درصدی مالیات ها را دارد، بنابراین به اعتقاد من 
در این شرایط اضطراری حذف ارز ترجیحی اشتباه است درصورتی که این 

سیاست، کار درستی محسوب می شود.
رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان درباره اینکه 
آیا در شرایط فعلی اقتصاد وصول درآمدهای مالیاتی امکان پذیر است، 
گفت: به عنوان فردی که پنج سال سکان درآمدهای استان را در دست 

داشتم، امروز در دولت استراتژی برای وصول مالیات را نمی بینم.
کبری در پایان تصریح کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ از اقتصاد کشور یک کار درست  ا

و در یک زمان غلط و یا کار صواب در زمان ناصواب است.

مجری کل طرح های زیربنایی اســتان اصفهان با 
اشــاره به ضرورت اجرای طرح های مهــم آزادراهی 
با محوریت اصفهان در مرکز و جنوب کشــور گفت: 
۶ طرح مهم توســعه آزادراهی این اســتان در چهــار جهت جغرافیایی 
در آستانه اجرا قرار دارد که  سبب توسعه و سهولت حمل و نقل در مرکز 

کشور خواهد شد.
علیرضا صلواتی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح های زیربنایی 
استان اصفهان و پروژه های آزادراهی مرکز و جنوب کشور اظهار داشت: 
آزادراه اصفهان - شــیراز به عنوان یکی از مهمترین آزادراه های کریدور 
شمالی -  جنوبی مرکز کشور در بخش ایزدخواست تا شیراز، با پیشرفت 
اجرایی ۹۲ درصد، وضعیت مناسبی دارد و در صورت تأمین بخش های 

باقیمانده بودجه مورد نظر، تا ۶ ماه آینده به بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه بخش اصفهان تا ایزدخواست این طرح نیز در آستانه 

آغاز عملیات اجرایی قرار دارد، ادامه داد: با ورود سرمایه گذار به این پروژه مهم، زمینه آغازعملیات اجرایی آن را هرچه 
سریعتر فراهم خواهد شد و با تکمیل آن، اتصال اصفهان تا شیراز به صورت آزادراهی فراهم می شود.

مجری آزادراه های مرکز و جنوب کشــور با بیان اینکه فعالیت های مقدماتی برای تکمیل بخش پایانی آزادراه 
کنارگذر غربی اصفهان نیز صورت گرفته است، ادامه داد: با پیگیری های انجام شده، بخش پایانی این آزادراه که 
از میدان شهدای کرکوند شهرستان مبارکه آغاز شده و به جاده مبارکه - بروجن می رسد در ماه های آینده، وارد 

بخش اجرایی خواهد شد.
وی افزود:مطالعات الزم در این خصوص انجام شده است و به دنبال آن هستیم که هرچه سریعتر، فعالیت اجرایی 

طرح را به منظور تکمیل کنارگذر غربی اصفهان اجرایی کنیم.
صلواتی گفت: کارخانه های ذوب آهن اصفهان، مجتمع فوالد مبارکه،  سیمان سپاهان،  سیمان اصفهان، پلی 

کریل از ذینفعان اصلی این پروژه مهم آزادراهی به شمار می روند. ا
وی با بیان اینکه قطعات یک و دو آزادراه شرق اصفهان آبان سال گذشته به صورت کامل مورد بهره برداری قرار 
گرفت، تصریح کرد: در تاش هستیم که قطعه سوم آزادراه شرق اصفهان را در مدت کوتاهی تکمیل کرده و با رعایت 

موارد محیط زیستی و دریافت مجوز زیست محیطی، به تکمیل برسانیم.

مجری کل طرح های زیربنایی اســتان اصفهان ادامه داد: این قطعه 
به طول ۳۰ کیلومتر در ۶ خط رفت و برگشــتی طراحی شــده اســت و با 
سرمایه گذاری ۷۰ درصدی ســازمان همیاری شهرداری اصفهان و ۳۰ 
درصدی شرکت ساخت و توسعه از مسیر پل بزرگراه اصفهان -  نائین تا 

سه راهی مبارکه انجام می شود.
وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته در خصوص آزادراه اصفهان- 
فاورجان- نجف آباد بیان کرد: این آزادراه بین بخش های شرقی و غربی 
استان و شهر اصفهان با سطح سرویس آزادراه و تسهیل در تردد ترافیک 
فرامنطقه ای در این محدوده اجرا می شود و با اجرای آن، زمینه توسعه 

هرچه بیشتر استان فراهم خواهد شد.
صلواتی با اشــاره به برنامه ریزی هــای انجام شــده در خصوص رینگ 
حفاظتی کان شهر اصفهان گفت: این آزادراه به طول ۷۸ کیلومتر در 
حال طراحی است و بخش هایی از آن اجرایی شده است اما با توجه به 
مسائلی که در زمینه مجوزهای و فرایندهای قانونی آن وجود داشت، وزارت راه و شهرسازی به پروژه ورود کرد تا 

تسهیل مجوزات قانونی آن را فراهم کند و با سرمایه گذاری شهرداری اصفهان انجام خواهد شد.
وی از آخرین وضعیت آزادراه نطنز- نایین- اردکان- مهریز- انار گفت و افزود: آزادراه نطنز- انار  به طول تقریبی 
۴۸۳ کیلومتر بخشی از مسیر دسترسی کریدور شمال - کشور جنوب به شمار می رود که در استان های اصفهان، 

یزد و کرمان واقع شده است.  
مجری آزادراه های جنوب و جنوب شرق کشور تصریح کرد: هم اینک این به صورت بزرگراه در حال بهره برداری 

است که با توجه به ظرفیت بالقوه و نیز تردد قابل  توجه نیاز به مطالعات افزایش ظرفیت و تبدیل به آزادراه دارد.
وی از اجرای دو پروژه مهم برای مردم شهرستان کاشان و منطقه شمال استان خبر داد و افزود: احداث تقاطع 
غیرهمسطح آزادراه کاشان-قم و مسیر قمصر-کاشان و اصاح نقطه تبادل راوند در محل تاقی اصفهان- قم و 
کاشان- اردهال نیز از جمله پروژه های مهم این بخش به شمار می روند که با اجرای آنها، توسعه منطقه شمال 

کشور افزایش پیدا کرده و دسترسی مردم کاشان و شمال استان به آزادراه اصفهان -  تهران تسهیل خواهد شد.
۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه در اصفهان وجود دارد و با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی، این استان  بعنوان چهارراه 

ترانزیتی، رتبه نخست حمل بار و رتبه سوم حمل مسافر را در کشور داراست.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان مطرح کرد؛

کار صواب در زمان ناصواب حذف ارز ترجیحی؛ 

ح های زیربنایی استان : مجری طر

طرح های آزادراهی در استان اصفهان سبب توسعه و سهولت حمل و نقل 
کشور می شود در مرکز 

یک عضو کمیسیون عمران در مجلس:

کشور نیازمند تقویت و نوسازی است ناوگان ریلی 

غ در بازار چند؟ قیمت مر

رتبه نخست ارزش
 فروش پاالیشگاه اصفهان 

کاال  در بورس 

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی :    

استفاده از رمزارزها 
برای واردات 

مشکل شرعی ندارد

خبر

خبر

خبر
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3 19 ژانویه    2۰22
مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهمطرحکرد؛

نقشه تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در افق ۱۴۰۴ کشور
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه 
گفت: با بیان اینکه برنامه تولید ۵۵ 
میلیون تن تولیــد فوالد بــرای افق 

۱۴۰۴ کشور در نظر گرفته شده است.
محمدیاســر طیب نیا در آئین گرامیداشــت بیســت و 
نهمین سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه، با بیان اینکه 
امروز برای خانواده ما روز مهمی است، اظهار کرد: فوالد 
مبارکه با همت فوالدمــردان، روحیه جهــادی و اراده 
آهنین آنان شــکل گرفت که ما امــروز میــراث دار آن ها 
هستیم؛ این مجموعه افتخارات زیادی داشته اما برای 
بقای این افتخارات نیازمند یــک حرکت جدید و یک 

اتفاق بزرگ هستیم.
وی بــا بیان اینکــه امروز فــوالد مبارکــه به الگــوی ملی 
بنــگاه داری تبدیــل شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: 
همچنان که فوالد مبارکه طی دهه های گذشته موجب 
اتفاقات خوب بوده اســت، امروز هم باید منشأ اتفاق 

بزرگ دیگر شود.
انسان های بزرگی در شکل گیری فوالد مبارکه نقش 

داشته اند
وی اذعــان داشــت: فوالد مبارکــه صرفا یــک کارخانه 
نیست و در گذر سال های گذشــته به منشأ تحوالت 
گر  بنیادین در اقتصاد و صنعت کشور مبدل شده است؛ ا
بخواهیم فوالد مبارکه تا ۵۰ سال آینده همچنان سرآمد 
باشد، باید رمز موفقیت مان در ۳ دهه گذشته را مرور و 

جایگاه و مسیرمان برای ۵۰ سال آینده را ترسیم کنیم.
طیب نیا اضافه کرد: داشتن چشم انداز توسعه کمی و 
حفظ سهم تولید فوالد کشور برای فوالد مبارکه کافی 
نیست و باید برای افق های دیگری برنامه ریزی کنیم؛ ما 
باید در ابعاد مختلف توسعه کشور را رقم بزنیم که در این 
راستا سرمایه انسانی نخســتین محور و رمز موفقیت 

فوالد مبارکه است.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه ادامــه داد: نیروی انســانی 
کارآمــد، نظــام مشــارکتی و بهبــود مســتمر، داشــتن 
چشم انداز متعالی، برنامه محور بودن، حرکت دقیق 
بر اساس برنامه، بسیج همگانی نیروها در برنامه ریزی 
و نظام های تحولی مشارکت، همه اینها در کنار روحیه 
جهادی، انقابی و انگیزه و نیت پاک الهی کارکنان باعث 

شده که فوالد مبارکه در این نقطه قرار بگیرد.
طیب نیا با بیان اینکه انسان های بزرگی در شکل گیری 
فــوالد مبارکــه نقــش داشــته اند، افــزود: یکــی از رمــوز 
موفقیت فوالد مبارکه این اســت که در آن انســان ها و 

افکار بزرگی وجود داشته است.
مدیرعامل فــوالد مبارکه با بیان اینکه این ســرزمین از 
کنون مهد صنعت بوده است، ادامه  قرون گذشته تا

گر بخواهیم ایــن راه را ادامه دهیم و حافظ بقای  داد: ا
فوالد مبارکه باشیم، باید اهداف بزرگی را دنبال کنیم؛ 
شــرایط عمومی کشــور از لحــاظ صنعتــی و اقتصادی 
به ویژه در صنعت فوالد، در شرایط مطلوبی قرار داشته 

و کارهای زیربنایی انجام شده است.
وی تصریح کــرد: بهره بــرداری از معادن ســنگ آهن و 
منابع گازی و سابقه دیرینه در صنعت فوالد از ۵۰ سال 
کنون شرایطی را ایجاد کرده که این صنعت  گذشته تا
گر امروز  به یکی از صنایع موفق کشور تبدیل شود اما ا
به درستی عمل نکنیم، همین موفقیت ها نیز نتیجه 

عکس خواهد داد.
نقش مهم فوالد مبارکه در تولید ناخالص ملی

محمد یاســر طیب نیا با بیان اینکــه برنامــه تولید ۵۵ 
میلیــون تــن تولیــد فــوالد بــرای افــق ۱۴۰۴ کشــور در 
نظر گرفته شــده اســت، گفــت: فــوالد مبارکــه از تولید 
۲.۵ میلیون تنی ابتــدای راه انــدازی به ۱۰ میلیون تن 
فعلی رســیده اســت. مدیرعامل فــوالد مبارکــه، ورود 
شرکت های معدنی به تولید فوالد را قابل توجه دانست 
و گفــت: تحریم هــای بین المللــی و محدودیت های 
موجود به اهمیــت و جایگاه فــوالد مبارکه برای رشــد 

اقتصادی کشور افزوده است.
وی با اشاره به سهم یک درصدی فوالد مبارکه در تولید 
ناخالص کشور بیان کرد: امروزه بیشتر از نام کشورها نام 

صنعت ها و بنگاه ها شنیده و شناخته می شود و درآمد 
بعضی از این بنگاه ها و شرکت ها به مراتب از کل اقتصاد 
کشور ما و درآمد نفتی ما بیشتر است؛ ما با چنین دنیایی 
گر قرار باشد در کشور کسانی این گام ها را  مواجهیم و ا

بردارند، چه صنعتی بهتر از فوالد مبارکه است؟
گر کشــور  مدیرعامل فــوالد مبارکه همچنیــن افزود: ا
گر شــبکه ریلی توسعه بیشتر  اســکله بزرگ نیاز دارد و ا
می خواهد فوالد مبارکه باید برای این موضوع فکر کرده 
و اقدام کند؛ صنایع بزرگ مانند فوالد مبارکه باید این 
کارها را انجام دهند و این در حالی است که شرکت هایی 
بقا پیدا می کنند که در توسعه تکنولوژی فعال هستند.

ک ترین صنعت کشور است فوالد مبارکه پا
وی در ادامه بیان داشــت: توسعه مداوم کمی، کیفی 
و متوازن، تکنولوژی، نوآوری و توسعه پایدار، سرلوحه 
کار فوالد مبارکه است؛ تولید محصوالت جدید با همت 
متخصصان داخلی این شرکت باعث افتخار ماست اما 
متأسفانه امروز همراستا با هدف گیری های دشمن، 
یک موج صنعت ســتیزی در کشــور راه افتــاده و علیه 
صنعت ایجاد شــده اســت، صنعتی که نجات بخش 
اقتصاد کشــور اســت. مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن 
بیان اینکه بسیاری از صنایع الزامات توسعه یافتگی را به 
موقع رعایت نکردند گفت: متأسفانه برخی، بحران های 
آلودگی و کم آبی را به گردن صنعت می اندازند؛ در حالی 

که این موضوع خاف واقع بوده و این در حالی است که 
در ابتدای دی ماه امسال و در اوج آلودگی سایر شهرها، 
ک شــهر مبارکه نشــان دهنده عدم آالیندگی  هوای پا

فوالد مبارکه بود.
ک ترین صنعت  طیب نیا با بیان اینکه فوالد مبارکه پا
کید کرد: ما بایــد در این حــوزه الگوی  کشــور اســت، تأ
صنعت سبز در کشور باشیم و نشان دهیم که صنعت 
می تواند دوست دار محیط زیســت باشد؛ باید نشان 
دهیم که می توانیم مزایای صنعت را داشته باشیم و 
کنون تمامی خروجی های  معایب آن را حذف کنیم، ا
فوالد مبارکه شبانه روزی در حال پایش لحظه ای است 
و نتایج نشان می دهد که برخی از این مقادیر که ثبت 
شده حتی از استانداردهای محیط زیست باالتر است.

وی در خصوص در موضوع توسعه سرمایه انسانی که 
یکی از مهمترین ارکان مجموعه فوالد مبارکه است نیز 
گفت: باید بگوییم که نخستین محور توسعه، توسعه 
گر امروز به جایی رسیده ایم  ســرمایه انســانی اســت. ا
به خاطر سرمایه انسانی ماست. هرگاه از نظر فرهنگ 
سازمانی، روحیه کاری و جهادی به جایی رسیدیم که 
در دنیا سرآمد باشیم آنگاه می توانیم با فوالدسازان و 
بنگاه های بزرگ اقتصادی جهانی به رقابت بپردازیم و 

باید قبل از هر چیز این اتفاق بیافتد.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتانداری 
گفــت: بدلیــل مشــکات زیســت  اصفهــان 
محیطی و کمبود منابع آب در استان، صنایع 
بخش کشــاورزی به هیچ وجه حق بارگذاری 
زاینــده رود نخواهنــد  جدیــدی در حــوزه 

داشت. 
مســاحت اراضی کشــاورزی اســتان اصفهان 
۵۶۹ هزار هکتار است که در سال های طبیعی 
از حیث بارندگی حدود ۷۰ درصد آن به کشت 
محصوالت زراعی مانند انواع غات، حبوبات 
و محصوالت علوفه ای، جالیزی و انواع سبزی 

و صیفی اختصاص دارد.
مهــرداد زینلیــان در حاشــیه برگــزاری کمیتــه 
امــور زیربنایــی اســتان اصفهــان افــزود: هــر 
اقدامی در ایــن پیونــد بایــد بــا تایید و بررســی 

شرکت آب منطقه ای صورت بگیرد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه دســتور جلســه 
امروز ایــن کارگروه اظهــار داشــت: این کارگروه 
بــه بررســی  ۱۱۹ مــورد از مســائل صنایــع و 
کاربری هــای کشــاورزی اســتان پرداخــت که 

در پــی آن، موضــوع ۱۹ ســکونتگاه شــهری در 
ح  شهرستان های چادگان و اردســتان و و طر

انتقال کوره های گچ مورد بررسی قرار گرفت.
زینلیان تصریح کــرد: در این کارگروه، بررســی 
ساخت و ســاز اتاق های کارگری و نگهبانی در 
کید بر حفظ اراضــی زراعی و باغات  باغ ها بــا تا
مــورد تاییــد قــرار گرفت و مقــرر شــد محدوده 
۱۹ ســکونتگاه در چادگان و اردستان که فاقد 
طرح و محدوده مصوب بودند، مشخص شود 
تا مردم از مزایــای اخذ پروانه و امــوز زیربنایی 

استفاده کنند.
زینلیــان  یکــی دیگــر از مصوبات این نشســت 
را تاییدیــه خــروج کوره هــای گچ در شــعاع ۵۰ 

کیلومتری اصفهان برشمرد.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتانداری 
کوره دارهــا،  گفــت: البتــه حقــوق  اصفهــان 
ساخت و ســازها و حق و حقوق احتمالی آنها 
بصورت جدا بررســی و طبق ضوابط پرداخت 

می شود.
ح هــای وابســته کشــاورزی، مــوارد تعیین  طر
کاربری کشــاورزی برای احداث اتاق کارگری، 
کشــاورزی، مــوارد  ح وابســته  جلســات طــر
تعیین کاربری صنایع کشاورزی برای احداث 
واحدهــای دامــداری، تاسیســات جانبــی 
کی،کشــتارگاه  چ خورا گلخانــه، پــرورش قــار
صنعتــی، کارگاه عرقیــات و تولیــد انــواع بذر از 

ح شده در این نشست بود. دیگر موارد مطر

با قول شــهردار اصفهــان بلــوار جانبــازان )محور 
اصفهــان - برخــوار( تــا پایــان ســال ۴۰۱ تکمیــل 

می شود و به بهره برداری می رسد.
 محمد رضــا قربانی فرمانــدار شهرســتان برخوار 
کاهــش تصادفــات و بــار ترافیکــی خودرو هــای 
ســنگین بلوار امــام خمینــی )ره( دولــت آبــاد را از 
مزایای این طرح دانست و گفت: عملیات عمرانی 
شامل زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت چهار 
کیلومتــر از ایــن طــرح در حریــم شــهر دولــت آباد 
صورت پذیرفته و منتظر اقدام شهرداری اصفهان 

هستیم.
علی اصغر شــاطوری مدیر شــهرداری منطقه ۷ 

اصفهان نیز در ارتباط زنده اینترنتی با خبر ۲۰ شبکه 
گفت: ردیف بودجه تکمیل این طرح در بودجه 
سال آینده شــهرداری دیده شــده و مقدمات آن 
شامل نقشه برداری و آزادسازی اراضی در دست 

اقدام است.

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل ونقل 
ح  شــورای اسامی شــهر اصفهــان گفــت: طــر
شفافیت و ارتقای سامت اداری باید به صورت 
واقعی و بدون گزینش بندهــای طرح و اعمال 
سلیقه اجرا شود تا شائبه ای برای افراد نداشته 

باشد.
محمدرضــا فــاح بــا بیان اینکه شــهرداری ها 
یکــی از مهمتریــن مجموعه هــا در ارتبــاط بــا 
شــهروندان هســتند، اظهار کرد: در کشــور ما 
بیــش از ۷۰ درصــد مــردم در مناطــق شــهری 
زندگــی می کننــد و تعامــات و ارتباطــات بین 
شهروندان و شهرداری بسیار وسیع و گسترده 
است؛ لذا در صورتی شهرداری ها و شوراهای 
اسامی شــهر موفــق خواهنــد بــود کــه مــردم 
و شــهروندان با ایــن ارگان همراهــی و تعامــل 

داشته باشند.
وی تصریح کرد: همراهــی مردم وقتی صورت 
می گیــرد کــه مدیریــت شــهری را از خودشــان 
بداننــد و ایــن موضــوع حاصــل نمی شــود 

و  امــور  همــه  شــهری  مدیریــت  مگر اینکــه 
موضوعات مربوط به شــهر و شــهروندان را به 
طور شــفاف در معرض دیــد مردم قــرار داده و 
همیشــه و در همه حال مردم را ناظر بر اعمال 

و عملکرد خود بدانند.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حمل ونقل 
بــا  کیــد  تا اصفهــان  اسامی شــهر  شــورای 
بیان اینکه شفافیت می تواند اعتماد و همراهی 
مردم را به خود جلب کند، افزود: با ایجاد طرح 
شفافیت نتایجی از قبیل افزایش کارایی و جلب 
اعتماد مردم و شــهروندان را حاصل می شود، 
همچنین این طرح سبب کاهش فساد و رانت 

در سیستم اداری شهر خواهد شد.
ح شــفافیت و ارتقای  کیــد بر اینکه طر وی با تا
ســامت اداری باید به صــورت واقعی و بدون 
ح و اعمــال ســلیقه اجرا  گزینــش بندهای طــر
شــود تا شــائبه ای برای افراد نداشــته باشــد، 
ح در همــه ارکان  گفــت: امیدواریم ایــن طــر
جامعــه بــه ویــژه ادارات دولتــی عملیاتــی و 

اجرایی شود.
ح  فــاح ادامــه داد: ضمانــت اجرایــی طــر
شــفافیت و ارتقــای ســامت اداری، نظــارت 
و مطالبه گــری مســتمر و دقیــق شــهروندان 
که ایــن نظــارت، مدیــران را در ریــل  اســت 
خدمت گذاری بی منت، هدایت کرده و اجازه 

ج شوند. نمی دهد که از این ریل خار

در کارگــروه تائیــد صاحیــت مدیــران کنتــرل 
کیفیــت اســتان اصفهــان، ۱۲ واحــد تولیــدی 
صاحیت کنترل کیفیت اســتاندارد را دریافت 

کردند. 
به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اســتاندارد 
اســتان اصفهان، چهــار دهمین کارگــروه تائید 
صاحیــت مدیــران کنتــرل کیفیــت اســتان با 
حضــور مدیــرکل اســتاندارد اســتان، معــاون 
استانداردســازی و آمــوزش همچنیــن معــاون 
ارزیابی و انطباق ومسئوالن مرتبط تشکیل شد.
درایــن کارگــروه ۱۷ پرونــده از مدیــران کنتــرل 
کیفیــت واحد هــای تولیــدی بررســی و بــا تائید 

صاحیــت ۱۲ نفــر از مدیــران کنتــرل کیفیــت 
بصورت قطعی یا مشروط موافقت شد.

همچنین ۲ مدیر واحد تولیدی این استان تایید 
صاحیت نشــدند و با اســتعفا ۳ نفــر از مدیران 

کنترل کیفیت موافقت شد.

کشاورزی  بارگذاری جدید 
در حوزه زاینده رود ممنوع است

وعده ای که شهردار به شهروندان برخوار داد:

سال آینده بلوار جانبازان تکمیل می شود

عضو شورای شهر اصفهان:
طرح شفافیت باید بدون اعمال سلیقه 

اجرا شود

در کارگروه تائید صالحیت مدیران کنترل کیفیت:

کیفیت ۱۲ واحد تولیدی  تایید استاندارد بودن 
در اصفهان 

ســخنگوی شــورای اسامی شــهر اصفهــان 
گفــت: در حاشــیه دیــدار بــا راننــدگان و 
حمل ونقل هــای  انــواع  زحمت کشــان 
درون شــهری و برون شــهری کــه بــه بهانــه 
روز ۲۶ آذر انجام شــد، خانم پرســتار از آقای 
شــهردار فعالیت متــرو را در روزهای تعطیل 

درخواست کرد.
گرام خود  علی صالحی در صفحه اینستا

نوشت:
»در حاشیه دیدار با رانندگان و زحمت کشان 
انــواع حمــل و نقل هــای درون شــهری و 
برون شــهری کــه بــه بهانــه روز ۲۶ آذر انجام 
شد، این خانم پرستار از آقای شهردار فعالیت 

مترو در روزهای تعطیل را درخواست کرد. 
البتــه برای ایــده اش پیوســت اقتصــادی و 
اصطاحا »بیزینس پلن« هم داشــت که در 

نوع خودش جالب بود. 
کلیات ایده هم طــرح قیمت گذاری شــناور و 
فعــال کــردن ظرفیت هــای اقتصــادی برای 
پوشش خأل کاهش مسافر در ایام تعطیل بود. 
از آقــای شــهردار خواســتیم بــه پاس ایــن 
مشارکت فعال و جذاب و ارائه ایده و راهکار به 
جای نقد یا مطالبه غیرمرتبط از ایشان تقدیر 
کنند که دکتر قاسم زاده نیز برای این کار با ما 

هم نظر بود. 
در ادامه هم ایده ایشان با بررسی موارد مشابه 
در شهرهای کشور به بحث گذاشته شد و قرار 

شد بیشتر بررسی شود. 
در کنــار قاب هــای پنــج صبــح بــا راننــدگان 
اتوبــوس و خودروهــای ســنگین، حضــور 
در ترمینــال، متــرو و اتــاق کنتــرل ترافیــک، 
شــاید این بهتریــن قــاب از این برنامــه چهار 
ساعته بود. با شهروند مشارکت جو می توانیم 

اصفهان را شهر زندگی کنیم.«

اصفهــان  شــهرداری   ۱۵ منطقــه  مدیــر 
گفت: آزادســازی خیابــان کمربند شــمالی 
کــه حــدود ۴۰ درصــد آن انجــام شــده و 
آزادســازی خیابان های منتهی به کمربند 
شــمالی ازجملــه خیابان هــای شــهدای 
کبر، ابــر، الله و کنــگاز در اولویت  ســتار، اهلل ا

شهرداری برای سال آینده است.
هوشنگ نظری پور در رابطه با اولویت های 
منطقه ۱۵، اظهار کرد: با توجه به مستهلک 
شدن آســفالت معابر منطقه، در نظر داریم 
برای ســال آینده نهضت آســفالت تشکیل 
شود تا وضعیت آسفالت این منطقه بهبود 

یابد.
کمربنــد  وی افــزود: آزادســازی خیابــان 
شــمالی که حدود ۴۰ درصد آن انجام شده 
و آزادسازی خیابان های منتهی به کمربند 
شــمالی از جملــه خیابان هــای شــهدای 
کبر، ابــر، الله و کنــگاز در اولویت  ســتار، اهلل ا

شهرداری برای سال آتی است.
اصفهــان  شــهرداری   ۱۵ منطقــه  مدیــر 
تصریح کرد: قبل از الحاق شهر خوراسگان 
بــه شــهرداری اصفهــان، در شــمالی ترین 
نقطــه، کمربنــد شــمالی حدفاصــل آزادراه 
شهید صیاد شیرازی و رینگ چهارم در طرح 
تفصیلی این شهر در نظر گرفته شده بود که 
امیدواریم با همکاری مردم آزادســازی این 
محــور از بزرگــراه شــهید صیــاد شــیرازی تــا 
انتهــای خیابــان ســلمان در ســال آینــده 

انجام شود. 
وی ادامــه داد: هزینــه بــرآورد شــده بــرای 
آزادســازی این معبــر، بالــغ بــر ۱۲۴ میلیــارد 
تومان اســت که امســال ۶۲ میلیارد تومان 
و بــرای ســال آینــده نیــز حــدود ۴۰ میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده است و پیش بینی 
می شــود عملیات اجرایی آن در سال ۱۴۰۲ 
آغاز شــود. نظری پــور در رابطه با بن بســت 
بودن تعــدادی از خیابان هــا و محات این 
منطقــه، تصریــح کــرد: بــا احــداث کمربند 
شــمالی منطقــه، خیابان هایــی همچــون 
کبــر و ابــر از دو طرف دسترســی خواهد  اهلل ا

داشت.
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با اشاره 
بــه محــدوده کمربنــد شــمالی، افزود: ایــن 
ح از محــدوده بزرگــراه شــهید صیــاد  طــر
شــیرازی در منطقــه ۱۰ شــروع و بــه میــدان 
ســلمان در منطقــه ۱۵ که بیشــترین حجم 

آزادسازی را دارد، منتهی خواهد شد.

خبر خبر

استان

خبر

نمایشــگاه بین المللــی اصفهــان میزبــان بیســت و 
چهارمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف است.

 نمایشــگاه فرش دســتباف بــا حضــور ۱۵۰ شــرکت و 
موسســه فعــال در حوزه های مرتبــط با فرش دســتباف از اســتان های 
اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خراسان 
شمالی، گلستان، فارس، قم، تهران، کردستان و چهارمحال و بختیاری 

برپا می شود.
این رویداد اقتصادی در فضای نمایشگاه به مساحت ۱۵ هزار مترمربع هنر 
دست فرش بافان، قالیبافان و فعاالن حوزه های تولید، فروش، بازرگانی، 

طراحان و نقاشان و مرمت کاران و رفوگران فرش دستباف در معرض دید 
عاقمندان قرار خواهد گرفت.

۷۷ درصد شــرکت کنندگان این نمایشگاه از اســتان اصفهان هستند و 
۲۳ درصد مشارکت کنندگان نیز از استان های دیگر به اصفهان می آیند تا 

فعالیت خود را در معرض نمایش قرار دهند.
توجه به موضوع صادرات، یکی از اصلی ترین اهداف برگزاری بیســت و 

چهارمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان به شمار می رود.
از جمله اهــداف دیگــر برگزاری این نمایشــگاه توســعه فــروش داخلی، 
معرفی هر چه بیشتر ظرفیت های این بخش اقتصادی، ایجاد بستر های 

مناسب برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، ایجاد زمینه اشتغال و 
کارآفرینی، آشنایی دست اندرکاران با محصوالت، نوآوری ها و ظرفیت های 
موجود، ایجــاد فضای رقابتی ســالم میان تولیدکننــدگان داخلی برای 
ارتقای کیفیت تولید و ایجاد ارتباط مستقیم و رو در رو میان تولیدکنندگان 

و مصرف کنندگان است.
عاقمندان به بازدید از بیســت و چهارمین نمایشــگاه فرش دستباف 
اصفهان می توانند از ســاعت ۱۴ تا ۲۰ روز هــای ۲۹ دی تا ۴ بهمن ماه به 
نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در کمربندی شرق، روبروی منطقه 

روشن دشت مراجعه کنند.

مدیرعامل آب شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: ســاالنه بیش از ۴۰ میلیارد تومان از 
اعتبارات جاری صرف تعمیر و نگهداری شبکه های آبیاری استان می شود.

حسن ساسانی در نشست مشــترک جهاد کشاورزی، ســازمان تعاونی روســتایی و آب 
منطقه ای استان اظهار داشت: رسیدن به نتیجه دلخواه در باره موضوع آب در گرو ایجاد زبان مشترک بین 

شرکت آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی است.
وی خاطرنشان کرد: ضرورت جلب مشارکت مردمی و تشکیل تشکل ها بین این ۲ نهاد در سنوات گذشته 

همیشه مطرح بوده است تا امروز به وفاق و همکاری الزم دست یافته ایم.
ساسانی با بیان تأثیر همکاری ۲ نهاد یاد شده در بهبود مدیریت آب در استان تصریح کرد: آب منطقه ای اعتقاد 
کاملی به ضرورت مشارکت بیش از پیش جهاد کشاورزی، صنف و اتحاد تعاون روستایی و آب منطقه ای دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان ادامه داد: در صورتی که بهره بردار آب، خود کشاورز باشد ضمن کنترل 

بهتر روی برداشت ها می توانیم به استفاده بهینه از منابع موجود دست یابیم.
وی از شفافیت در داده ها خبر داد و گفت: آب منطقه ای از دادن اطاعات مورد نیاز به اصناف و تشکل ها دریغ 
نخواهد کرد. ساسانی اضافه کرد : از ۷۰ هزار هکتار اراضی شرق اصفهان نقشه هوایی تهیه شده است و هم 

کنون اطاعات بسیار خوبی در باره کشاورزی منطقه در اختیار داریم. ا
مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: مقرر شد تا با ترکیب سازمان تعاونی 
ک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی، آب منطقه ای و تشکل های  روستایی، مدیریت آب و خا

صنفی کشاورزی، کارگروهی تشکیل شود تا بطور  مستمر در باره مشکات جاری به گفت وگو بنشینند.
محسن حاج آبادی یادآور شد: در گذشته مدیریت آب، دولتی بود و همواره این مساله با اعتراض کشاورزان  
مواجه می شد اما در قالب این تشکل که از بدنه بخش کشاورزی است، فرایند کاشت، داشت و برداشت در 

حوزه توزیع و تحویل آب نیز بصورت بهینه صورت می گیرد.
کنون عزم جدی در این  وی این اقدام را آغازی برای هوشمندسازی نظام تحویل آب در آینده دانست و گفت: تا
کنون ۲ وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی برای تحویل حجمی از آب برای افزایش  حوزه وجود نداشته  است اما ا

بهره وری و ساماندهی کشت و کار  به جمع بندی رسیده اند.
مدیر سازمان تعاون روستایی اصفهان اضافه کرد: در مجموع، سازمان جهاد کشاورزی و تعاونی روستایی 
۲۰ جلسه در این راستا تشکیل داده اند و نیاز است یک کارگروه  با ترکیب خاص و حضور آب منطقه ای شکل 
بگیرد تا مدیریت آب در حوزه برداشت های غیرمجاز و کشت و کار کشاورزی با نظارت مستقیم خود کشاورز 

انجام شود.
به گزارش ایرنا، نشست مشترک جهاد کشاورزی، سازمان تعاونی روستایی استان و آب منطقه ای استان 
اصفهان با محوریت و میزبانی دفتر مشارکت های مردمی و طرح های زودبازده شرکت آب منطقه ای برای 

بررسی راهکارهای تحقق مدیریت مشارکتی آب کشاورزی برگزار شد.
در این نشست مقرر شد بزودی حجمی از آب در اختیار کشاورزان استان قرار بگیرد و نظارت بر بهره برداری از 

آن نیز در اختیار خود آنان باشد.

مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد 
کنون فــوالد مبارکــه بیش از  مبارکه گفــت: هم ا
۵۰۰ گریــد فــوالدی در حوزه های مختلــف لوازم 
خانگــی، خودروســازی، لوله ســازی، صنایــع قوطی ســازی و... 

تولید می کند.
علیرضــا مولــوی زاده مدیــر متالــورژی و روش های تولید شــرکت 
فوالد مبارکه در نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و شرکای کسب 
و کار که با مشــتریان فــوالد مبارکــه در عرصه تولید لــوازم خانگی 
برگزار شــد، اظهار کــرد: برای اســتفاده صحیــح از هر گریــد فوالد 
مبارکه، مشتریان این شرکت می توانند از خدمات مشاوره فوالد 

مبارکه در این زمینه استفاده کنند.
وی بــا بیان این کــه در صورتی که ســفارش گذاری ها به درســتی 

انجام شــود، مشــکات مشــتریان به حداقل می رســد، افزود: از 
آن جا که فوالد مبارکه قابلیت تولید محصوالت تجاری، کششی، 
فوق کششی و استحکام باال را دارد، بنابراین این شرکت می تواند 

تولید محصوالت کیفی ویژه را در دستور کار خود قرار دهد.
مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه از نظر تلرانس های ابعادی 
درخواستی مشتریان مطابق با اســتانداردهای بین المللی را در 
۲ حالت تلرانس نرمال و تلرانس ویــژه می تواند محصوالت خود 

را به مشتریان عرضه کند.
وی بــا بیان ایــن که فــوالد مبارکــه از توانمنــدی شــرکت های زیر 
مجموعه خود برای تأمین خواسته مشتریان در تولید محصوالت 
جدیــد اســتفاده خواهــد کــرد، اذعــان داشــت: در ایــن راســتا از 
مشــتریان خود درخواست داریم همه خواســته های بلندمدت 
خود را به همراه تناژ مصرفی به فــوالد مبارکه برای تصمیم گیری 

ح های توسعه این شرکت ارائه کنند. در طر

کننده در نمایشگاه فرش دستباف اصفهان اعالم آمادگی ۱۵۰ تولید 

تعمیر شبکه های آبیاری اصفهان با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان 

مدیر متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه:

گرید فوالدی در فوالد مبارکه تولید و عرضه بیش از ۵۰۰ 

خبر

خبر

خبر
ایده های خانم پرستار 
برای متروی اصفهان

کمربند شمالی آزادسازی 
 منطقه ۱۵؛ اولویت سال

 آینده شهرداری
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جامعه4 19 ژانویه    2۰22
وکال به افرادی که توان مالی کمی دارند، 

کمک کنند 
دادستان اصفهان گفت: عاوه 
بر مســائل شــخصی به مســائل 
حقوق عامــه هم توجه داشــته 
باشید و تنها منافع شخصی را مدنظر نگیرید؛ در 
بحث حقــوق عامه به دســتگاه هایی کــه نیاز به 
کمک دارند کمک کنید و وقتی مشــاهده کردید 

شخصی توان مالی ندارد به او کمک کنید. 
کید کرد: هنر یک وکیل این  دادستان اصفهان تأ
است که بتواند اجرای عدالت و منافع موکلش را 
گر نتواند ایــن ۲ مورد را باهم  کنار هم قرار دهد و ا
جمع کند وکیل موفقی نخواهد بود؛ موظفیم در 
هر مقام و جایگاهی که هستیم در راستای تحقق 
گر اینگونه  عدالت گام برداریم و از آن دفاع کنیم و ا

نباشد به وظیفه خود عمل نکردیم.
کیــد بر اینکــه وظیفــه قضــات اجــرای  وی بــا تأ
عدالت، احقاق حق و ابطال باطل است تصریح 
کرد: نیاز است در این زمینه یاور قضات باشید و 
از ســمتی منافع مــوکل خــود کــه در جهت حق 
گر این کار را انجام دهید  است را در نظر بگیرید، ا
گر به سمتی بروید که  وکیل موفقی هستید اما ا
تنها منافع موکل را مد نظر قرار بگیرید و از ناحق 
موکل دفاع کنید اولین شــخصی که شخصیت 
شما در نظر او خرد می شود همان موکل است؛ 
پــس از آن همــکاران و قضــات به ایــن موضــوع 
پــی می برنــد و متوجــه می شــوند کــدام وکیــل 
به دنبــال احقــاق حــق و کــدام وکیــل به دنبــال 

منافع شخصی است.
کید  اصفهانی با بیان اینکه موضوعی که به آن تأ
دارم صداقت و عدالت است گفت: امروز سوگند 
یــاد می کنید کــه در جهــت احقــاق حــق، ابطال 
باطل و اجــرای عدالت کمــک کنید و نیاز اســت 
به این ســوگند پایبند باشید؛ این ســوگند به این 
دلیل است که افراد شرافت خود در جهت اجرای 

عدالت به وثیقه بگذارند.
دادســتان اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه از امــروز 
خودتــان را بــه ســوگندی کــه یــاد کردیــد مقیــد 
بدانیــد و تاش تان ایــن باشــد کــه بــرای اجــرای 
عدالــت کمک کنیــد بیان داشــت: شــأن وکالت 
هم دوش شــأن قضاوت اســت و جایــگاه خود را  
ارزان نفروشــید؛ همــان  شــأن و منزلتــی کــه یک 
قاضی دارد وکیل هم دارد و در این مســیر احترام 

متقابل نسبت به یکدیگر الزم است.

نتیجه وکالت به دست قضات است
وی در خصــوص وظیفــه وکا توضیــح داد: نیــاز 
کــه شــما وکالــت خــود را انجــام دهیــد،  اســت 
وظیفه تان همین مورد اســت و نتیجه به دست 
قضاوت است و هیچ گاه نمی توانید به موکل تان 
قــول و ضمانــت دهید؛ تنهــا قولی کــه می توانید 
بدهید این اســت کــه تمام تــاش خــود را بکنید 
تا آن چیــزی کــه در راســتای حــق اســت محقق 
شــود. اصفهانــی یــادآور شــد: عــاوه بــر مســائل 
شخصی به مسائل حقوق عامه هم توجه داشته 
باشید و تنها منافع شخصی را مدنظر نگیرید؛ در 
بحث حقــوق عامه به دســتگاه هایی کــه نیاز به 
کمک دارند کمک کنید و وقتی مشــاهده کردید 

شخصی توان مالی ندارد به او کمک کنید.
دادســتان اصفهان بــا بیان اینکه در همــه کارها 
خداونــد را ناظر بدانیــد و از اول خدمت بنا را این 
بگذاریــد کــه در جهت احقــاق حق کمــک کنید 
خاطرنشان کرد: موضوع استقال وکیل هم مورد 
مهمی اســت؛ وظیفه شما این اســت که تکالیف 
گر شــخصی از شــما  قانونی خــود را عمل کنید و ا
خواســته نابجایــی داشــت وظیفــه داریــد طبق 

استقال تان عمل کنید.
توصیه های مهم برای تازه واردهای حرفه 

وکالت
نرگس صلواتــی، رئیس مرکــز وکای قــوه قضائیه 
اســتان اصفهان نیز در این جلسه اظهار داشت: 
وکا روابــط بیــن مــوکل و وکیــل را مدنظر داشــته 
باشــند و بدانند که وکیل امین موکل است؛ پس 
از این در برابر موکل یکســری قواعدی اســتخراج 

می شود که نام آن را اخاق وکالت می نامیم.
وی افــزود: اولین وظیفــه وکیل این اســت که به 
مــوکل قول هــای تخیلــی و انجام نشــدنی ندهد 
کــه بــرای مــوکل خــود  و امانــت اقتضــا می کنــد 
واقعیت ها را بازگو کند؛ وظیفه دوم این است که 
هیچگاه به موکل قول تحقق نتیجه را ندهد و به 
وی توضیح دهد که چه مراحلی ممکن است در 
خ دهد و وظیفه شما این است  حین دادرســی ر
که تمــام تــاش خــود را بــرای احقاق حــق موکل 

انجام دهید.
گر موکل شــما خواســت  صلواتــی بیان داشــت: ا
که راه های انحرافی را انتخاب کنــد، باید بدانید 
که این موضوع بــا راه های قانونــی منافات دارد؛ 

همچنیــن وکا بایــد از پیچیــده کردن دادرســی 
خــودداری کــرده و از مــواردی کــه با آن آشــنایی 
دارند در جهت تسهیل این روند استفاده کنند.

رئیس مرکــز وکای قــوه قضائیه اســتان اصفهان 
خاطرنشــان کــرد: وکا باید ســعی کننــد طرفدار 
حق باشند و ببیند که آیا موکل آن ها در موضوع 
گــر قانــع شــدید بــرای حــق  حــق دارد یــا خیــر و ا
گر ایــن نیــت را داشــتید،  بجنگیــد و بدانیــد کــه ا
حق الوکاله ای که اخذ می کنید برای شما همراه 

با خیر و برکت خواهد بود.
وی گفــت: وکا و قضــات دو بــال فرشــته عدالت 
گــر یکــی از ایــن دو خدشــه دار شــود،  هســتند؛ ا
عدالت نیز خدشــه دار خواهد شــد؛ باید دانست 
کــه مکتــب قضــاوت احتــرام دارد و لــذا بایــد در 
دادگســتری ها و مراجع قضایی شــئونات رعایت 

شود.
صلواتــی افــزود:  شــما از ایــن پــس ســفیران مرکز 
وکای قــوه قضائیــه هســتید و در مراجعــه بــه 
کت، پوشش و ادب را سرلوحه  کم رعایت نزا محا
خود قرار دهید و با علم و تخصص خود نمادی از 

مرکز وکای دادگستری باشید.

خبر

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
پرهیــز  شــعار  گفــت:  اصفهــان  شــهرداری 
از رفتارهــای پرخطــر بــه معنــای جلوگیــری از 
که ایمن مــداری  رفتارهــای پرخطــر در همــه زمینه هــا اســت 

شهروندان را به همراه دارد. 
کاهــش حــوادث  گفــت: بــا توجــه بــه  کاوه آهنگــران   فرهــاد 
با ایمن مداری شهروندان، شــعاری که در سازمان آتش نشانی و 
ح شــد و در سطح کشور  خدمات ایمنی شهرداری اصفهان مطر
نیز رواج یافت، »پرهیز از رفتار های پرخطر« به معنای جلوگیری 
از رفتار هــای پرخطــر در همــه زمینه هــا اســت که ایمن مــداری 

شهروندان را نیز به همراه دارد.
او گفت:آموزش های ایمنی باید برای کودکان در خانواده و مهد 

کودک در دستور کار قرار گیرد تا شــهروندان از سنین کودکی این 
موارد را دانسته و حوادث کاهش یابد.

والدین بــرای آموزش ها باید مطالعه داشــته باشــند تــا چنانچه 
موردی را به طــور صحیــح و کامــل نمی دانند، اطاعــات خود را 

تکمیل و به فرزندان ارائه کنند.
خانواده ها این موارد را تمرین کرده و خود را برای مواقع اضطراری 
آماده کنند؛ یکی از حوادث شایع، پریدن جسم در گلو است که 
آمــوزش نجات آن شــاید کمتــر از یــک دقیقــه طول بکشــد، ولی 

ممکن است جان یک نفر را نجات دهد.
به گفته کاوه آهنگران شهروندان بدانند پیشگیری بهتر از درمان 
گر موارد ایمنی از طرف آن ها رعایت شــود، شــهر و کشــور  بــوده و ا

در ایمنی کامل به سر خواهد برد.

خبر

مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان گفت: 
ک، استفاده  همزمان با ۲۹ دی ماه روز ملی هوای پا

از مترو در شهر اصفهان رایگان است.
احمدرضــا طحانیــان اظهــار کــرد: بــه پیشــنهاد 
شــهرداری اصفهــان و موافقــت اعضــای شــورای 
اسامی شهر، به منظور کاهش آلودگی هوای ناشی 
از خودروهای شخصی، افزایش رغبت شهروندان 
برای اســتفاده از حمل ونقل همگانی و برداشتن 
گام های عملیاتی در راستای کاهش آلودگی هوا، 
ک رایگان است. استفاده از مترو در روز ملی هوای پا
وی بــا بیان اینکــه ۲۹ دی مــاه در تقویم ایــران روز 
ک نامگذاری شده است، افزود: هدف از  هوای پا

ک، ایجاد حساسیت در بین  اعام روز ملی هوای پا
اقشار مختلف جامعه نسبت به آلودگی هوا، جلب 
مشارکت مردمی و افزایش هماهنگی بین بخشی 

برای کمک به کاهش آلودگی هوا است.

سرپرســت اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیــر 
حــوادث دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان گفت: 
میانگیــن زمــان رســیدن اورژانــس ۱۱۵ بــه محــل 
حادثه در کانشهر اصفهان در سال جاری ۱۲ دقیقه 
است که نسبت به سال گذشــته ۲۴ ثانیه کاهش 

یافته است. 
فرهاد حیدری در نشست خبری با اصحاب رسانه 
در مرکــز اورژانــس اصفهــان افــزود: میانگیــن زمان 
رسیدن به محل در جاده های استان نیز ۱۴ دقیقه 
است که نسبت به ســال گذشــته ۱۱ ثانیه افزایش 

داشته است.
وی تعــداد کل تماس بــا اورژانــس ۱۱۵ بــرای امداد 
خواهی در ۹ ماه نخســت امســال را ۶۸۸ هزار و ۱۷۱ 
مــورد بیــان و اشــاره کــرد: در این مــدت ۲۱۴ هــزار و 
۹۱۶ مورد از این تماس ها منجر به انجام مأموریت 
شــد که از این تعداد ۱۶۴ هــزار و ۱۱۷ مورد مربوط به 
حوادث غیر تصادفی و ۵۰ هزار و ۷۹۹ مورد مربوط به 

تصادفات بوده است.
سرپرســت اورژانــس پیــش بیمارســتانی اســتان 
اصفهــان ادامــه داد: در ۹ ماه نخســت امســال ۳۵ 
هزار و ۳۴۰ مأموریت تصادفی در محدوده شــهری 
و ۱۵ هــزار و ۴۵۹ مأموریــت تصادفــی در جاده های 

استان انجام شد.
کنــون  وی تصریــح کــرد: از ابتــدای ســال جــاری تا
اورژانــس هوایــی ۲۷ مأموریــت انجــام داد کــه در 
جریان این مأموریت ها ۳۴ بیمار و حادثه دیده را به 

کز درمانی منتقل کرد. مرا
حیدری اضافه کرد: از این میــزان، ۱۳ مورد مربوط 
به حــوادث ترافیکی، یک مــورد انتقال مادر بــاردار 
به بیمارســتان، و ۱۱ مورد ســایر مــوارد و بیماری ها 

بوده است.
وی همچنیــن تعــداد کل مأموریت هــای مــوارد 
مشکوک به کرونا از ابتدای همه گیری این ویروس 
در اســتان را ۳۰ هــزار و ۷۳۴ مورد بیان کــرد و اظهار 

داشــت: ۲۸ هــزار و ۸۴۶ مــورد از ایــن مأموریت هــا 
به صورت ســرپایی و اعــزام انجام شــد و یک هــزار و 
کز درمانی اســتان  ۸۸۸ مورد دیگر انتقــال بین مرا

بوده است.
سرپرســت اورژانــس پیــش بیمارســتانی اســتان 
اصفهان بابیان اینکه از ابتدای شیوع ویروس کرونا 
اورژانــس اصفهــان به صــورت میانگیــن روزانه ۴۶ 
مأموریت اورژانسی انجام می دهد خاطرنشان کرد: 
میانگین روزانــه مأموریت های مربوط بــه کرونا در 
سه ماهه سوم امسال به ۲۰ مورد کاهش یافته است.
کنــون ۳۹۳ نیــروی اورژانــس پیــش  وی گفــت: تا
بیمارستان در استان به کرونا مبتا شده اند و ۲ نفر 

نیز به شهادت رسیده اند. 
۷ درصد اعزام های اورژانس ۱۱۵ اصفهان مربوط به 

بیماران کرونایی است
حیدری عنوان کرد: تعداد تماس های شهروندان 
کنون نسبت  با ۱۱۵ استان از ابتدای شیوع کرونا تا
به ســال های قبل از کرونا ۱۵ درصد افزایش نشــان 
می دهد و اعــزام موارد کرونایــی نیز ۷ درصــد از کل 
مأموریت های اورژانسی را به خود اختصاص داده 

است.
وی درباره مسمومیت با منوکسیدکربن در استان نیز 
یادآور شد: در ۹ ماه نخست امسال ۱۹۹ نفر در استان 
اصفهان با منوکسیدکربن مسموم شدند و که این 
میزان تا ۲۴ دی ماه امسال به ۲۷۵ مورد مسمومیت 

افزایش یافته است.
سرپرســت اورژانــس پیــش بیمارســتانی اســتان 
اصفهان و مدیــر حوادث دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان بیان کرد: سال گذشته نیز ۵۰۵ نفر در استان 
دچار مسمومیت با گاز منوکسیدکربن شدند که ۱۶ 

نفر از آن ها جان خود را از دست دادند.
کنون نیز  وی ادامــه داد: از ابتــدای ســال جــاری تا
۲۵ نفر در استان براثر مسمومیت با منوکسیدکربن 

فوت کردند.
حیدری با اشــاره به اینکه در ســال جــاری ۳ پایگاه 
اورژانس به پایگاه های اورژانس استان افزوده شده 
کنون ۱۵۷ پایگاه اورژانس شامل  است تصریح کرد: ا
یک پایگاه امداد هوایی، ۷۸ پایگاه جــاده ای و ۷۸ 

پایگاه شهری در استان فعالیت دارد.
همچنین در پایان این نشست خبری از کتاب " ۵ 
انگشت اورژانسی" با موضوع آموزش امدادخواهی 

از اورژانس به کودکان رونمایی شد.

رییس ستاد زکات کاشان از افزایش ۵۰ درصدی 
پرداخت زکات در این شهرستان طی ۹ ماه امسال 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. 
حجت االســام مجید ســهراب زاده در نشســت 
شــورای زکات کاشــان با اشــاره به اینکــه در ۹ ماه 
ســال  جاری ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان زکات 
جمع آوری شــد، اظهار داشــت: این رقم در ۹ ماه 
ســال ۱۳۹۹، چهار میلیــارد و ۲۰۰ میلیون تومان 
بود. وی افزود: زکات ها در هر محل و منطقه ای که 
جمع آوری شده، هزینه خواهد شد و برای مثال 
زکات یک روســتا یا شهر به روســتا و شهر دیگری 

انتقال داده نخواهد شد.
رییس ستاد زکات کاشــان با بیان اینکه در چهار 
بخــش و ۴۸ روســتای این شهرســتان ســتاد 
شورای زکات تشکیل شده اســت، گفت: هدف 
از شــکل گیری این شــورا احیــای زکات بــه عنوان 
واجب فراموش شده و شناسایی مودیان زکات و 

ساماندهی آنان است.
رییس کمیته امــداد امــام خمینی )ره( کاشــان 
نیز تعدد موسسه ها و مرکزهای خیریه را از جمله 
گفــت:  کــرد و  مشــکل های شهرســتان بیــان 
مسووالن به جای کمیت این موسسه ها باید به 

کیفیت آنها بپردازند.
امیرحسین شیخ استرکی با اشــاره به نرم افزاری 
که کمیته امداد برای ســاماندهی موسســه ها و 
مرکزهای خیریه طراحی کرده اســت، افزود: این 
نرم افــزار با برخی دســتگاه ها از جمله بهزیســتی 
و کمیته امــداد مرتبط اســت، قابلیت اســتعام 
تمامی موارد ثبت اطاعات مددجو و کمک های 
دریافتی دارد و از موازی کاری ها جلوگیری می کند.

وی ادامه داد: بسیاری از فرمانداری ها، موسسه ها 
و مرکزهای خیریه را موظف کرده اند تا از این نرم افزار 
استفاده کنند اما در کاشان که فرمانداری متولی 
آن اســت این الزام ایجاد نشــده و به همین دلیل 

استقبالی از آن صورت نگرفته است. 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان نیز در این 
نشست، زکات را یکی از پایه های تقویت اقتصاد 
در جامعــه اسامی دانســت و اظهــار داشــت: 
بــا جمــع آوری زکات می تــوان بــه تهیدســتان و  

قشرهای نیازمند کمک کرد.
کید بر لزوم توجه  آیت اهلل عباسعلی سلیمانی با تا
روحانیان مستقر در روستاها به امر تبلیغ زکات، 
ترویج فرهنگ این فریضه الهی و برگزاری منظم 

نشست ها را در کاشان خواستار شد.
به گفته وی، تعامل موثر و سازنده امامان جمعه، 
روحانیــان، فرمانــداری، حوزه هــای علمیــه و 
مبلغان دینی و همت و تاش شورای زکات کاشان  
می تواند در افزایش میزان جمع آوری زکات بسیار 

تاثیرگذار باشد.
در این نشست، ستاد شورای زکات شهر کاشان نیز 

تشکیل و احکام اعضای آن اعطا شد.
بر این پایه، حجت االسام سیدحسام واجدی و 
حسن بخشنده امنیه شهردار به ترتیب به عنوان 
رییس و قائــم مقام شــورای زکات شــهر کاشــان 

معرفی شدند.
کاشــان دارای ۲ اداره کمیتــه امداد امام خمینی 
)ره( در مرکز شهرستان و راوند است و در مجموع 
۶ هزار و ۷۳۰ خانوار زیر چتر حمایتی این نهاد قرار 
دارند که نزدیک به ۶۵ درصد افراد زیرپوشش زنان 

سرپرست خانوار هستند.

ک  سرویس دهی رایگان متروی اصفهان در روز هوای پا

روزانه ۲۰ پایگاه اورژانس اصفهان تعطیل است

خبر

در 9 ماهه امسال؛

کاشان ۵۰ درصد افزایش یافت پرداخت زکات در 

خبر

ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان 
کســن »آســترازنکا« وارد کشــور شده و  گفت: وا
در حال توزیع به اســتان ها اســت و به زودی در 
کسیناســیون استان  کز تجمیعی وا اختیار مرا
کسیناســیون گلســتان  قــرار می گیــرد. مرکــز وا
شــهدا راه انــدازی شــد و از ســاعت چهــار بعداز 
ظهر تا هشت شب فعال اســت. پژمان عقدک 
کسیناسیون کووید ۱۹  درخصوص آخرین آمار وا
برای جمعیت مورد هدف اســتان، اظهار کرد: 
در حال حاضر ۸۶ درصد افراد باالی ۱۲ سال در 
شهرستان های تحت پوشــش دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان دوز اول و ۷۳ درصــد دوز دوم 
کســن کرونــا را دریافت  و ۱۸ درصــد دوز ســوم وا
کســن های موجــود در  کردنــد. وی در مــورد وا
اســتان اضافــه کــرد: در حــال حاضر در اســتان 
کســن های کووید ۱۹ بــه غیر از  اصفهان همه وا
»آسترازنکا« و »پاستوکووک پاس« برای تزریق 
کسن »آســترازنکا« وارد کشور  موجود است و وا
شــده و در حال توزیــع به اســتان ها اســت و به 
کسیناسیون  کز تجمیعی وا زودی در اختیار مرا

استان قرار می گیرد.
کسن های »آسترازنکا« و  تزریق وا

»پاستوکووک پالس« بعد از چهارماه
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید 
کســن  کرد: شــهروندان برای تزریق دوز ســوم وا
کســن »آســترازنکا«  گــر دوزهــای اول و دوم را وا ا
کســن   تزریق کردند می توانند دوز ســوم را نیز وا
»آسترازنکا« و »پاستوکووک پاس« بعد از چهار 
گر فردی دچار سرماخوردگی  ماه تزریق کنند و ا
کســن او رسیده  شود چنان چه نوبت تزریق وا
باشد، باید بعد از بهبودی کامل و گذشت یک 

ماه دیگر برای تزریق مراجعه کند.
کسن های  عقدک تصریح کرد: شهروندانی که وا
دیگر مانند »سینوفارم« و »برکت« را برای دوزهای 
اول و دوم تزریق کردند، بهتر اســت همان نوع 
گر به هر  کســن را برای دوز ســوم تزریق کند و ا وا
کسن  دلیلی تمایل داشته باشند که دوز سوم وا
را »آسترازنکا« یا »پاستوکووک« تزریق کنند، منعی 
کسن ها را برای  وجود ندارد و می توانند این نوع وا

دوز سوم دریافت کنند.
کز تجمیعی واکسیناسیون کرونا از  کاهش مرا

۴۴ به 2۳ مرکز
تجمیعــی  کــز  مرا کاهــش  مــورد  در  وی 
کز  کسیناســیون اضافه کرد: کاهش ایــن مرا وا
به این دلیــل بــوده کــه در مــرداد و شــهریورماه 
کز برای  امسال روزانه ۹۰ هزار مراجعه کننده به مرا
کنون این  کسن کووید ۱۹ را داشتیم و ا تزریق وا
رقم روزانه به ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر رسیده و باز بودن 
همه مراکز تجمیعی واکسیناسیون با هزینه های 
میلیاردی ضرورتی ندارد. سخنگوی دانشگاه 
کز  علوم پزشکی اصفهان گفت: کاهش تعداد مرا
تجمیعی واکسیناسیون از ۴۴ به ۲۳ مرکز به دلیل 
کاهش تعــداد مراجعه کنندهــای روزانه به این 
کســن  کز اســت و آمار دریافت کننده های وا مرا
کرونا نســبت به مردادماه به یک ســوم رســیده 
کسیناســیون گلستان شــهدا از  اســت. مرکز وا
ساعت چهار بعداز ظهر تا هشت شب فعال است 
کسن کرونا  و شهروندان برای تزریق دوز سوم وا

می توانند به این مرکز مراجعه کنند.
همه گروه های سنی مبتال به »اومیکرون« 

می شوند
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان 
اظهار کرد: متأسفانه سویه جدید کرونا در استان 
اصفهان هم در حال افزایش است و آمار مبتایان 
به ۱۵۱ مورد رسیده و همه گروه های سنی مبتا 
به »اومیکرون« می شوند و دو مورد از مبتایان 
افراد زیر ۱۰ ســال و ۲۴ مورد افراد باالی ۶۰ ســال 
بودند و این آمارها نشان می دهد که هیچ فردی 
از ابتــا به ایــن ســویه در امــان نیســت. عقدک 
اظهار کرد: بیش از ۸۵ درصد از مبتایان به سویه 
کسن کووید ۱۹  »اومیکرون« از افرادی بودند که وا
را تزریق نکرده بودند یا دوزهای کمتری را دریافت 
کرده بودند. بسیاری از افراد با عادی انگاری بر این 
باور هستند که این سویه خطری ایجاد نمی کند 
و در حال حاضــر آمــار مرگ ومیر از این ســویه در 
اســتان های تبریز، شــهرکرد و یزد گزارش شده 
اســت. وی تصریح کرد: متأسفانه کودکان هم 
به ایــن ویروس مبتــا می شــوند و توصیه های 
کســن وجود دارد اما هنوز  زیادی برای تزریق وا
کمیته علمی برنامه ای ندارد و مصوبه ای در این 
زمینه اباغ نکرده اســت. ســخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان گفت: عامت های ابتا 
به سویه »اومیکرون« مانند سرماخوردگی است 
گر فردی مبتا به سرماخوردگی می شود بهتر  و ا
اســت پنــج روز در قرنطینه باشــد و از تمــاس با 
سالمندان و بیماران خاص و سرطانی پرهیز کند 
گر  تا موجب انتقال ویروس به بقیه افراد نشود و ا
کارمند ادارات باشد و عامت های سرماخوردگی 
بیشتر از سه روز را داشته باشد، روز چهارم یا پنجم 

باید برای گرفتن تست کرونا مراجعه کند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان:

کسن »آسترازنکا«  وا
در حال توزیع 

در استان ها است 

پرهیز از رفتارهای پرخطر برای ایمن مداری شهروندان 

مدیرعامــل انجمــن حامیــان محیــط زیســت 
ابوزیدآباد آران و بیــدگل گفت:تنوع پرندگان در 
پناهگاه حیات وحش یخاب در شهرستان آران 

وبیدگل به ۱۱۷ گونه افزایش یافت. 
 مســیب صدری گفت: انجمن حامیان محیط 
زیســت ابوزیدآبــاد موفــق شــد تــا بــا شناســایی 
و مســتند نــگاری از هفــت گونــه پرنــده جدیــد 
خ پشــت بلوطــی، سســک  بــا نام هــای دم ســر
بیابانی، عقاب دریایی دم ســفید، سهره سینه 
خ، چکچک پشــت ســفید، چکاوک سر دم  ســر
سیاه و ســلیم طوقی کوچک در پناهگاه حیات 
وحــش یخــاب شهرســتان آران و بیــدگل تعداد 

گونه های این پناهــگاه ارزشــمند را از ۱۱۰ به ۱۱۷ 
گونه ارتقاء دهد.

او می گویــد: مســتندنگاری از ایــن هفــت گونــه 
پرنــده در پایشــی یــک روزه در ۱۵ درصــد از 

مساحت این پناهگاه محقق شد.
بر اساس آخرین پژوهش ها در منطقه، ۱۱۷ گونه 
پرنــده، ۲۲ گونه پســتاندار از جمله گربه شــنی، 
کال و شاه روباه و همچنین ۲۰  گربه وحشی، کارا
گونه خزنده به ثبت رسیده است که چهار گونه 
از گونه های مشــاهده شــده در این منطقه جزو 
گونه های حفاظت شده بین اللملی و در لیست 

قرمز قرار دارند.

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان از امضاء 
تفاهم نامه همکاری مشترک کمیته امداد اصفهان 
و بهزیســتی بــا هــدف ارائــه خدمــات مطلــوب بــه 

مددجویان خبر داد. 
ع گفــت: همــکاری کمیتــه امداد اســتان   کریــم زار
اصفهان و سازمان بهزیستی با هدف ارائه خدمات 

مطلوب به مددجویان، افزایش می یابد.
اســتفاده از منابــع و امکانــات طرفین بــرای تامین 
اولویت های تعمیر، ساخت، ودیعه و خرید مسکن، 
خدمات بهداشــتی و درمانی، برگزاری کاس های 
آموزشــی، جهیزیــه، بــا هــدف جلوگیــری از مــوازی 
کاری و هماهنگــی در ارائه تســهیات و خدمات به 

مددجویــان از جملــه موضوعات این تفاهــم نامه 
می باشد.

زارع می گوید در این تفاهم نامه ارائه خدمت و کمک 
به معرفی شدگان، از سوی کمیته امداد و بهزیستی 

انجام می پذیرد.
مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان گفــت: 
هماهنگی و هم افزایی دو دستگاه در ارائه خدمات، 
به ویژه برای کمک به تامین مسکن خانواده های 
دارای فرزند چندقلو، همکاری در بازاریابی و عرضه 
محصوالت و دســتاورد های تولیــدی مددجویان 
تحــت پوشــش از برنامه های مطــرح شــده در این 

تفاهم نامه می باشد.

خبرخبر
افزایش تنوع پرندگان حیات وحش

گونه   یخاب به ۱۱۷ 
امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک
کمیته امداد اصفهان و بهزیستی   
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رئیسکانونعکساصفهان:

کانون عکس اصفهان مکان ندارد
کانــون عکــس اصفهان تشــکلی 
تحــت  کــه  اســت  مردم نهــاد 
سرپرستی انجمن سینمای جوان 
اصفهان قرار دارد؛ نهادی کــه پروژه  ثبت اصفهان از 
فعالیت های شــایان توجه آن است اما با مشکات 
عدیده ی مالی مواجه است و حتی از داشتن مکان 

نیز بی بهره است.
مدتی قبل بود که کانون عکــس اصفهان با تعریف 
پروژه  »ثبت اصفهان« تاش کرد تا چهره  شهر را پیش 
و پس از تغییرات مداوم در قاب عکس ماندگار کند و در 
فصل اول به زیست خیابان و محله  بیدآباد پرداخت 
که نمایشگاه آن نیز با عنوان کوچه های هفت پیچ در 
موزه هنرهای معاصر اصفهان ارائه شد. این کانون در 
فصل دوم این پروژه به محله جویباره پرداخته است؛ 
همچنان که انتشار مجله تخصصی کادر و بسیاری 
اقدامات دیگر از فعالیت های کانون عکس اصفهان 

بشمار می رود.
اما این تشکل مردم نهاد به سختی مسائل مالی خود 
گرچه  را تأمین می کند و اعضای هیئت مدیره ی آن ا
بدون دستمزد و با دل وجان فعالیت می کنند، اما این 
روند قطعا به دلیل عدم حمایت ها تــداوم نخواهد 
داشت؛ ضمن اینکه کانون عکس اصفهان حتی از 
داشتن مکانی برای برگزاری جلســات خود محروم 
است و به گفته محمد آذر برزین رئیس کانون عکس 
اصفهان »قرار بود واحدی در گذر فرهنگی به کانون 
عکس داده شود اما مدیر وقت پروژه چهارباغ عباسی 
اعام کردند کــه کانون صرفــا باید فعالیت فرهنگی 
بدون درآمدزایی داشته باشد همچنین ایشان اعام 
گذارشــده  کرد که بیشــتر غرفه های گذر فرهنگی وا
و فعــا محلی جهــت اختصــاص بــه کانــون عکس 
نداریم. به این ترتیب کانون عکس همچنان بدون 

مکان است.«
آنچه می خوانید گفت وگو با محمد آذر برزین، رئیس 

هیأت مدیره کانون عکس اصفهان است:
کانون عکس اصفهان در کجا مستقر است؟

یکی از مشکات مهم و بزرگ، در اختیار نداشتن مکان 
مناســب برای کانون عکس اصفهان اســت. مدت 
زیادی است که کانون عکس با توجه به فعالیت های 
خود با مشکل نداشتن مکان ثابت و دائمی مواجه 
است. تا زمان مدیریت قبل نگارستان امام خمینی 
)ره( جلســه ها و برنامه هــای هفتگــی در این مکان 
برگزار می شد، اما در حال حاضر هم به واسطه شرایط 
کرونا و هم تغییر در پست مدیریتی نگارستان در این 
خصوص صحبت نشده است؛ ضمن اینکه پیش تر 
قرار بــود واحــدی درگذر فرهنگــی به کانــون عکس 
داده شود اما مدیر وقت پروژه چهارباغ عباسی اعام 
کردند کــه کانون صرفا باید فعالیــت فرهنگی بدون 
درآمدزایی داشته باشد همچنین ایشان اعام کرد 
گذارشده و فعا  که بیشتر غرفه های گذر فرهنگی وا
محلی جهت اختصاص بــه کانون عکــس نداریم. 
به این ترتیــب کانون عکس همچنان بــدون مکان 

است.
این کانون، نهادی مردم نهاد است؟

بله کانون عکس یک تشکل مردم نهاد است تشکلی 
فرهنگی و هنری، غیرسیاســی و غیرانتفاعــی که در 
زمینه عکاسی فعالیت می کند و تحت سرپرستی و 
حمایت قانونی و معنوی انجمن ســینمای جوان 

اصفهان بشمار می رود.

حمایت مالی کانون عکس از طرف انجمن 
سینمای جوان انجام می شود؟

خیر، کانــون عکس اصفهــان از طرف هیــچ نهادی 
حمایت مالی نمی شود.

مسائل مالی کانون چطور تأمین می شود؟
کانون عکس یک تشــکل مردم نهاد اســت و تأمین 
بودجه آن بر اساس حق عضویت ساالنه اعضا است. 
برای تأمین قسمتی از هزینه های برگزاری جلسات 
ویژه از اعضا مبلغی دریافت می شود ولی به طورکلی 

محل تأمین هزینه ها از خزانه کانون است.
بنابراین مکان و مباحث مالی دو مشکل مهم 

کانون عکس اصفهان بشمار می رود؟
بحــث مــکان بســیار حائــز اهمیــت اســت، چــون 
فعالیت هــای متعــددی داریم و بــا اعضــا در ارتباط 
هستیم، بنابراین به ســختی می توانیم جلسات و 
ماقات را هماهنگ کنیم که همین امر باعث ایجاد 
فاصلــه بیــن اعضــای کانــون و یــا ارباب رجــوع بــا 

هیئت مدیره می شود.
کانون به سختی مسائل مالی خود را تأمین می کند؛ 
افــرادی کــه در هیئت مدیره مشــغول هســتند و در 
بخش های کمیته فنی، کارگروه گرافیــک، کارگروه 
کودک، کارگروه جشــنواره، کارگروه عکاسی شهری، 
کارگــروه تئاتــر، کارگــروه جلســات، رســانه، خزانــه، 
تحریریه و آمــوزش، بــدون دســتمزد و بــا دل وجان 
فعالیت می کنند. این روند فرسایشی است و گاهی 
باعث خستگی می شود. ممکن است بعد از مدتی 
همکاری هــا قطع شــود بنابرایــن کانــون عکس به 
حمایت نیاز دارد تا فعالیت های آن همچنان ادامه 

پیدا کند.
از زمان تشکیل کانون عکس اصفهان چه مدت 

می گذرد؟
خوشــبختانه کانون عکس شناخته شــده اســت و 

بیش از ۱۲ سال سابقه فعالیت دارد.
کانون عکس چه تعداد عضو دار د؟

کانون عکــس اصفهــان ۱۴۲۰ عضو تــا امــروز دارد که 
از این تعداد ۳۰۰ نفر عضو فعال دارد که عضویت خود 

را تمدید کردند.
عضویت شرایط خاصی دارد؟

به جز شرایط عمومی مندرج در اساسنامه که شامل 
قوانیــن کشــور و مفــاد اساســنامه اســت، ســه نوع 
عضویت داریم: اصلی و موقت و افتخاری. افراد پس از 
ثبت نام در سایت بارگذاری مدارک موردنیاز، تعداد ۱۰ 
عکس ارسال می کنند، پس از ارسال، بررسی های الزم 
توسط کمیته فنی انجام می شود و مشخص می کند 
که فرد واجــد عضویت موقت اســت یا عضــو اصلی. 
اعضای افتخاری افرادی هســتند که دارای سابقه 
معتبر هنری بوده، فعالیت مستمر در زمینه عکاسی 
داشــته و خدمــات برجســته ای بــه ارتقــای ســطح 
عکاسی کشور انجام داده اند. همچنین حضورشان 
در کانون باعث ایجــاد اعتبار متقابل برای ایشــان و 

کانون می شود.
شما از چه زمانی مسئولیت کانون عکس را به 

عهده گرفتید؟
کنون حدود یک سال و چهار ماه  از شهریور ۱۳۹۹ تا
اســت که مســئول کانون عکس اصفهان هســتم و 
متأسفانه به علت شیوع کرونا با مشکات بی شماری 

روبه رو شدیم و فعالیت های کانون کمرنگ شد.
به برخی از فعالیت های کانون اشاره می کنید؟

علی رغم اینکه کرونا مشکاتی را ایجاد کرده است اما 
باوجود کمبودها توانســتیم تا حد امکان جلسات 
هفتگی را به صورت آناین در پلت فرم ادوبی کانکت 
برگزار کنیم، فاز دوم پروژه ثبت اصفهان در حال اجرا 
است، نمایشگاه سالیانه عکس طبق روال هرسال 
کنــون در پنج  برگزار شــد، مجله تخصصی »کادر« تا
شماره متوالی منتشرشده که سال گذشته در قالب 
کتاب هنر و عکاسی به چاپ رسید. شماره ششم کادر 

تقریبا آماده چاپ است.
قطعا در انتشار مجله نیز مشکالت مالی وجود 

دارد؟
این مجلــه به فعالیت هــای پژوهشــی نیــاز دارد اما 
مســائل مالی بســیار زیــاد اســت و به علــت کاهش 
هزینه ها ناچار هســتیم که بخشــی از اقدامات را به 
اعضای کانــون دهیم که این امــر در کیفیت نتیجه 
نهایی کار تأثیر بسزایی دارد. شورای سیاست گذاری 
در کانون عکس اصفهــان در هر دوره دبیر و ســردبیر 
مجلــه را تعییــن می کنــد و افــراد بــرای فعالیــت در 

بخش های مختلف بدون دستمزد مشغول فعالیت 
هستند.

کانون عکس اصفهان با شهرهای دیگر نیز تعامل 
دارد؟

در سال های گذشــته این ارتباطات وجود داشت، 
اما متأسفانه با شیوع کرونا ارتباطات خیلی کمرنگ 
شد و نتوانستیم ارتباطات خوبی داشته باشیم. در 
فروردین ماه ۱۳۹۹ با توجه به گسترش بیماری کرونا 
و عدم شناختی که نسبت به این موضوع بود رویداد 
عکس روزانه، ۴۰ روز ۴۰ عکس با حضور عکاسانی از ۳۰ 
استان و سه کشور عراق، افغانستان و هلند با هدف 
و رویکرد ایجاد شور و نشــاط در شرایط سخت کرونا 
با موضوعــات متفاوت طراحــی و برگزار شــد. در این 
رویداد ارسال آثار بر اساس عکس های آرشیوی بود و 
گرچه این  درمجموع بازخورد بسیار خوبی داشت. ا
رویــداد را برای شــهر اصفهــان طراحی کردیــم اما به 

رویدادی ملی تبدیل شد.
زمانی که عامه مردم عکاسی می کنند ازنظر 
حرفه ای چه مسائلی قابل تحلیل و بررسی 

است؟
کثر افــراد از  امــروزه با توجه به پیشــرفت تکنولــوژی ا
تلفن های همراه با قابلیت عکاسی استفاده می کنند 
و از امکانات و تکنولوژی عکاسی بهره می برند، اما این 
کــه توهم  امکانــات می تواند مشکل ســاز شــود چرا
برانگیز اســت و افــراد را متوقع می ســازد کــه عکاس 
هســتند درحالی که به آمــوزش نیاز دارنــد تا بتوانند 
پیشــرفت کنند. بر ایــن اســاس برگــزاری دوره های 
آموزشی اهمیت بسیاری در جهت ارتقا رشد دانش 
عکاســی دارد که پیش ازاین از ســوی کانون عکس 
با برخی فرهنگســراها برگــزار می شــد. همچنین در 
بخــش کارگروه عکاســی شــهری نیز به این مســئله 
گــر حمایت بخــش دولتــی را در این  پرداخته شــد. ا
خصوص جــذب کنیم و مســائل مالی مرتفع شــود 
امکان برگــزاری کاس ها و دوره های آموزشــی مهیا 
می شود و شرکت کنندگان می توانند با اصول عکاسی 
آشــنا شــوند و علیرغم ارتقا ســطح دانش عکاســی، 
تعامل نزدیکی بین افراد جامعه با ارگان های دولتی 

برقرار می شود.

تبلیغــات  هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
اسامی  اســتان اصفهان گفت: با رویکرد دولت 
انقابی امروزه به شکل سابق در دهه فجر نیاز به 
پوستر و بنر نداریم و باید به سمت رویکردهای جدید حرکت کرد.
محمدعلی احمدی در جلسه هم اندیشی مسئوالن شهرستان ها 
بــه مناســبت ســتاد دهــه فجــر انقــاب اســامی اظهار داشــت: 
خ داده است که امیدواریم منجر  ساختارهای جدید و تغییراتی ر
به تحول شــوند، اما مســائلی همچون توجه به مســاجد، حذف 

اقدامات و ساختارهای زائد باید در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: باید بررسی شود تا ببینیم کجاها می توانیم پیام های 
مقام معظم رهبــری را عملیاتی کنیــم، توجه به مســاجد، محور 
قرار دادن مساجد، فعالیت مؤثر در این مکان ها یکی از اقدامات 

اساسی خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان اصفهان خاطر 
گیر بودن  نشان کرد: یکی از ویژگی های مسجد مردمی بودن و فرا
گر به آن توجــه کنیم مردمی شــدن مراســم هــم خواهیم  اســت ا
داشــت البته باید برای همه اقشــار مردم و تشــکل های مختلف 

مردمی برنامه و فکر داشته باشیم.
عدم نیاز به پوستر و بنر به شکل سابق

وی خاطرنشان کرد: شاید یک سری از مشکات مانند گرانی و.. 
وجود داشته باشد اما ما می توانیم ظرفیت های جدید را در دهه 
فجر ایجاد کنیم و با رویکرد دولت انقابی امروزه به شــکل ســابق 
در دهه فجر نیاز به پوستر و بنر نداریم، باید به سمت رویکردهای 

جدید حرکت کنیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان اصفهان بیان 
داشت: در همه شهرستان های استان اصفهان و همه روستاها 
ســتاد مردمی دهــه فجــر بــه تبعیــت از ســتاد مرکــزی اصفهــان 
تشــکیل خواهــد شــد، در ایــن مــدت باقــی مانــده تــا دهــه فجــر 
جلســات متعددی برای هماهنگی ها با دهیاران، بخشــداران و 

شهرداری ها برگزار می شود.
وی افــزود: مســئوالن شهرســتان های مختلــف ســعی کننــد در 
برگزاری مراســم دهــه فجر رقابــت کننــد، امیدواریــم در آینده ای 
نزدیک هیچ شهرستانی نباشد که ستاد دهه فجر نداشته باشد 
تا بتوانیم در این راســتا جشنواره روستایی ســتادهای دهه فجر 

برگزار کنیم.
کید بر کارآمدی برنامه ها و بومی سازی تا

احمدی بــا بیان اینکه بــرای تولیدات در دهه فجــر ظرفیت های 
جدیــد متناســب بــا نیازهــا و شــرایط ایجاد خواهــد شــد، گفــت: 
مسئوالن شهرستان ها ســعی کنند کمیته هایی که به مناسبت 
دهه فجر ایجاد می کنند در هر تعدادی که می خواهند باشــد اما 
فقط از مســئوالن و افراد دولتی اســتفاده نکنند و ســعی داشــته 
باشــند تــا دســتور العمل هــا بومی ســازی شــود، زیــرا مــا بایــد به 

کارآمدی و تأثیر گذاری ها فکر کنیم.
وی تصریح کــرد: راهپیمایی هــای ۲۲ بهمن باید بــه نماز جمعه 
ختــم شــود امــا بــه شــرطی کــه کســی احســاس دعــوا و اختــاف 
کیــد داریم  بین ســتاد نمــاز جمعه و ســتاد دهــه فجر نکنــد، ما تا
مکان هایی که قبا راهپیمایی در آنها انجام شده را لغو نکنیم اما 
مکان های جدیدی که می خواهیم به تازگی در آن جا راهپیمایی 
برگزار کنیم باید با توجه به شرایط شهرستان تصمیم گیری شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسامی استان اصفهان گفت: 
امســال ایام دهه فجر با ایــام ماه مبــارک رجب متقارن اســت و ما 
به خوبــی می توانیم شــادی را در این ایــام حس کنیــم، بنابراین 
امســال شــادی را فراموش نکنیم و ســعی داشته باشــیم شادی 

مردم را قوت دهیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

امروزه برای دهه فجر نیاز به پوستر و بنر نداریم

خبر

خبر

رمان »سایه بلوط« نوشته حدیث کریمی توسط نشر 
آداش منتشر و راهی بازار نشر شد. 

رمان »سایه بلوط« نوشته حدیث کریمی به تازگی 
توسط نشر آداش منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این کتــاب اولین اثر چاپــی از حدیث کریمی اســت 
غ التحصیــل رشــته  کــه متولــد ســال ۱۳۶۰ و فار
مترجمی زبان انگلیســی اســت. داســتان »ســایه 
بلوط« درباره زن و مردی است که بر اثر یک تصادف 
جان خود را از دست می دهند و تربیت و نگهداری از 
فرزندشان به زن و مرد جوانی می شود که ناخواسته 
با این مساله روبرو شده اند. زن و مردی که مسئولیت 
بچه را به عهده گرفته اند، تاش می کنند با همه توان 

و تاش این وظیفه را به عهده بگیرند.

حضور ناخواسته زن و مرد جوان در کنار هم، باعث 
بروز مشــکات و اتفاقاتی می شــود و زندگی هر دو را 

تحت تاثیر قرار می دهد...
این کتاب بــا ۲۸۶ صفحــه و قیمت ۹۸ هــزار تومان 

منتشر شده است.

مستند تلویزیونی »شهرک دارخوئین« محصول 
شــبکه اصفهــان موفــق بــه کســب لــوح افتخار 
در بخــش مســتند تاریــخ فرهنگــی اجتماعــی 
و دفــاع مقــدس جشــنواره مردمی فیلــم عمــار 
شد. این مســتند تلویزیونی به کارگردانی سید 
مجتبی خیام الحسینی در بخش مستند تاریخ 
فرهنگی اجتماعی و دفاع مقدس دوازدهمین 
جشــنواره مردمی فیلــم عمــار موفق به کســب 

لوح افتخار شد. جشنواره مردمی فیلم عمار در 
نخســتین ســالگرد خیزش مردمی نهــم دی در 
۳۰ شهر کشــور به صورت مردمی برگزار و ۱۹ اثر در 
کران شد. این جشنواره با تشکیل دبیرخانه  آن ا
دائمی به حیات خــود ادامــه داد و در بهمن ماه 
هــر ســال در حوزه هــای فیلــم کوتاه، مســتند، 
بازی های دیجیتــال و غیردیجیتــال و گرافیک 

برگزار می شود.

کارگردان پیشکسوت ســینما و تلویزیون، سازنده 
فیلم هایــی، چــون »عــروس«، »شــوکران« و »روز 
شیطان« پایان فعالیتش به عنوان کارگردان سینما 

را اعام کرد.
آقای بهروز افخمی گفت: فکر می کنم »فرزند صبح« 
بهترین فیلمی است که ساخته ام و دوست دارم این 
آخرین فیلم من به عنوان کارگردان سینما در ایران 
گر عمری بود در خارج از کشور فیلم  باشــد. شــاید ا
سینمایی برای پخش جهانی و عرضه در پلتفرم ها 
بســازم و فکر هایــی هــم از ایــن بابــت دارم، امــا در 
سینمای ایران دوست دارم با همین »فرزند صبح« 

کارگردانی را تمام کرده باشم.
وی اضافه کرد: »کاغذ شــطرنجی« را دو ســال قبل 
می خواستم بسازم، اما دیگر زیاد در حال و هوای آن 
نیستم، شاید به دلیل همین زمانی باشد که طی 
شــده و ممکن اســت فیلمنامه را به یکی از همین 
فیلمساز های جوان بدهم که می خواهند کار دوم 
یا سوم خود را بسازند و بعد خودم تهیه کننده باشم.

آقــای افخمی ادامه داد: تهیه کنندگــی و کارگردانی 
مجموعه تلویزیونی را کنار نمی گذارم فقط کارگردانی 
ســینما را در ایران نمی خواهــم ادامه دهــم، چون 
وقتی می گویم سینما دیگر نمی تواند هیجان انگیز 
گر خودم به  و دوران ساز باشــد، طبیعی اســت که ا
آن اعتقاد دارم، باید نخستین کسی باشم که به آن 
عمل می کنم. در نتیجه فکر می کنم ممکن است 
مجموعــه تلویزیونی بســازم و حتی ممکن اســت 
تئاتر اجرا کنم، اما برای کارگردانی سینما فکر می کنم 
»فرزند صبح« پایان خوبی است بویژه آنکه روی پرده 

هم خیلی جلوه دارد.

۱۰۰ اثــر صنایع دســتی اصفهــان به ششــمین دوره 

داوری نشان ملی راه یافت. نوراله عبدالهی معاون 
صنایع دســتی و هنر هــای ســنتی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان اصفهان 
گفت: در ایــن دوره بیــش از ۳۰۰ اثر در مرحلــه اول به 
دبیرخانه ارسال و داوری شد و طبق سهمیه بندی 
اســتان ها، اصفهــان ۱۰۰ اثــر را بــرای داوری نهایــی 
انتخاب و به استان یزد منتقل شد. در حال حاضر 
استان اصفهان با دارابودن ۴۵۴ نشان ملی مرغوبیت 

صنایع دستی، دارای باالترین آمار در کشور است.

کارگردان فیلم سینمایی »بدون قرار قبلی« در صفحه 
گرام از آمــاده شــدن این  شــخصی خــود در اینســتا
کران خبر داده اســت. بهروز شــعیبی با  فیلم برای ا

گرام خود آورده است: انتشار این عکس در اینستا
»بدون قرار قبلی« فیلم عزیزی است برای من

در حین ساخت و آماده شــدن نمی توانم راجع به 
فیلم و حسم حرف بزنم

فقط می دانم »بدون قرار قبلی« حرف های مگوی 
ما است...

فیلمی اســت برای آن ها کــه دوست شــان داریم و 
عشقی که دچار فاصله است...

به لطف خدا فیلــم آماده نمایش شــد و ســر موعد 
اعامی تحویل دفتر جشنواره شد.

خیلی مشتاقم »بدون قرار قبلی« را زودتر ببینید.

روابط عمومی شبکه یک در پی اظهارات کیانوش 
عیاری کارگــردان ســریال »۸۷ متر« دربــاره ممیزی 
عجیب این مجموعه تلویزیونی متنی را منتشر کرد.  
در پی انتشــار گســترده اظهــارات کیانــوش عیاری 
کارگردان سریال تلویزیون »۸۷ متر« درباره ممیزی 
تصویــر »گربــه« در ایــن ســریال از ســوی مســئوالن 
تلویزیون، روابط عمومی شــبکه یک جوابیــه ای را 
صادر کرد. به نقل از روابط عمومی شبکه یک، در این 
جوابیه آمده اســت: برخاف ادعای آقــای عیاری، 

سابقه پخش سریال های مختلف از تلویزیون حاکی 
از آن اســت که نشــان دادن عــادی برخی حیوانات 
مانند گربه و پرندگان در آثار نمایشی محل اشکال و 
حذف نیست، بلکه نمایش تصاویر مکرر، غیرضروری 
و نابجا در صحنه هایی از سریال برای نشــان دادن 
رفت و آمد حیوانات در محیط خانه از سوی بازبین 
تذکر داده شده است و برخی تصاویر مانند غذا دادن 
به گربه در سریال از سوی بازبین ایراد گرفته نشده و 

صرفا تصاویر مکرر، محل اشکال بوده است.

توسط نشر آداش؛

رمان ایرانی »سایه بلوط« منتشر شد

برگزیده شدن مستند »شهرک دارخوئین« 
در جشنواره فیلم عمار 

کارگردانی سینما  خداحافظی بهروز افخمی از 

معاون صنایع دستی و هنر های سنتی استان اعالم کرد:

راه یابی ۱۰۰ اثر صنایع دستی اصفهان به داوری نشان ملی 

تازه ترین فیلم بهروز شعیبی آماده نمایش شد

روابط عمومی شبکه یک اعالم کرد؛

کیانوش عیاری چه بود؟ گربه از سریال  ماجرای حذف 

کتاب

صنایع دستی

سینما

خبر

مستند

خبر

نمایشگاهی از آثار نقاشی آینه »مهسا فاحیان« 
کنــون برگــزار شــده اســت. مهســا  در گالــری ا
فاحیان با بیان اینکه "آینه" تنها عنصر ثابت در 
نقاشی های او است، اظهار کرد: آثار ارائه شده در 
نمایشگاه فرتور به صورتی است که در هر تصویر 
یک نقاشی آینه کار شده است؛ یعنی می توان 
بازتاب اجسامی که قابل مشــاهده نیست و در 
کادر نقاشی دیده نمی شود را در آینه به صورت 
دو بعدی و از زوایه های مختلف مشاهده کرد. 
وی گفت: آثار ارائه شده در این نمایشگاه، طی 
دو ســال گذشــته و قبل از شــروع بیماری کرونا 
خلق شده اســت. آن زمان، دانشجوی مقطع 
کارشناسی ارشد نقاشی در دانشگاه هنر شیراز 
بودم، امــا عاقه من برای به نمایش گذاشــتن 
آثارم سبب شد که با بازگشایی دوباره گالری ها، 
نخستین نمایشــگاه انفرادی خود را در گالری 
کنــون برگــزار کنم. ایــن هنرمند بــا بیان اینکه  ا
انتخاب عنوان فرتور، به دلیل معنای این کلمه 
بوده است، گفت: فرتور به معنای تصویر است؛ 
یعنی چیزی ثانوی که بازتاب واقعیت دیگری 
باشــد. تصویر در آثار من بســیار اهمیــت دارد و 
بازتــاب تصاویر در تمــام آثارم مشــترک اســت. 
فاحیــان گفــت: در نمایشــگاه فرتــور، تعــداد 
هشت اثر در ابعاد ۱۰۰ در ۷۰ و ۱۰۵ در ۹۰ سانتی متر 
ارائه شده که با استفاده از تکنیک رنگ و روغن 
کار شــده اند. این هنرمند در بیانیه نمایشــگاه 
خود آورده اســت: انســان در هر زمان و مکانی، 
گاه و  نیازمند به فضایی است تا خویشتن خودآ
گاه را معنا بخشد و کنکاش کند؛ پیرامون  ناخودآ
خویش را از زوایای دیگر ببیند و بشناسد تا بتواند 
حقیقت وجودی خود را معنا دهد. او با انعکاس 
تصویر خود و محیط اطرافش، فضایی را کشف 
می کنــد کــه موجــب شــناخت عمیق تــر وی از 
اصالت حقیقــی خویش در هســتی می شــود. 
با قرارگیــری انعکاس هســتی ازجمله انســان و 
محیط اطرافش بــه مخاطب این امــکان داده 
گاهانه تر از پیش  می شود که زوایای دید خود را آ
انتخاب کند و در آخر به بررسی خویش با ذهنی 
بــاز و دید عمیق تری بپردازد. مهســا فاحیان، 
متولــد ســال ۱۳۷۰ در اصفهــان اســت. وی که 
از کودکی به نقاشــی پرداختــه، دانش آموخته 
مقطع کارشناســی و کارشناسی ارشــد نقاشی 
از دانشــگاه هنر شــیراز است. نمایشــگاه فرتور، 
نخستین نمایشــگاه انفرادی فاحیان است، 
ضمن اینکه ایــن هنرمنــد در پنــج نمایشــگاه 
گروهی در شهرهای تهران و شیراز حضور داشته 
اســت. عاقه مندان بــرای بازدید از نمایشــگاه 
»فرتور« می توانند تــا ۳۰ دی ماه از ســاعت ۱۷ تا 
کنون واقع در اصفهــان، خیابان  ۲۰ به گالــری ا
خاقانی، کوچه افشــین )۱۴(، بن بســت حریر، 

ک ۹ مراجعه کنند. پا

تصویربــرداری فیلــم بلنــد »چشــم گــواه« بــه 
کارگردانــی و تهیه کنندگــی محمد انصــاری به 
پایان رسید. فیلم بلند »چشم گواه« جدیدترین 
تجربه کارگردانی محمد انصاری است که پیش 
از این ساخت چند فیلم کوتاه و ۲ فیلم بلند را در 
کارنامه خود دارد. تصویربرداری این فیلم بلند به 

تازگی به پایان رسیده است.
فیلــم »چشــم گــواه« دربــاره مشــکات فقــر و 
بیکاری جوان ها در جامعه و کشیده شدن آنها 
به راه های خاف است در حالی که نمی دانند 

فرشته مرگ دنبال همه آدم هاست...
این فیلم از ۲ اپیزود به نام های »با« و »من کجا 

هستم« تشکیل شده است.
عوامل اپیزود اول عبارتند از دســتیار کارگردان: 
زهرا شــکریانی اهلل یــاری، منشــی صحنه: مینا 
احمدی، صدابردار: یعقوب عبداللهی، تصویر: 
صالــح رضــا زاده، دســتیاران تصویــر: بهنــام 
محمــدزاده، علــی احمــدی، احمــد زنگنــه، 
بازیگران: ســیدجواد زیتونــی، زهرا مهربخش، 
خ،  محمــد مهــدی گلســتانی، آرمــان پورفــر
امیرمحمد نوری، مدیرتولید: عیسی سلیمانی، 
عــکاس: نســیم قیاســی، طــراح گریــم: عطیــه 
خبیری، اجرای گریم: عطیه خبیری، حسین 
علی نــژاد. از عوامل اپیــزود دوم نیــز می توان به 
دســتیار کارگــردان: زهــرا مهربخــش، مســعود 
آشــتیانی، منشــی صحنــه: مینــا احمــدی، 
صدابــردار: یعقــوب عبداللهــی، تصویــر: صالح 
رضازاده، دستیاران تصویر: بهنام محمدزاده، 
علی احمدی، احمد زنگنه، بازیگران: حسین 
علــی نــژاد، محمدمهــدی گلســتانی، آرمــان 
پورفــرخ، فــروزان محمــدزاده، االهــه دیانــت، 
دانیــال مصیبــی، امیرمحمــد نــوری، محمــد 
انصــاری، نرگس عباســی، مدیر تولید: عیســی 
سلیمانی، عکاس: نسیم قیاسی، طراح گریم: 
عطیه خبیری، اجــرای گریم: عطیــه خبیری، 

حسین علی نژاد اشاره کرد.

فرتور را در گالری 
کنون ببینید ا

تصویربرداری »چشم گواه« 
به پایان رسید

گالری

فیلم
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ورزش6 19 ژانویه    2۰22
حریفان سپاهان و فوالد در لیگ قهرمانان ۲۰۲۲ 

را بشناسید
تیم های ایرانــی رقبای خــود را در 
رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان 
آسیا شناختند. در این میان تیم 
فوالد در گــروه ســوم و ســپاهان در گروه چهــارم قرار 

دارند.
قرعه کشی مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا برگزار شد و تیم های ایرانی رقبای خود را در این 

مسابقات شناختند.
فوالد خوزستان؛ نکو و رویاهای ممکن!  

باشگاه فوتبال فوالد خوزستان در سال ۱۳۴۹ در شهر 
کنون مالک این  اهواز پایه گذاری شــده است. هم ا
باشگاه شرکت فوالد خوزستان اســت. تیم فوالد با 
قهرمانی در لیگ ۱۳۸۴-۱۳۸۳ جواز حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا را کسب کرد. فوالد در اولین بازی که در 
تهران برگزار شد؛ تیم قدرت مند القادسیه را با نتیجه 
۶-۰ شکســت داد. دومیــن بــازی فــوالد در ســوریه 
مقابل االتحاد بود که با نتیجه ۰-۰ امتیازات را تقسیم 
شد. بر خاف دو بازی اول، فوالد در بازی های بعدی 
عمل کرد ضعیفی داشت و در این چهار بازی چهار بار 
کور و االتحاد  شکست خورد و بعد از القادسیه، پاختا

در جایگاه چهارم قرار گرفت و حذف شد.
تیــم فــوالد خوزســتان در لیــگ قهرمانــان ۲۰۲۲ در 
کنار تیم های شــباب االهلــی دبــی )امــارات(، آهال 

)ترکمستان( و الغرافه )قطر( در گروه گروه C قرار دارد.
شباب االهلی دبی؛ بهره مند از قایدی و نوراهلل ی

االهلی ثروتمندترین و پر هوادارترین باشگاه فوتبال 
در امارات متحده عربی اســت. این باشــگاه در شهر 
دبی قرار دارد و مالک آن باشگاه حمدان بن محمد 
آل مکتوم، ولیعهد حکومت شــهر دبی اســت. این 
باشگاه به دلیل بازیکنان ایرانی که در این تیم بازی 
کرده انــد، در میان ایرانیــان مقیــم دبــی نیــز هــوادار 
دارد. از بازیکنان ایرانــی حال حاضر االهلی می توان 
به مهــدی قایــدی و احمد نــوراهلل ی اشــاره کــرد. از 
افتخارات ایــن باشــگاه می تــوان بــه ۱۰ قهرمانــی در 
لیگ برتر امارات متحده عربی، ۱۳ قهرمانی در جام 
رئیس دولــت امــارات، ۵ قهرمانی در جــام اتصاالت 
امارات و۴ قهرمانی در سوپر جام فوتبال امارات اشاره 

کرد. االهلی در سال ۲۰۱۵ به مقام نایب قهرمانی در 
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا رسید.

آهال؛ رقیبی ناشناخته
باشگاه فوتبال آهال، یک باشگاه فوتبال ترکمنستانی 
اســت که در در سال ۱۹۸۹ تأسیس شــد و در استان 
آخال واقع شده است. این باشگاه مسابقات خانگی 

خود را در ورزشگاه عشق آباد برگزار می کند.
الغرافه، با همراهی استراماچونی و دیاباته

الغرافــه باشــگاه ورزشــی حرفــه ای در شــهر دوحــه، 
پایتخت قطر است که استراماچونی سرمربی پیشین 
استقال و شیخ دیاباته مهاجم سابق استقال را در 
اختیــار دارد. این تیم الغرافــه ۷ بار فاتح لیــگ و ۶ بار 
برنده جام حذفی قطر شده است. این تیم ۳ مرتبه در 
لیگ قهرمانان آسیا و یک مرتبه در جام باشگاه های 

آسیا حضور داشته است.
سپاهان ایران؛ آماده تکرار تاریخ

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در سال ۱۳۳۲ در شهر 
اصفهان پایه گذاری شده و مالک این باشگاه، شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان است. سپاهان اولین تیم ایرانی 
است که به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیده و تنها 
تیمی ایرانی ست که به جام باشگاه های جهان در 

سال ۲۰۰۷ میادی راه پیدا کرد. تیم سپاهان از ایران 
و اوراوا رد دایموندز از ژاپن در فینال مســابقات لیگ 
قهرمانــان آســیا ۲۰۰۷ مقابل هــم قــرار گرفتند. تیم 
فوتبــال ســپاهان، در -۱۶ آبــان ۱۳۸۶- در دور رفت 
مســابقه فینال لیــگ قهرمانان آســیا، در ورزشــگاه 
فوالدشــهر اصفهــان بــا مربیگــری لــوکا بوناچیچ به 
مصاف تیم فوتبال اوراوا رد ژاپن رفت که این دیدار با 
تساوی ۱-۱ پایان یافت. اما سپاهان در بازی برگشت 
که در -۲۳ آبان ماه- همان سال در ژاپن برگذار شد با 

نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد.
تیم فوتبال سپاهان در لیگ قهرمانان ۲۰۲۲ در کنار 
تیم های الدحیل )قطر(، الوحدات )اردن(، برنده پلی 

آف ۱ )عربستان / سوریه( در گروه D قرار دارد.
الدحیل؛ سر سخت و پر مهره

باشــگاه الدحیــل در شــهر دوحــه و در کشــور قطــر 
می باشد که این باشگاه ورزشی در سال ۲۰۱۰ به مقام 
قهرمانی در لیــگ دســته دوم قطر رســید و به لیگ 
ســتارگان قطر صعود کرد. از افتخارات این باشــگاه 
می توان به ۷ بار قهرمانی در لیگ ستارگان قطر اشاره 
کرد این تیم همچنین سه قهرمانی در جام ولیعهد 
قطــر، دو قهرمانی در جام شــیخ جاســم قطر و ســه 

قهرمانی در جام امیر قطر در کارنامه دارد. همچنین 
الدحیل به مقام پنجمی جام باشگاه های جهان در 
ســال ۲۰۲۰ دســت یافت. اولین تجربه آسیایی این 
تیم در سال ۲۰۱۲ برمی گردد. مهدی بن عطیه مدافع 
سابق باشگاه یوونتوس از بازیکنان مطرح این تیم 
محسوب می شود. باشگاه الدحیل پیش از این در 
برابــر بســیاری از تیم های ایرانی از جمله ســپاهان، 
کتور بازی کرده است و البته در سال  پرسپولیس و ترا
۲۰۱۹ نیز هم گروه اســتقال در لیگ قهرمانان آســیا 
بوده است. در حال حاضر هدایت الدحیل را لوئیس 
کاسترو عهده دارد است و رامین رضائیان نیز در این 

تیم بازی می کند.
الوحدات اردن؛ نبرد انتقامی

الوحدات باشگاه ورزشی در شهر امان، اردن است 
که در سال ۱۹۵۶ تأسیس شده. الوحدات ۱۱ مرتبه 
قهرمانی در لیگ اردن و هفت مرتبه در جام حذفی 
اردن بــه قهرمانی رســیده اســت. الوحــدات اردن 
و فوالد ایــران در مرحلــه گروهــی رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا سال گذشته مقابل هم قرار گرفتند 
که الوحدات با نتیجه یک بر صفر حریف ایرانی خود 

را شکست داد.

خبر

اخبار منتشرشــده مبنی بر اخــراج مهدی تارتــار از 
سرمربی گری ذوب آهن صحت ندارد و او به فکر دیدار 

تیمش در هفته آینده است.
دو تیم ذوب آهن و پرسپولیس تهران در چارچوب 
مرحله یک هشــتم نهایــی جام حذفــی به مصاف 
یکدیگــر رفتنــد که این دیــدار بــا برتری ســه بر صفر 
پرســپولیس همــراه شــد و ذوب آهــن کــه روزهای 
خیلی خوبی را پشت سر نمی گذارد از جام حذفی کنار 
رفت. اما پس از پایان این دیدار خبری روی خروجی 
یکی از خبرگزاری ها رفت و ادعا شد که مهدی تارتار 
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در آستانه 
اخراج از ذوب آهن قــرار گرفته و مهدی رجــب زاده 
کاپیتان با سابقه ذوب آهن و سرمربی اسبق قشقایی 
جایگزیــن او روی نیمکــت ذوب آهن می شــود اما 
گاه در  پیگیری هــای خبرنگار ایمنــا از یــک منبــع آ
باشــگاه ذوب آهن نشــان می دهد چنیــن چیزی 

صحت ندارد و این خبر در حد شایعه است .

گاه اضافه کرده اســت که مهــدی تارتار  این منبع آ
به فکر بــازی تیمش مقابل صنعت نفــت در هفته 
آینده آینده اســت و می خواهد با فعالیت در فصل 
نقــل و انتقــاالت ذوب آهــن را برای نیم فصــل دوم 
آمــاده کنــد و هیچ گونه خبری مبنــی بر اخــراج وی 
درست نیست. گفتنی است تا این لحظه هیچیک 
کنشی  از مسئوالن باشگاه ذوب آهن به این خبر وا

نشان نداده اند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: شانس های 
خوبی داشــتیم، اما برایم باورکردنی نیســت که 
نتوانســتیم از آنها اســتفاده کنیم؛ البته تا زمانی 
که بتوانم بــه تیم کمک کنم اینجا خواهــم بود و 
امیدوارم داوران نیز با داد و هوار احساسی نشده 

و سوت های الکی نزنند.
محرم نویدکیا در نشست خبری خود پس از بازی 
ک در جام حذفی، اظهار کرد:  مقابل آلومینیوم ارا
از تیم آلومینیوم تشکر می کنم که طی چند روزی 
که در این شــهر بودیم زمین در اختیار تیم ما قرار 
دادند، در بهترین زمان ممکن به گل رســیدیم 
و پس از آن تا دقیقه ۲۵ خوب کار کردیم، اما بعد 
عقب نشســتیم و در یک صحنه ای که به نظرم 
خطا هم نبود حریف به گل رسید، از دقیقه ۲۵- 
۳۰ به بعد فوتبال معمولی انجام دادیم ولی هر چه 

رو به جلو رفتیم بچه ها خوب بازی کردند.
وی ادامــه داد: تیــم در نیمــه دوم و وقت هــای 
اضافــه خــوب کار کــرد و بــازی را کنتــرل کردنــد، 
تصریح کرد شانس های خوبی داشتیم، اما برایم 
باورکردنی نیست که نتوانســتیم از آنها استفاده 
کنیم، ضربات پنالتی را هم همه دیدند، در فوتبال 

نمی شود با ضربات پنالتی تیم ها را مقایسه کرد.
سر مربی تیم فوتبال سپاهان ضمن عذرخواهی 
از هواداران این تیم، تصریح کرد: به تیم آلومینیوم 
ک بابت صعود تبریــک می گویم و از هــواداران  ارا
تیم سپاهان نیز عذرخواهی می کنم، من و همه 
بازیکنان تمام تاشمان را کردیم، در جام حذفی 
همیشــه این اتفاقات وجود داشــته است البته 
نمی شود توجیه کرد؛ همه ناراحت هستند، اما 
امیدوارم در لیگ جبران کنیم و داوران نیز با داد 
و هوار احساسی نشوند و سوت های الکی نزنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه 
همکاری وی با توجه به از دســت رفتن یک 

جــام و شکســت ها و عدم نتیجه گیــری با 
ســپاهان تــا چــه زمانــی ادامــه خواهد 

داشــت، گفــت: من اینجــا نیامدم 
که با یکی یا دو باخت بروم، اصا 
چنین چیزی نیســت، موضوع 

اصلی این اســت من هیــچ وقت 
از روزی که از فوتبــال خداحافظی کردم 

تا روزی که سرمربی شدم نه مصاحبه 
کردم، نه ارتباطی با مسئولین باشگاه 

داشتم، من خودم را به دست و پای کسی کسی 
کت  وصل کردم. از من خواستند، من و آقای سا
چندین جلسه داشتیم و گفتند شرایط تیم خوب 
نیست شاید من بتوانم کمک کنم. بارها گفته ام 
من تا زمانی کــه بتوانم به تیــم کمک کنم اینجا 

خواهم بود.
نویدکیا ادامه داد: اینکه با یکی دو باخت بترسم و 
بگویم نیستم یا خداحافظ، نیست و من تا لحظه 
آخر تا آنجایی که توانایی دارم به بهترین شــکل 
کارم را انجام می دهم اما مسئوالن باشگاه تصمیم 
گیرنده هستند و از آنها باید بپرسید. فکر می کنم 
نوع فوتبالی که تیم ما انجام می دهد خوب است. 
در لیگ بــرای قهرمانی رقابت ســختی خواهیم 

داشت اما فوتبال باال و پایین دارد.
کیــد کــرد: نمی تــوان انتقــاد بی جــا کــرد و  وی تا
حرف های غیــر اصولــی و حرفه ای بــرای توجیه 
ک اینقدر  خود زد. فکر نمی کنم هیچ تیمی در ارا
موقعیــت داشــته باشــد و بــه آلومینیــوم فشــار 
آورده باشــد. بــرای کل تیم ما عجیب اســت چرا 

موقعیت ها گل نمی شود.
ســر مربــی تیــم فوتبــال ســپاهان در خصــوص 
وضعیت تیم آلومینیوم و نتیجه گیری ها در نیم 
فصل نخست لیگ، گفت: آلومینیوم تیم خوبی 
است و بحثی در این موضوع وجود ندارد، اما هر 
سرمربی می داند چه نقاط ضعف و قوتی وجود 
گر مربی در نیم فصل بتواند شرایط را مهیا  دارد، ا
کند آلومینیوم می تواند رقیب سرسختی باشد، 
من آلومینیوم را دوست دارم و فوتبال 
آنها جذاب است، اما واقعیت این 
اســت آنها در ۱۵ بازی ۵ بــرد آوردند 
و شــاید این کمی آنهــا را اذیت کند. 
گر بردهای بیشــتری بیاورند  ا
می توانند در آینــده رقیب 
سختی برای همه تیم ها 

باشند.
وی بــا اشــاره بــه دعــوای 
گــول  و  رفیعــی  ســروش 
ســیانی، تصریح کرد: سروش 
ترجمه می کــرد که آنها اشــتباه 
حرف هم را متوجه شــدند، این 
موضوعــات در فوتبــال طبیعــی 

است.

گر جلوی  بازیکن تیــم ذوب آهــن گفت:هــر تیمی ا
پرســپولیس اشــتباه کند تنبیه می شــود، ما نیز با 

حذف شدن تنبیه شدیم.
مســعود ابراهیم زاده بعد باخــت ذوب آهن مقابل 
پرسپولیس، اظهار کرد: روز خوب تیم ما نبود، به تیم 
پرسپولیس تبریک میگویم بازی خوبی انجام داد و از 

فرصت هایشان به خوبی استفاده کردند.

کید کــرد: برای مــا قابل باور نبود که ســه گل  وی تا
دریافــت کنیم، اما به هر حال پرســپولیس اســت، 
گر جلوی پرسپولیس اشتباه کند، تنبیه  هر تیمی ا
می شــود و مــا نیــز بــا حــذف شــدن تنبیه شــدیم. 
تمرکزمان را بر روی لیگ می گذاریم تا نتایج بهتری 

کسب کنیم.
بازیکن تیم ذوب آهن با اشاره به نیم فصل اول لیگ 
برتر، گفت: نیم فصل خوبی را نســبت به دو ســال 
پیش پشت سر گذاشتیم، کادر فنی و باشگاه باید 
تصمیم بگیرند و تیم را تقویت کنند؛ اینکه بازیکنی 
جدا یا به تیم اضافه شود، در اختیار کادر فنی است 

که امیدوارم کادر فنی بهترین تصمیم را بگیرند.
وی ادامه داد: جایگاه ذوب آهن اینجا نیست و همه 
از ایــن بابت ناراحت هســتیم که امیدوارم شــرایط 

درست شود.

تیم ملی شمشــیربازی اســلحه ســابر با کسب 
جایــگاه پنجم بــه کار خــود در مســابقات جام 

جهانی گرجستان پایان داد.
به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مسابقات 
شمشیربازی جام جهانی گرجستان، تیم ملی 
اسحه سابر مردان ایران در اولین رقابت رومانی 
را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی 
شد اما در این مرحله برابر آلمان شکست خورد 

و نتوانست به مرحله نیمه نهایی راه یابد.
بدیــن ترتیــب ملــی پوشــان اســلحه ســابر 

دیدارهای خود را برای کســب عنــوان پنجم تا 
هشــتم مســابقات ادامه دادند. در این مرحله 
تیم ملی اســلحه ســابر تیم های فرانسه و مصر 
را با نتیجه مشــابه ۴۵ بــر ۴۲ شکســت داد و به 

عنوان پنجم دست یافت.
محمــد  رهبــری،  محمــد  کدامــن،  پا علــی 
فتوحی و فرزاد باهرارســباران ترکیــب تیم ملی 
شمشــیربازی اســلحه ســابر را در این رقابت ها 
تشکیل دادند. این تیم با هدایت امین قربانی 

عازم گرجستان شد.

حاشیه عجیب در اردوی گاندوها؛

اخراج تارتار، چیزی در حد یک شایعه!

خبر

نویدکیا: با چند باخت خداحافظی نمی کنم 

ابراهیم زاده: پرسپولیس ما را تنبیه کرد

پایان کار شمشیربازان اسلحه سابر 
در جام جهانی با جایگاه پنجم

خبر

ملی پوش تیم بسکتبال ذوب آهن گفت: مبلغ 
قراردادها در بسکتبال از فوتبال، والیبال و حتی 

کشتی هم کمتر است.
ارسان کاظمی در رابطه با مسابقات لیگ برتر 
بسکتبال اظهار کرد: در دور رفت تمرین زیادی با 
تیم نداشتم، اما در دور برگشت با دیگر بازیکنان 
بیشتر هماهنگ شدم و تیم همدلی خوبی پیدا 
کرد که دور برگشت را بدون شکست تمام کردیم.

وی ادامه داد: در دور رفت و برگشت، مسابقات 
حساسی داشتیم و بعضی از بازی ها با اختاف 
نزدیک، به سود ما تمام شد که نتیجه زحمت 
بازیکنــان و کادر فنی تیم بســکتبال ذوب آهن 
اســت. شــرایط لیــگ خــوب اســت و بازیکنان 

خارجی تیم ها بد نبودند و کمک کردند.
ملی پوش تیم بسکتبال ذوب آهن، خاطرنشان 
کرد: نبــود بازیکــن خارجــی در ذوب آهن باعث 
شــده فشــار زیادی روی تیــم باشــد. اول فصل 
قرار بود بازیکن خارجی به جمع ما اضافه شود؛ 
نمی دانم چرا این اتفاق رخ نداد، ولی با همین 

بضاعت کمی که داریم پیش می رویم.
کاظمی با اشاره به اینکه خیلی متوجه نشدم که 
جریان این مرحله دوم گروهی چیست، تصریح 
کرد: ترجیح می دهم راجع به مرحله دوم گروهی 
صحبت نکنم زیرا نمی دانم چگونه است و باید 

راجع به آن بیشتر بپرسم.
وی درخصوص مبلغ قرار دادهای بســکتبال، 
گفت: مبلغ قــرار دادها در بســکتبال از فوتبال، 
والیبال و حتی کشتی هم کمتر است. امیدوارم 

که مسئوالن بیشتر به بسکتبال توجه کنند.

مرحلــه پایانــی رقابت هــای هندبــال ســاحلی 
قهرمانی کشور با معرفی تیم قهرمان در اصفهان 

پایان یافت.
 مســئول برگزاری این مســابقات بــا بیان اینکه 
رقابت های هندبال ســاحلی بزرگساالن کشور 
از تیر امسال آغاز شــد گفت: در این دوره ۲۰ تیم 
در ۲ منطقه شمال و جنوب کشور رقابت کردند 
که در پایان از هر منطقه ۳ تیم به مرحله پایانی 

راه یافتند.
حسن افتخاری افزود: در این مرحله ۲ تیم ملی 
نوجوانان الــف و ب هم حضور داشــتند تا برای 
آمادگــی بیشــتر جهــت حضــور در رقابت هــای 

قهرمانی آسیا با تیم های حاضر بازی کنند.
وی گفت: این رقابت ها با حضور ملی پوشــان 

برگزار شد و کیفیت فنی باالیی داشت.
مســئول برگزاری رقابت های هندبال ساحلی 
قهرمانی کشور در ادامه و با اشاره به اینکه هندبال 
ســاحلی در ســال های اخیــر پیشــرفت زیادی 
کنون جزو برترین های آسیا  داشته است و هم ا
محسوب می گفت: یکی از دالیل این پیشرفت 
گون و برگزاری  توجه به این رشــته در ابعاد گونا
منظم مسابقات آن در رده های مختلف بوده 
است. حســن افتخاری افزود: در این رقابت ها 
هندبالیست های برتر از سوی کادرفنی تیم ملی 
شناســایی شــدند تا به زودی با دعــوت به تیم 
ملی خود را آماده حضور در رقابت های قهرمانی 

آسیا کنند.
افتخــاری در پایان گفــت: رقابت های هندبال 
ســاحلی قهرمانی آســیا از ۲۹ اســفند امسال تا 
۹ فروردین ۱۴۰۱ به میزبانی تایلند برگزار خواهد 
شــد. در پایــان رقابت هــای هندبــال ســاحلی 
قهرمانی بزرگساالن کشــور تیم های اصفهان، 
هوانیروز آمل و نجف آباد عناوین نخست تا سوم 

را کسب کردند.

تیــم بســکتبال ســپاهان مرحلــه دوم گروهی 
رقابت های لیگ برتر بسکتبال را با پیروزی آغاز 
کرد. به گزارش ایرنا،  در دومین دیدار و از مرحله 
دوم گروهــی رقابت های لیگ برتر بســکتبال، 
تیم های فوالد مبارکه سپاهان و پاالیش نفت 
آبادان به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان 
با نتیجه ۷۷ بر ۶۹ به سود نماینده اصفهان به 
پایان رسید. در این دیدار سپاهانی ها کوارترهای 
اول و سوم را ۹ بر ۸ و ۲۷ بر ۱۱ به سود خود خاتمه 
دادند و در کوارتر دوم با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ مغلوب 
حریف شدند. کوارتر چهارم این دیدار با تساوی 
۲۵ بر ۲۵ خاتمــه یافت تا در پایان ایــن دیدار به 

سود فوالد مبارکه سپاهان خاتمه یابد.
در دیگر بــازی ذوب آهن اصفهــان برابر صنایع 
هرمزگان بــه پیروزی دســت یافت تــا تیم های 
اصفهانــی در این رقابت ها پیــروز از زمیــن بازی 

خارج شده باشند.

امیدوارم مسئولین 
به بسکتبال بیشتر 

کنند توجه 

اصفهان قهرمان رقابت های
کشور  هندبال ساحلی 

روز خوش برای بسکتبال
 اصفهان، سپاهان هم برنده 

از زمین خارج شد

ک در قالب مرحله  تیم فوتبــال آلومینیــوم ارا
یــک هشــتم نهایــی جــام حذفــی فوتبــال 
کشــورمان میزبــان ســپاهان اصفهــان بــود 

که این تیم را در ضربات پنالتی شکست داد.
گردان رســول خطیبــی در حالــی مقابل  بــه گزارش ایرنــا، شــا
ک  حریف اصفهانی در مجموعه ورزشــی امــام خمینی)ره( ارا
صف آرایــی کردند که در دیدار اخیرشــان در هفتــه پایانی دور 
رفت لیــگ برتر به دلیــل اشــتباهات داوری با نتیجه تســاوی 
بدون گل این تیم را متوقف کرده بودند و با انگیزه ای مضاعف 

برای شکست این تیم وارد میدان شدند.
کتیک رو به جلو  ک از ابتدای بازی تا تیم فوتبال آلومینیوم ارا
را در دستور کار خود قرار داد اما در دقیقه دوم بازی روی یک 
غافلگیری، فرشاد احمد زاده موفق شد اولین گل بازی را برای 

سپاهان برساند.
گردان خطیبی بعد از دریافت این گل نه تنها روحیه خود  شــا
را از دست ندادند بلکه حمات گسترده ای را از جناحین روی 
خط ۱۸ حریف طراحــی کردند تا اینکه در دقیقه ۳۷ مســابقه 
میــاد فخرالدینــی موفــق شــد گل تســاوی این بــازی را برای 

ک به ثمر برساند. آلومینیوم ارا
ک بعد از به ثمر رســاندن گل تســاوی  بازیکنــان آلومینیوم ارا
با روحیه ای مضاعــف بازی رو بــه جلو و تهاجمی را در دســتور 

کار خــود قــرار دادنــد امــا بــا وجــود حمــات گســترده این تیم 
روی دروازه حریــف، نیمه نخســت بازی با نتیجــه یک بر یک 

به پایان رسید.
هر ۲ تیم در نیمه دوم بازی نیز فرصت های بســیاری داشتند 
اما موفق به گلزنی نشــدند و این بــازی در ۹۰ دقیقــه با همان 
نتیجه یک بر یک به پایان رسید و از آنجا که این مسابقه باید 
یک برنده داشته باشد؛ بازیکنان در ۲ نیمه ۱۵ دقیقه ای وقت 
اضافه نیز مقابل یکدیگر صف آرایی کردند اما نتوانستند توپی 
از خط دروازه ها عبور دهند و در نهایت این مســابقه با همان 
نتیجه مساوی به پایان رســید و برای معرفی تیم برنده راهی 

ضیافت پنالتی ها شدند.
گئورگی گورستانی اولین ضربه پنالتی را برای سپاهان اصفهان 

و میثم مجیــدی اولین ضربه پنالتی را بــرای آلومینیوم به گل 
تبدیل کردند.

حســین پور حمیدی دروازه بان تیم آلومینیوم دومین ضربه 
پنالتی ســپاهان که توســط حسین شــهباززاده زده شــد را به 
زیبایی مهــار کرد اما محمــد امیدی فــرد پنالتی خــود را برای 
ک تبدیل بــه گل کرد تا تیــم خــود را در ضربات  آلومینیــوم ارا

پنالتی از حریف جلو بیندازد.
سومین ضربه پنالتی سپاهان را دانیال اسماعیلی فر به هوا زد 
کنش  و مصطفی احمدی پنالتی سوم آلومینیوم را زد که با وا

صدقی مهار شد.
محمدرضا خلعتبــری و نیما درودی چهارمیــن ضربه پنالتی 
را برای ســپاهان و آلومینیــوم را به گل تبدیل کردنــد و پنالتی 
پنجم ســپاهان را امید نور افکن بــه گل تبدیل کرد اما حجت 
صدقــی دروازه بــان ســپاهان موفــق شــد پنالتی میاد شــیخ 
فخرالدینی را به بیــرون بزند تا در پنج پنالتــی قانونی هر ۲ تیم 

مساوی شوند.
در نهایــت کار بــه پنالتــی ششــم رســید ســروش رفیعــی برای 
ســپاهان ضربــه خود را بــه تیــرک عمــودی دروازه زد امــا امید 
ک به  ســینک پنالتی خود را به گل تبدیل کرد تا آلومینیوم ارا
مرحله یــک چهارم نهایــی جام حذفــی فوتبال کشــور صعود 

کند.

آلومینیوم پیروز دیدار با سپاهان 

گردان نویدکیا با جام حذفی وداع شا

خبر

سرمربی تیم فوتسال ســپاهان اصفهان 
کنش  گفت: نباید نســبت به تغییــرات وا
منفی نشــان دهیم، انتخاب شمســایی 
به  عنوان ســکاندار جدید تیم ملــی تصمیم درســتی بود و 

فوتسالی ها باید از او حمایت کنند.
اواخر هفته گذشــته بود کــه مرجع آماری رسمی فوتســال 
پلنت به رســم هــر ســال، برترین هــای فوتســال جهــان در 
پست و سمت های مختلف را منتشر کرد که در این بین در 
بخش برترین ســرمربیان، نام احمد باغبانباشی سرمربی 
تیم فوتسال ســپاهان اصفهان در میان ۱۰ مربی برتر سال 
۲۰۲۱ دیده می شد، دلیل انتخاب حضور باغبانباشی در این 
لیســت، قهرمانی فصل گذشــته اش در لیگ برتر به همراه 
مس سونگون بود. همچنین روز چهارشنبه بود که وحید 
شمسایی کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال ایران به عنوان 

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران انتخاب و جانشین سید محمد ناظم الشــریعه شد تا پس از سال ها، 
آقای گل فوتسال جهان این بار با سمت سرمربی گری به تیم ملی برگردد و سکاندار فوتسال ایران شود. 
در خصوص این دو اتفاق جدید که در فوتسال ایران رخ داد، با سرمربی تیم فوتسال سپاهان اصفهان 

به گفت وگو پرداختیم تا نظر او را پیرامون این موارد جویا شویم که در ادامه می خوانید:
احمد باغبانباشی  در خصوص حضورش در بین ۱۰ مربی برتر دنیا در سال ۲۰۲۱ اظهار کرد: این عنوان 
باعث خوشحالی من است و نتیجه تاش یک کار گروهی در مس سونگون بود که باعث شد قرعه برای 

حضور در بین مربیان برتر جهان به نام من در بیاید.
وی افزود: زحمات علــی افضــل در آن مجموعه غیرقابــل انکار اســت، اتفاقاتی که رقم خــورد و باعث 

قهرمانــی در لیگ و ســپس این حضور شــد نتیجه زحمت 
همه اعضای کادر فنی است.

سرمربی تیم فوتسال سپاهان اصفهان با اشاره به اینکه این 
عنوان نتیجه تاش جمعی بوده اســت و همچنین ضمن 
ابــراز امیــدواری بــرای تــداوم موفقیت های ایــن چنینــی 
تصریح کــرد: در نتیجــه موفقیت هایی که تــاش یک تیم 
بود باعث شد من به عنوان کاندیدا در بین برترین مربیان 
ســال انتخــاب شــوم. از اعضــای کادر فنــی ســال گذشــته 
تشــکر می کنــم و امیدوارم ایــن عناویــن بــرای مربیــان و 

فوتسالیست های ایرانی تداوم داشته باشد.
باغبانباشــی در پاســخ به این ســوال که نظر و دیــدگاه او به 
عنوان یک کارشناس فوتسال در خصوص انتخاب وحید 
شمسایی در سمت ســرمربیگری تیم ملی چیست گفت: 
وحید شمسایی یکی از بزرگان فوتسال ایران است، رزومه 
و افتخارات او مشــخص اســت و همیشــه برای موفقیــت فوتســال این مملکت تــاش می کند، همه 

فوتسالی ها هم از وحید شمسایی انتظار دارند که تیم خوبی را تشکیل دهد.
وی در ادامه خاطر نشــان کرد: همه اهالی فوتسال و پیشکسوتان باید از شمسایی حمایت و به کادر 
فنی جدید تیم ملی کمک کنند تا تیم ملی فوتسال خوبی داشته باشیم، او در فوتسال سرآمد است 

و امیدوارم بتواند با استفاده از تجربیاتش از آن ها استفاده کند و شرایط فوتسال مان را تغییر دهد.
سرمربی تیم فوتسال سپاهان اصفهان در پایان تصریح کرد: انتخاب وحید شمسایی از نظر من صد 
درصد درســت بود، زحمات ناظم الشــریعه ســرمربی قبلی تیم ملی هم غیرقابل انکار است، نباید بد 

کنش منفی نشان ندهیم. بدرقه باشیم و نسبت به تغییرات هم باید خوش بین باشیم و وا

سرمربی تیم فوتسال سپاهان اصفهان: 

حضور من در جمع برترین مربیان جهان نتیجه تالش یک تیم است

خبر



سال پنجم - شماره 1۳۳1

 چهارشنبه  29  دی 1۴۰۰ - 1۶ جمادی الثانی 1۴۴۳

7 19 ژانویه    2۰22 سالمت

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰27۴9 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ آقای ناصرعلی مرادی جزی 
به شناسنامه شماره ۵۴ کدملی ۰۴2۰8۶۳82۶ صادره ورامین فرزند حسین نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 9۶/۳۳ مترمربع پالک شماره 7 فرعی از ۱۵۱8۳ اصلی واقع در اصفهان 
بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از سند 8۰۳78، 7۰/۵/2۶ دفترخانه ۳۴ 
اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۰/۱۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۰/29 – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – ۱2۵۳789 / م الف

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

شماره نامه: ۱۴۰۰8۵۶۰2۰۱9۰۰۱۶9۱، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۰/۰7، مفاد آرا هیات 
حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون و ماده 8 آیین نامه 
صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار 
و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ 
انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
ثبت محل ارایه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارایه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰۱9۰۰۰۵2۰، 
۱۴۰۰/8/۳۰، آقای احمد حقیقی پوده فرزند عبدالکریم ششدانگ یک درب باغ به مساحت 
۱۵2۰/۳9 مترمربع پالک 78 فرعی از 78 اصلی واقع در ابنیه و باغات پوده دهاقان انتقال 
رسمی ملکی احمد حقیقی پوده فرزند عبدالکریم از ششدانگ پالک فوق موضوع سند شماره 
9۳۰28 مورخ ۱۳7۶/۱۱/۵ دفتر یک شهرضا و تحدید حدود صادر گردیده است. تاریخ انتشار 
نوبت اول: سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/29 – اداره 

ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان – ۱2۵۳9۶۶ / م الف

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

شماره نامه: ۱۴۰۰8۵۶۰2۰۱9۰۰۱۶92، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۰/۰7، مفاد آرا هیات 
حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون و ماده 8 آیین نامه 
صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار 
و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ 
انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
ثبت محل ارایه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارایه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰۱9۰۰۰۵۳۰، 
۱۴۰۰/۰8/۳۰، آقای محمد سلطانی قمبوانی فرزند احمدرضا ششدانگ یک باب گلخانه با 
کاربری کشاورزی به مساحت ۵۴۵۶/2۰ مترمربع پالک 2،۳ فرعی از ۶9 اصلی واقع در مزرعه 

نواب )لوان( دهاقان انتقال یک سوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مالکیت آقای محمد سلطانی 
قمبوانی از ششدانگ پالک فوق موضوع ثبت دفتر امالک 2۰۱ صفحه ۳22 و 2۰۱ صفحه ۳2۵ 
امالک صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/29 – اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان – ۱2۵۳۳۵9 / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۱۱288 مورخ ۱۴۰۰/۰8/2۵ هیات یک خانم عزت شیاسی 
ارانی به شناسنامه شماره ۱22۵۰ کدملی ۱8۱۵79۶2۳۵ صادره آبادان فرزند حسنعلی بصورت 
شش دانگ یک باب خانه به مساحت 97 مترمربع پالک شماره 2۱۱ فرعی از ۱۴9۱۵ اصلی واقع 
در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و استشهادیه 
محلی مع الواسطه از مالکیت آقای فضل اله زارعی واگذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/29، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱2۶2۰۵9 / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۱۱7۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰9/۰۶ هیات یک آقای رزاق 
قائدامینی هارونی به شناسنامه شماره ۳۰ کدملی ۴۶22۱۱۵۳79 صادره شهرکرد فرزند علی 
شیر بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۴۶/9۴ مترمربع از پالک شماره 777 فرعی از 99 
اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی 
و استشهادیه محلی مع الواسطه از مالکیت رسمی ملوک قانعی موضوع دفتر امالک الکترونیکی 
۱۳992۰۳۰۰2۶۰28۶۶۳ واگذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/29، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ – 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱2۶2۳۴۳ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۴2۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰8/27 آقای 
غالمرضا شفایی نجف آبادی فرزند رجبعلی  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۳۱/7۶ 
مترمربع قسمتی از پالک ۰  فرعی از ۶ اصلی واقع در بخش ۱2 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی 
مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/29، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسی -۱2۶۱۵7۱ / م الف

آگهی افراز پالک 2۰۰ اصلی دهستان علیا
چون آقای علیرضا جاللی فرزند بیژن مالک ۳ دانگ مشاع از ششدانگ پالک 2۰۰ اصلی دهستان 
علیا اردستان بخش ۱7 ثبت اصفهان به عنوان خواهان به دعوی خوانده حسن عسکری فرزند 
محمدعلی مالک ۳ دانگ مشاع از ششدانگ درخواست افراز سهمیه خود را نموده و بنابه اعالم وکیل 
خواهان آدرسی از نامبرده شناسایی نگردیده و به عنوان مجهول المکان معرفی کرده، لذا طبق ماده 
۳ آیین نامه افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵7 به خوانده ابالغ می گردد که در روز شنبه 
مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ساعت 9 صبح جهت تنظیم صورتمجلس و امضا آن در محل حاضر شود، 
بدیهی است عدم حضور مانع از رسیدگی نخواهد شد. ذبیح الله فدایی رییس ثبت اسناد و امالک 

اردستان – ۱2۶2۶۳2 / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم 
مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰۱۱7۴2 مورخ ۱۴۰۰/۰9/2۴ بهروز شایگان نژاد فرزند منوچهر بشماره 
شناسنامه ۱۰۴2 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱289۳۰۵۴۳9 در ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۴۱۳۵ فرعی از اصلی ۱۵2۴۱ واقع در بخش ۵ 
ثبت اصفهان به مساحت ۱۵7/۱۰ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۰/29، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ – رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق 

اصفهان مهدی صادقی وصفی – ۱2۶22۳2 / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۶۱۰9 مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰2 آقای حسین محبی به شناسنامه 
شماره ۶9۴۵9 کدملی ۱28۱792۳۶۵ صادره اصفهان فرزند احمد بصورت ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت ۱۵۱/۳۰ مترمربع از پالک شماره ۱۶8 فرعی از ۱۵۱77 اصلی واقع در اصفهان بخش 
۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و وکالتنامه 222۰، 89/۱2/۵ 
دفترخانه 2۳7 اصفهان از مالکیت محمود دهقانی و بطول خداپرست سیچانی موضوع اسناد انتقال 
۴۰۴2۴ و ۴۰۴2۵، ۳۶/۱2/۱۴ دفترخانه ۱۰ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/29، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ 

– رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱2۶22۳8 / 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 ۱۳98۶۰۳۰2۰2۶۰۰292۵ مورخ ۱۳98/۰2/2۱ خانم مریم قصابی زمان آبادی به 
شناسنامه شماره ۱27۰ کدملی ۱29۰9۶279۰ صادره اصفهان فرزند حسن بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۶۰/۴۰ مترمربع از پالک ۱۵۱۳9 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت 
اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت متقاضی موضوع سند انتقال ۳۴792، 97/2/27 دفترخانه 

۱۳8 اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۰/29، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – ۱2۶28۰۳ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۱۱۳2۱ مورخ ۱۴۰۰/۰8/2۶ هیات یک خانم عصمت نریمانی 
به شناسنامه شماره ۱7 کدملی ۶۶۰9۵۳8۰۰۱ صادره دولت آباد فرزند حسن بصورت ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 2۱8/2۰ مترمربع از پالک ۳۰9 اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ 
اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت متقاضی فوق موضوع قولنامه عادی مع الواسطه 
واگذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۰/29، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – ۱2۶222۶ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۶929، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/22، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳9۰/۰9/2۰ با 
حضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپ رونده کالسه 
۱۳98۱۱۴۴۰2۰۰۶۰۰۱۳۶۱ مربوط به تقاضای آقای/خانم اسداله مشهدی حسینی 
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 صفحه 77 دفتر ۶۳7 و مع الواسطه از ماه بیگم 
ماهوش 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 اسداله مشهدی حسینی 
ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 2۰۱۶ کدملی ۱۱۴۰77۶۵۴۱ صادره فرزند عباس نسبت به 
ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت ۴2۳/۳۱ مترمربع پالک شماره 9۵ و ۱۱7۳ فرعی از اصلی واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال 
به طول ۱8/۰8 متر دیوار به دیوار پالک ۱۱۶/۵۱۱، شرقا در دو قسمت به صورت شکسته به طول 
۱۵/۴۶ درب و دیواریست و 9 متر دیواریست، جنوبا به طول 2۱/۴ متر به دیوار پالک ۱۱۶/۱۳2۶، 
غربا در سه قسمت اول به طول ۴/۰۶ متر درب و دیواریست به گذر دوم که شمالی به طول ۴/۳۶ متر 
دیوار به دیوار پالک 9۵ باقیمانده سوم به طول ۱9/۴۵ متر دیوار به دیوار به پالک 9۵ و ۱۳۶۱ و ۱۰۰8 
حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از 
طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/29، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ - رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱2۶۱۳99 / م الف

آگهی

هشدار دانشمندان 
درباره مرگبارترین سرطان های جهان 

آمار هــای منتشــر شــده نشــان 
می دهند طی سال ۲۰۱۹ میادی، 
۱۰ میلیون نفر در جهــان به دلیل 

ابتا به سرطان جان خود را از دست داده اند. 
در حالی که جهان تمــام توجه خــود را معطوف به 
همه گیری کرونا و تبعات آن کرده اســت، ســازمان 
جهانی بهداشت به تازگی آمار های جدیدی درباره 
مرگ و میر ناشی از سایر بیماری ها به ویژه سرطان 

را منتشر کرد.
ســرطان یکــی از اصلی ترین دالیــل مرگ در انســان 
محسوب می شود. بر اساس جمع بندی های نهایی 
آماری مربوط به ســال ۲۰۱۹، ۲۳ میلیــون نفر در این 
سال به سرطان مبتا شده که از این میان ۱۰ میلیون 

نفر جان خود را از دست داده اند.
تحقیقات دانشگاه واشنگتن نشــان می دهند آمار 
مربوط به سرطان در ســال ۲۰۱۰، ۱۹ میلیون مبتا و 
۸ میلیون و ۲۹۰ هزار جان باخته بود. این آمار نشان 
می دهد که طی یک دهه اخیر موارد ابتا به سرطان 
بیشتر )۲۶ درصد( و شمار جان باختگان نزدیک به دو 
میلیون نفر )معادل ۲۱ درصد( افزایش داشته است.

یکــی از مــوارد قابــل تاســف در درمــان ســرطان، 
نابرابری هــای بهداشــتی در ســطح جهــان بــرای 

جلوگیــری از ابتــا و نیــز درمــان بیمــاری اســت. 
دانشمندان با بررســی داده های آماری از ۲۰۴ کشور 
پی بردند که سرطان از میان ۲۲ بیماری مرگبار، پس 
از بیماری های قلبی - عروقــی، دومین عامل اصلی 

مرگ در جهان محسوب می شود.
از میان انواع مختلف سرطان، سرطان ریه بیشترین 
مــوارد تلفــات انســانی را در ۱۱۹ کشــور جهــان بــرای 
مردان و ۲۷ کشور جهان برای زنان داشته است. این 

موضوع به این دلیل است که استعمال دخانیات در 
مردان به طور عرفی رایج تر از زنان است.

با این حال، ســرطان ســینه رایج ترین نوع ســرطان 
میان زنان است؛ به طوری که در ۱۱۹ کشور جهان در 
صدر لیست تلفات مرتبط با سرطان در زنان است. 
خاف تصورات رایج، سرطان ها مانند بیماری های 
قلبــی - عروقی بــه یک بــاره باعث مــرگ و میــر بیمار 
نمی شوند؛ بلکه بیمار می تواند چندین سال با این 

بیماری به زندگی خود ادامه دهد.
ســرطان های ریه، کلون، معــده، ســینه و کبد جزء 
ســرطان های رایجی هســتند کــه افــراد پــس از ابتا 
ممکن است بیش از یک ســال به حیات خود ادامه 

دهند.
کید دارنــد از آن جا که ســرطان یکی  دانشــمندان تا
از اصلی ترین عوامل مرگ و میر در جهان محســوب 
می شود، توجه به این موضوع به ویژه موارد جلوگیری 

از ابتا بسیار ضروری است.
ســبک زندگی مناســب، رژیم غذایی ســالم و تحرک 
کافــی می توانــد در ایــن زمینــه مفیــد باشــد. عــدم 
استعمال دخانیات و عدم مصرف مشروبات الکلی از 
ساده ترین اقدامات برای کاهش دادن به خطر ابتا 

به سرطان محسوب می شود.

سرطان

دودی که از سیگار یا بازدم فرد سیگاری سرچشمه 
می گیرد حاوی مــواد مضر مانند نیکوتین اســت و 

می تواند افراد غیرسیگاری را تحت تاثیر قرار دهد. 
بنیاد قلب انگلیس گزارش داده اســت که مصرف 
کو به هر شکلی برای قلب مضر اســت زیرا مواد  تنبا
شیمیایی موجود در سیگار باعث چسبندگی دیواره 

سرخرگ ها می شود.
شریان های چسبنده خطر جمع آوری مواد چرب 
را افزایش می دهند که می توانند شریان را مسدود 
کرده و جریان خون را در سراسر بدن کاهش دهند. 
گر جریان خون توســط قلــب محدود  برای مثــال ا
گر خونرسانی به مغز  شود، حمله قلبی رخ می دهد. ا

مسدود شود، سکته مغزی رخ می دهد.
سیگار نه تنها باعث ویسکوزیته شــریانی می شود 
)که خطر مــرگ را افزایش می دهــد(، بلکه می تواند 
احتمال لخته شدن خون را نیز افزایش دهد. عاوه 
بر این، یک عادت ناسالم می تواند فورا ضربان قلب 

و فشار خون را افزایش دهد.
آسیب رساندن به بدن از این طریق باعث کاهش 
کســیژن و اندام هــای دریافــت کننــده آن  میــزان ا
می شود. سیگار یکی از "بزرگترین عوامل خطر" برای 

بیماری های قلبی و گردش خون است.
ک  استنشــاق دود دســت دوم نیــز بســیار خطرنــا
اســت و شــما را در معرض خطر مشــکات تنفسی 
قرار می دهد. هر نخ سیگار حاوی حدود ۴۰۰۰ ماده 

شیمیایی است که بیشتر آن ها سمی و برای سامتی 
مضر هستند.

می توان به مونوکسید کربن )گاز سمی( و قطران اشاره 
کرد که باعث ایجاد باقی مانده قهوه ای چسبنده ای 
می شود که ریه ها را می پوشاند و خطر ابتا به سرطان 

و همچنین نیکوتین را افزایش می دهد.
وقتی دود را استنشــاق می کنیــد، حدود دو ســوم 
دوده در ریه های شــما باقی می ماند. نیکوتین به 
عنوان "مواد شیمیایی اعتیادآور" موجود در سیگار 
شناخته می شود که به تشکیل دیواره های شریانی 

چسبنده کمک می کند.
کید کرده اســت که  بنیاد قلب انگلیــس )BHF( تأ
گر ســیگار را ترک کنید، ممکن است چند ساعت  ا
طول بکشد تا فواید سامتی ظاهر شود. پس از ۲۰ 
دقیقه پس از ترک سیگار، فشار خون شما شروع به 
بازگشــت به حالت عادی می کند. پس از یک سال 
ترک ســیگار، "خطر حمله قلبی یا سکته مغزی به 

نصف کاهش می یابد.
نفس های تازه، دندان های سفیدتر، پوست جوان،  
پیری کندتــر و مبــارزه  راحت تــر با ســرماخوردگی و 

آنفلوالنزا از دیگر مزایای ترک سیگار است.
گر مردان تا سن ۳۰ سالگی سیگار  به طور متوسط، ا
را ترک کنند، ۱۰ سال به زندگی خود اضافه می کنند. 
گر تا ۶۰ سالگی سیگار را ترک کنند،  بسیاری از افراد ا

سه سال به زندگی خود اضافه می کنند.

مطالعات جدیــد محققان دانشــگاه ییل نشــان 
می دهند قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض ازن، 

منجر به زوال شناختی سالمندان می شود. 
آلودگی هوا ســال ها اســت که به عنوان یک عامل 
مخرب بــرای ســالمندان محســوب می شــود. بر 
اساس مطالعات قبلی ذرات ریز معلق در آالینده ها 
با خطر زوال عقل و سایر اختاالت شناختی همراه 

هستند.
محققان دانشگاه ییل آمریکا مطالعات خود را روی 
ازن محیطــی و تاثیــر آن بر قابلیت های شــناختی 

منعطف کردند.
کنش پذیر است که در بیشتر  ازن یک گاز بســیار وا

مه دود های سطح زمین وجود دارد. این مطالعه 
با بررســی حــدود ۱۰ هــزار ســالمند در چین نشــان 
می دهد به ازای هــر ۱۰ میکروگرم افزایش میانگین 
ســاالنه قرارگرفتــن در معــرض ازن، خطــر ابتــا بــه 
اختــاالت شــناختی بیــش از ۱۰ درصــد افزایــش 

می یابد.
گر میزان ازن موجود در هوا  بر اساس این مطالعه ا
به پایین تر از دســتورالعمل جدید کیفیــت هوای 
ســازمان جهانی بهداشــت کاهش یابد، می توان 

زوال شناختی را در سالمندان به تاخیر انداخت.
محققان در تاشند تا مکانیسم های موجود مرتبط 

بین زوال شناختی و ازن هوا را شناسایی کنند.

که خطر بیماری قلبی را افزایش می دهد  عادت نادرستی 

کاهش می دهد  ازن توانایی های شناختی سالمندان را 

قلب

پژوهش

به گفته دانشــمندان، بیماری قلبی می تواند 
مستقیما باعث اختال در عملکرد مغز شود که 
می تواند منجر به زوال عقل شــده و همچنین 

میزان پروتئین آلزایمر را در مغز سه برابر کند.
تحقیقــات جدید محققان دانشــگاه شــفیلد 
انگلســتان نشــان می دهد کــه بیمــاری قلبی 
باعث از بین رفتن عملکرد کلیدی مغز می شود 
که فعالیت مغز و جریــان خــون را به هم مرتبط 
می کند، به این معنی که مغز برای همان مقدار 

فعالیت، خون کمتری دریافت می کند.
این اتفاق در بیماران قلبی قبل از تجمع چربی 
در رگ های خونی مغز )آترواسکلروز( رخ می دهد 
و مقدمه ای بــرای زوال عقل اســت. تــا به حال 
مشخص نبود که چگونه برخی از انواع زوال عقل 
عروقی می تواند سال ها قبل از تصلب شرایین در 

مغز رخ دهد.
محققــان همچنیــن پــی بردنــد کــه ترکیبــی 
از بیمــاری قلبــی و اســتعداد ژنتیکــی ابتــاء به 
بیماری آلزایمر، میــزان بتا آمیلوئید، پروتئینی 
که موجب بیماری آلزایمر می شــود، را ســه برابر 
می کند و سطح ژن التهابی )IL۱( در مغز را افزایش 

می دهد.
دکتر »عثمان شبیر«، نویسنده ارشد این مطالعه 
از دانشــگاه شــفیلد، گفــت: »بیمــاری آلزایمــر 
شــایع ترین شــکل زوال عقل در سراسر جهان 
اســت و بیماری قلبــی عامل خطر اصلــی برای 
آلزایمر و زوال عقل است. یافته های جدید برای 
درک بیشــتر از ارتباط بین بیماری قلبی و زوال 

عقل کلیدی هستند.«
وی در ادامه می افزاید: »ما پی بردیم که بیماری 
قلبــی در میانســالی باعــث از بین رفتــن پیوند 
عصبی عروقی می شود، مکانیزم مهمی در مغز 
ما که میزان خون تأمین شــده بــه نورون های 
ما را کنتــرل می کند. این تخریــب به این معنی 
کسیژن  اســت که مغز در صورت نیاز، به موقع ا
کافی دریافت نمی کند که می تواند منجر به زوال 
عقل شــود.« این تیــم همچنیــن دریافتند که 
آسیب های مغزی می تواند تنظیم جریان خون 

مغز را وخیم تر نمایند.

پژوهش

محققان انگلیسی می گویند؛

بیماری قلبی در عملکرد مغز 
اختالل ایجاد می کند

به عنــوان  کــه  تلــخ  شــکات 
شــکات ســیاه هــم شــناخته 
می شــود یکی از انواع شــکات 
اســت کــه معمــوال حــاوی ۷۰ تــا ۹۶ و ۹۹ درصد 

کائو است. کائو خالص و کره کا کا
تاثیر شکالت تلخ بر فشارخون

پلی فنل های موجود در شکات تلخ فشارخون 
گــر افــراد بــه مــدت  بــاال را کاهــش می دهــد. ا
هشت هفته ۲۵ گرم شــکات تلخ مصرف کنند 

فشارخون باال در آن ها کاهش می یابد.
سالمتی کودکان

یکی از خواص شکات تلخ برای سامتی دستگاه 

گوارش کودکان است. تحقیقات نشان داده که 
مقادیر باالی فیبر موجود در شــکات تلخ خطر 
ابتا به اســهال و یبوســت در کــودکان را کاهش 

می دهد.
الغری و کاهش وزن

مصــرف شــکات تلــخ عــاوه برافزایــش چربــی 
سوزی، باعث کاهش اشتها شده و با جلوگیری 
از پرخوری به کاهــش وزن و الغــری افراد کمک 
گر  می کند. محققین عصب شناسی می گویند: ا
یک تکــه شــکات ســیاه را ۲۰ دقیقه قبــل از غذا 
به آرامی بخوریــد، ســیگنال هایی به مغز ارســال 
می شود که جلوی اشتها را گرفته و باعث کاهش 

پرخوری در افراد چاق می شود.
سالمت قلب

مقادیر باالی فاونوئید های موجود در شکات 
تلــخ باعــث کاهــش خطــر لختــه شــدن خــون و 
گــر افــراد شــکات تلخ  ســکته قلبــی می شــود. ا
مصــرف کنند گردش خــون آن ها بهتر می شــود 
و خطــر بیماری هــای قلبــی و عروقــی در آن هــا 

کاهش می یابد.
کلسترول خون

کائو موجود در شکات تلخ حاوی اولئیک  کره کا
اسید، اســتریک اســید و پالمیتیک اسید است 
که باعث کاهش کلسترول خون باال می شوند. 

مصرف شــکات تلــخ بــرای ســه هفته ای باعث 
افزایش HDL یا کلسترول خوب خون می شود.

معده و دستگاه گوارش
فاونوئید هــای موجــود در شــکات تلــخ معده 
کتری هــا، مســمومیت غذایــی و  درد ناشــی از با
بیماری های دستگاه گوارش را درمان می کنند.

کنترل دیابت و قند خون
مصــرف  کــه  نشــان داده  متعــدد  مطالعــات 
شــکات تلخ یا شــکات ســیاه به دلیــل مقادیر 
بــاالی فاونوئید های موجــود در آن و شــاخص 
گلیسمی پایین باعث کاهش قند خون ناشتا در 

افراد مبتابه دیابت می شود.

۷ دلیل شوکه کننده برای مصرف شکالت تلخ

دانستنیها
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گی را در دســترس کاربران قرار داد  واتساپ ویژ
که نســخه وینــدوز آن بدون اتصــال به اینترنت 

هم قابل دسترسی باشد. 
امــروزه کاربــران بــرای ارتبــاط بــا یکدیگــر در 
شبکه های مجازی فعالیت می کنند. واتساپ 
کــه طرفــداران  یکــی از برنامه هایــی اســت 
زیــادی دارد. ایــن برنامــه بــه طــور متوالــی بــه 
روز رســانی هایی بــرای ســهولت کاربــران ارائه 

می دهد.
گــزارش صدی البلــد، واتســاپ یکــی از  بــه 
گی هایــی را کــه میلیون هــا کاربــر در انتظار  ویژ
آن بودند، در دســترس قــرار داد. در این ویژگی 
کاربــران بــدون دریافــت پیــام احــراز هویــت 
کانــت واتســاپ خــود در رایانــه  می تواننــد بــه ا
متصل شوند. باتوجه به پشــتیبانی واتساپ، 
در این به روز رسانی، کاربران می توانند به طور 
کثــر چهــار  همزمــان از یــک تلفن همــراه و حدا

دستگاه متصل به آن استفاده کنند.
تیم پشــتیبانی این برنامــه می گوید، واتســاپ 
می توانــد بــدون نیــاز به اینترنــت روی چهــار 
دســتگاه به طور همزمان کار کند. همچنین، 
کاربران واتساپ پیامی مبنی بر فعال کردن این 

ویژگی دریافت خواهند کرد.
برای فعــال کردن این بــه روز رســانی در منوی 

تنظیمات واتســاپ، روی گزینه دستگاه های 
کنیــد. در ایــن صفحــه  کلیــک  پیونــد شــده 
»استفاده از واتســاپ در دستگاه های دیگر« را 
مشاهده می کنید که اجازه می دهد از حساب 
خود در چهار دستگاه دیگر بدون اتصال گوشی 
اســتفاده کنید. ایــن ویژگــی واتســاپ همانند 
کانت تلگرام است که می توان از طریق نسخه  ا
تحت وب بدون اتصال گوشــی از آن اســتفاده 

کرد.
همچنیــن پــس از قطــع اتصــال اصلــی تلفــن، 
دســتگاه های مرتبــط متصــل شــده تــا ۱۴ روز 
بــه دریافت و ارســال پیام هــا ادامــه می دهند. 
براساس صفحه پشتیبانی واتســاپ، پیام ها، 
رسانه ها و تماس های شخصی رد و بدل شده، 
گی رمزگــذاری کامل بیــن دو طرف  توســط ویژ

محافظت می شوند.

کــی از آن اســت کــه  شــنیده ها و شــایعات حا
جدیدترین آیپد اپل با نام iPad Air به زودی 

در رویداد این شرکت معرفی می شود. 
اپل در حــال برنامــه ریزی بــرای عرضه نســل 
گی هــای مشــابه نســل  پنجــم آیپد ایــر بــا ویژ
کــه از جمله ایــن  ششــم آیپــد مینــی اســت 
 ،Bionic A۱۵ گی هــا می تــوان بــه تراشــه ویژ
 Ultra Wide دوربین جلــوی ۱۲ مگاپیکســلی
 ۵G بــا پشــتیبانی از دوربیــن مرکــزی، تراشــه
 Quad-LED True برای مدل هــای ســلولی و

اشاره کرد.
به گزارش مک رومرز؛ به نقل از منابع موثق در 
چین، iPad Air جدید می تواند در کنار نســل 

سوم آیفون SE در بهار ۲۰۲۲ معرفی شود.
جزئیاتی احتمالی از مدل جدید آیپد

این گزارش می افزاید که آی پد ایر جدید همان 
طراحی کلی مدل فعلی یعنی دوربین پشــتی 
تک لنز را خواهد داشت. آی پد ایر فعلی که در 
کتبر ۲۰۲۰ عرضه شــد، دارای صفحه نمایش  ا
۱۰.۹ اینچی با حاشــیه های باریک، دکمه پاور 
Touch ID و پورت USB-C با گزینه های رنگی 
کستری، نقره ای، سبز، رزگلد و آبی  از جمله خا

آسمانی است.
طبق گفته مــارک گورمــن از بلومبــرگ، اولین 
رویــداد محصــول ســال اپــل احتمــاال طبــق 
معمول در مــاه مارس یــا آوریل برگــزار خواهد 
شــد، بنابراین ایــن احتمــال وجــود دارد کــه 
مدل های جدید iPad Air و iPhone SE در آن 

رویداد معرفی شوند.
کارا به طور دقیق گزارش داد که نسل  مک اوتا
چهــارم آیپد ایر بــه یــک درگاه USB-C مجهز 
خواهد شد و آخرین آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی ۰.۵ 
میلی متــر ضخامت بیشــتری برای نمایشــگر 

مینی LED دارد. 
از سوی دیگر، این وب سایت برخی ادعا های 
ح کرده اســت، از جمله اینکه  نادرست را مطر
AirPods Pro جدید در آوریل ۲۰۲۱ راه اندازی 

می شود.

شرکت های خودروسازی هیوندای و جنسیس 
در سال ۲۰۲۲ فناوری CarKey اپل را به برخی از 

خودرو های خود اضافه می کنند. 
خودرو های هیوندای و جنســیس به زودی از 

ویژگی CarKey پشتیبانی می کنند.
اپل کلید دیجیتالی خودرو را ژوئن ۲۰۲۰ معرفی 
کــرد؛ راننــدگان بــا اســتفاده از کلیــد دیجیتالی 
ذخیره شــده در برنامه کیف پــول آیفون یا اپل 
واچ قفل خــودرو را بــاز و آن را روشــن می کنند. 
کنون فقط شــرکت BMW از این فنــاوری در  تا

خوردوهایش استفاده کرده است. 
بــه گفتــه مــارک گورمــن، CarKey در برخــی از 
مدل های هیوندای و اسپین آف جنسیس در 

دسترس رانندگان قرار خواهد گرفت.
کــد یافتــه شــده در فایــل  ســپتامبر ۲۰۲۱، 
 BMW ۱۵، جنسیس را در کنار iOS پیکربندی
به عنوان شرکت های پشــتیبان از فناوری اپل 

نشان می داد. 

 CarKey هیونــدای و جنســیس پشــتیبانی از
را تاییــد نکرده انــد؛ امــا شــرکت جنســیس 
از  پشــتیبانی  بــرای  دیجیتالــی  کلیــد  از 
دســتگاه های اندروید در مدل هــای منتخــب 

استفاده می کند. 
سیســتم عامــل iOS ۱۵ بــرای پشــتیبانی از 
CarKey بلوتــوث و Ultra Wideband را ارتقــا 
گی  داد. همچنین امــکان اســتفاده از این ویژ
ج کردن آیفــون از کیــف یا جیب  را بدون خــار

فراهم کرد.

با پیشرفت فناوری، طراحان به دنبال ساخت 
مکان  های هوشمند جهت نگهداری وسایل 

نقلیه هستند. 
عاوه بــر پیشــرفت توانایی ها و تغییــر ظاهری 
مــکان  و هواپیما هــا  قایق هــا  اتومبیل هــا، 
نگهداری ایــن وســایل نیــز روز بــه روز بیشــتر 

می شود.
تیــم معمــاری MAD بــا الهــام از جرثقیل های 
نارنجــی در ترمینال بار منطقه بنــدر کانتان در 
چونگ کینگ چین، فضایی را برای نگهداری 

از وســایل نقلیه طراحی کــرد. نام ایــن مکان، 
مرکز بین المللی کروز کانتان است؛ در کنار این 
کادمی تحقیقات چین CASR نیز ساخته  فضا آ
می شــود. این پــروژه بــه رودخانــه یانگ تســه 
دسترسی دارد. مساحت آن ۶۶ هزار متر مربع 
اســت و از امکانــات آن می تــوان به بنــدر کروز، 
شش ساختمان و فروشگاه ها و رستوران های 

گردان اشاره کرد.
در نهایت ایــن مــکان مجموعــه ای شــناور بــه 
طــول ۴۳۰ متر را تشــکیل می دهــد. در زیر این 
ساختمان نیز می توان کشتی کروز را مشاهده 
کرد. کل این پروژه در شهری با مساحت بیش 
از ۱۰۰ هزار متر مربع قرار گرفته است. همچنین 
از مرکــز کــروز دسترســی بــه مجموعــه شــناور و 
پارک سطح زمین میسر شده است. این مکان 
نورگیر هــای بــرای رد و بــدل کــردن جریــان نور 
طبیعــی دارد. مرکز کــروز ســال ۲۰۲۷ رونمایی 

می شود.

کرد!  کار خواهد  واتساپ بدون اتصال به اینترنت هم 

نسل بعدی آیپد ایر چه زمانی معرفی می شود؟ 

 CarKey پشتیبانی احتمالی هیوندای و جنسیس از

کروز در سال ۲۰۲۷ رونمایی می شود  مرکز 

فناوری

حقایقی از کهکشان ها و جهان خارج زمین
دانشــمندان  بــا وجود اینکــه 
اطاعات زیادی را از کهکشان ها 
و اجــرام فضایی دیگر به دســت 
آورده اند، اما فضا همچنان می تواند ما را شــگفت 

زده کند. 
همانطور که بسیاری از ما می دانیم، جهان بسیار 
گر به آن فکر کنیم  عظیم است؛ آنقدر بزرگ که حتی ا

در وسعت آن غرق خواهیم شد.
وجــود  بــا  ورس،  لیســت  گــزارش  اســاس  بــر 
کنون تنها با بخش  پیشرفت های تکنولوژی، ما تا
کوچکــی از کهکشــان ها و جهانــی کــه در اطــراف 
خودمان قرار دارد آشنا شده ایم، اما همین اطاعات 
به ما نشــان می دهد که کهکشــان ها محل وقوع 
ک است که  تعداد زیادی از اتفاقات و انفعاالت ترسنا
احتماال هرگز به گوش ما نخورده اند. در این گزارش 

قصد داریم شما را با تعدادی از آن ها آشنا کنیم.
روز رستاخیز بوزون هیگز

بسته به اینکه در کجا زندگی می کنید، صحبت های 
مختلفی در مورد پایان جهان می شود، اما می توان 
گفت که به طور مشترک بسیاری از فرهنگ ها بر این 
باورند که پایان جهان دراماتیک خواهد بود. یکی 
ک ترین سناریو ها در این زمینه رستاخیز  از خطرنا
بوزون هیگز نام دارد. هیگز مثل حبابی پر از انرژی 
است که باید ثابت بماند تا کیهان پایدار بماند. این 
حباب مانند خاء گسترش می یابد و دانشمندان 
معتقدنــد گســترش این حبــاب کــه می توانــد بــه 
نابودی زمین منجر شود، آغاز شده است. البته این 

روند ده ها میلیارد سال به طول می انجامد.
همنوع خواری کهکشانی

همنوع خواری کهکشانی آخرین اتفاقی است که 
می تواند در مــورد فضا به ذهن مــا خطور کند. این 
موضوع که کهکشان های بزرگتری وجود دارند که 
ک  کهکشان های کوچکتر را می بلعند، بسیار ترسنا
است، زیرا ممکن است برای کهکشان ما نیز چنین 
اتفاقی بیفتد. با این حال جایی برای نگرانی وجود 
ندارد، زیرا این اتفاق در آینده ای نزدیک رخ نخواهد 
داد. بســیاری دیگر از کهکشــان ها در حــال حاضر 
توســط یــک کهکشــان بزرگ تر خــورده می شــوند 
و فاصلــه کمی هــم بــا مــا دارنــد. آندرومــدا یکــی از 
کهکشان های نام آشناســت که حدود دو میلیارد 

سال پیش یک کهکشان دیگر را نابود کرد. برخی ها 
انتظار دارند کــه در حدود ۴.۵ میلیارد ســال آینده 
اتفاقی مشابه نیز برای کهکشان ما بیفتد. البته تا آن 
زمان انسان ها می توانند به وسایلی برای سفر های 

بین کهکشانی مجهز شوند.
سیاهچاله طرد شده

یکی دیگر از عجایب فضا کــه می توان به آن اشــاره 
کرد، سیاهچاله پر جرمی است که از کهکشان خود 
خارج شــده اســت. دانشمندان محاســبه کردند 
که برای پرتــاب یک ســیاهچاله به فضا، بــه انرژی 
معــادل ۱۰۰ میلیون ابرنواختــر نیاز اســت. از طرفی 
ســیاهچاله ای کــه در مــورد آن حــرف میزنیم یک 
سیاهچاله معمولی نیست و در نوع خود بزرگترین 
کنون به  ســیاهچاله ای محســوب می شــود که تا
ثبت رسیده است. انرژی الزم برای خارج شدن این 
ســیاهچاله از فضــا از ادغــام دو ســیاهچاله در مرکز 

کهکشان به دست آمده است.
سیاهچاله های سرکش

از بیــن تمــام چیز هایــی کــه می تواننــد در فضــا 
ســرگردان و به قولی سرکش شــوند، سیاهچاله ها 

بدترین مورد آن ها هستند. همانطور که می دانید 
کم بســیار زیاد  ســیاهچاله ها قســمتی از فضا با ترا
هســتند و میدان هــای گرانشــی آن ها نیز بــه طور 
غیرقابل تصوری باالست. به طوری که حتی نور نیز 
نمی تواند از میدان گرانشی آن ها فرار کند؛ بنابراین 
حرکت کردن این سیاهچاله ها می تواند یک مشکل 
بزرگ باشد. در برخی موارد سیاهچاله ها شروع به 
حرکت با ســرعت فوق العاده می کننــد و هر چیزی 
که در مسیر آن ها قرار می گیرد را نابود می کنند. این 
پدیده در نزدیکی ما وجود دارد و ســیاهچاله ای به 
بزرگی مشتری در کهکشان راه شیری می چرخد. 
قبا دانشمندان فکر می کردند که این سیاهچاله 
ثابت است، اما تحقیقات اخیر ثابت کرده که اینطور 

نیست.
ستاره های زامبی

هر چیزی که زنده است بعد از گذر زمان در نقطه ای 
نابود شده و از بین می رود. اما این مسئله برای برخی 
مواد در کهکشــان صــدق می کند. مــرگ و نابودی 
ســتارگان یکی از جالب ترین پدیده های شناخته 
شــده در جهان اســت. هر ســتاره ای که در آسمان 

می بینیم، قبا مرده و نور آن هنوز به ما نرسیده است 
یا ستاره ای مثل خورشــید ما اســت که باالخره در 
برهه ای از آینده نابود خواهد شد. اما در موارد نادری 
ستارگان ممکن است حتی پس از مرگ نیز همچنان 
وجود داشته باشند. دانشمندان اخیرا ستاره های 
زامبی را کشف کرده اند که باید در مراحل ابرنواختری 
خود می مردند، اما به نوعی زنده می مانند و به شکل 

دیگری در فضا باقی می مانند.
سردترین مکان در جهان

کیهان مکانی کاما سرد است، زیرا گرمای ستارگان 
تنها به بخش کوچکی از فضا اثر می گذارد. به گفته 
دانشــمندان، ســردترین مــکان شــناخته شــده 
در جهــان ســحابی بومرنگ اســت. دانشــمندان 
تحقیقات زیادی را در مورد علت سردی این ناحیه 
انجام دادند و طبق مطالعات اخیر، این سرما به این 
دلیل ایجاد شده که یک ستاره، از یک ستاره در حال 
نابودی دیگر عبور کرده است. این اتفاق باعث شده 
گرچــه در این مورد  که یک افنجار ســرد رخ بدهد. ا
کتشافات  خطری ما را تهدید نمی کند، اما باید در ا

فضایی مراقب چنین مکان هایی بود.

هواوفضا

داستان کوتاه

افرادی که پوســت تیــره یا به اصطاح پوســت 
ســبزه ای دارنــد، بــرای انتخــاب همــه چیــز در 
اســتایل خــود حساســیت بیشــتری بــه خرج 
می دهند زیرا می خواهند پوســت آن ها تیره تر 

به نظر نرسد.
انتخاب رنگ لباس، رنگ مو و رنگ آرایش برای 
هر فرد باید بر اساس رنگ پوست صورت پذیرد. 
انتخاب درست رنگ لباس برای افراد سبزه آن ها 

را به سمت جذاب شدن سوق می دهد.
انتخاب مناسب رنگ لباس برای افراد سبزه

گرم بپوشید
کثر افراد سبزه سرد است و اغلب این  تناژ پوست ا
افراد در دســته گرم قرار دارند. حتــی افرادی که 
دارای رنگ پوست زیتونی و مایل به سبز هستند 
نیز ســرد محســوب نمی شــوند ولی خیلی هم 

گرم نیستند.
این افــراد نبایــد رنگ هــای ســرد بپوشــند زیرا 
رنگ های ســرد با پوســت آن ها تناسب خوبی 
ندارند و چهــره را کدر نشــان می دهد پس بهتر 
است رنگ های گرمی مانند نارنجی، قهوه ای 
و زرشــکی انتخاب کنند و در صورت پوشــیدن 
لبــاس بــا رنــگ ســرد مثــل مانتــو آبــی حتمــا 
لباس های دیگری از رنگ گرم انتخاب کنید که 

سردی آن را خنثی کند.
تند بپوشید

رنگ های تند همانقدر که به سفیدها می آیند، 
به سبزه ها هم می آیند. پس از پوشیدن زرد، سبز 
چمنی یا نارنجی جیغ ترســی نداشته باشید. 
برعکس، رنگ های مات به شما نمی آید. سعی 

کنید سراغ رنگ های چرک نروید.
رنگ های خنثی را به تنهایی نپوشید

کی،  رنگ های خنثی مانند سفید، ســیاه، خا
کرم و بژ رنگ های خوبی برای شما هستند، اما 
نباید این رنگ ها را به تنهایی بپوشید بلکه بهتر 
است تکه اصلی لباس را از رنگ خنثی انتخاب 
کنید و ملزومات دیگر را به رنگ های تند بپوشید.
ترکیب تیره و روشــن، رنــگ لباس بــرای افراد 

سبزه
برای جذاب تر به نظر رسیدن پوست و اینکه شما 
برنزه به نظر برسید، لباس هایی با ترکیب روشن 
و تیره مانند سیاه و سفید بپوشید تا کنتراست 
پوست شما با سیاه و سفید مشخص شود اما 

کستری را انتخاب نکنید. به هیچ وجه رنگ خا
انتخاب رنگ لباس مجلسی برای افراد سبزه

رنگ سفید
خانم هایی که رنگ پوســت آن ها ســبزه است 
بهتر است شلوار، لباس مجلسی و مانتوی خود 

را رنگ سفید انتخاب نمایند.
رنگ صورتی

یکــی از انتخاب های ایــده آل برای افراد ســبزه، 
رنــگ صورتــی اســت کــه بــرای رنــگ لبــاس 
مجلســی این افراد می توانــد انتخاب ایــده آل و 

مناسبی باشد.
رنگ زرد، مناسب رنگ لباس برای افراد سبزه

یکی از انتخاب های ایده آل و مناسب برای افراد 
دارای پوســت ســبزه لباس هایــی به رنــگ زرد 

روشن است.
رنگ زرشکی

بهترین رنگ لباس برای پوست سبزه مخصوصا 
در فصل زمستان رنگ زرشکی است.

رنگ مشکی
رنگ مشکی پادشاه رنگ ها است و رنگی است 
که برای اســتایل کاسیک و رسمی شما بسیار 

شایسته است.

خانمی یک طوطی خرید، امــا روز بعــد آن را به 
مغــازه برگرداند.  او به صاحب مغــازه گفت: این 
پرنده صحبت نمی کند.  صاحب مغازه پرسید: 
آیا در قفس طوطی آینه ای هســت؟ طوطی ها 
عاشق آینه هســتند، آنها تصویرشــان را در آینه 
می بینند و شروع به صحبت می کنند. آن خانم 
یک آینه خرید و رفت. روز بعد باز آن خانم برگشت 
و گفت: طوطی هنوز صحبت نمی کند.  صاحب 
مغازه پرسید: نردبان چه؟ آیا در قفسش نردبانی 
هست؟ طوطی ها عاشــق نردبان هستند. آن 
خانم یک نردبان خرید و رفت. اما روز بعد باز هم 
آن خانــم آمد.  صاحب مغازه گفــت: آیا طوطی 
شما در قفسش تاب دارد؟ نه؟! خوب مشکل 
همین اســت. بــه محض اینکه شــروع بــه تاب 
خوردن کند، حرف زدنش تحســین همــه را بر 
می انگیزد.  آن خانم با بی میلی یک تاب خرید 
و رفت.  وقتــی آن خانم روز بعد وارد مغازه شــد، 
چهره اش کاما تغییر کرده بود. او گفت: طوطی 
مــرد.  صاحب مغازه شــوکه شــد و گفــت: واقعا 

متاسفم، آیا او یک کلمه هم حرف نزد؟ 
آن خانم پاسخ داد: چرا! درست قبل از مردنش با 
صدایی ضعیف از من پرسید که آیا در آن مغازه، 

غذایی برای طوطی ها نمی فروختند؟

خانم هایی با پوست تیره این 
رنگ ها را بپوشند

غذایی برای طوطی

رولــت گوشــت یکــی از غذاهای 
مغذی و بســیار خوشمزه ایرانی 
کــه بــرای مهمانی هــا و  اســت 
مجالــس رسمی شــما و یا حتــی یک شــام دلپذیر 

یک گزینه خیلی خوب به شمار می آید.
رولت گوشت به علت داشتن گوشت و گردو بسیار 
مقوی است. طرز تهیه رولت گوشت بسیار ساده 
و راحت اســت و جزء غذاهای پرطرفدار به شــمار 
مــی رود. بــرای درســت کردن ایــن غــذا بــه تبحــر 
خاصی نیاز ندارید و با یک بار درست کردن این غذا 

برای ناهار یا شام عاشقش خواهید شد. 
مواد الزم برای رولت گوشت با جعفری و گردو

• گوشت چرخ کرده: ۵۰۰ گرم
• پیاز: ۲ عدد متوسط

• سیر: ۲ حبه
• نمک و فلفل سیاه: به میزان کافی

•  پودر سوخاری: به میزان کافی
• رب گوجه فرنگی: یک قاشق غذاخوری

مواد الزم داخل رولت گوشت
غ: ۲ عدد • تخم مر

• جعفری و گشنیز: ۳ قاشق غذاخوری
• زرشک: ۳ قاشق غذاخوری

• گردو خردشده: ۲ قاشق غذاخوری
طرز تهیه رولت گوشت با جعفری و گردو

مرحله اول
پیازها را خرد و نگینی کرده و با ســیر رنده شــده به 
خ کــرده و نمک و فلفل ســیاه و  همراه گوشــت چر
رب گوجه فرنگی در غذاســاز می اندازیم تا مواد به 

خورد گوشت برود.
مرحله دوم

گوشت را به دو قسمت مســاوی تقسیم می کنیم 
به طوری که در هر رول گوشــت مواد را قرار دهیم. 

کــف ســینی مقــداری پــودر ســوخاری می ریزیم. 
گوشــت را به صورت یکنواخت روی سینی پخش 
می کنیم به طوری که لبه های آن نیز مانند داخل 

گوشت شود و ضخیم نباشد.
مرحله سوم

غ ها را بپزید. سپس پوست آن ها را بکنید  تخم مر
و حلقه حلقه کنید. جعفری و گشنیز خردشده را 
غ ها  روی گوشت چرخ کرده بریزید. سپس تخم مر
را روی ســبزی ها بچینیــد. بــا کمی نمــک و فلفل 
آن را طعــم دار کنیــد. لبه هــای گوشــت را بــه هــم 
بچسبانید. داخل ماهی تابه ای کمی روغن بریزید 
و رولــت را کمی ســرخ کنیــد. به طوری که پشــت و 

روی گوشت کمی تغییر رنگ دهد.
مرحله چهارم

گــردو و زرشــک و در صــورت  در رولــت دیگــری 
دلخواه پیــازداغ بریزیــد و دو طرف رولــت را به هم 

بچسبانید. این رولت را مانند رولت قبلی در روغن 
سرخ  کنید.

مرحله پنجم
رولت هــا را در ماهی تابــه بزرگــی قــرار دهیــد. در 
بــا  را  گوجه فرنگــی  رب  کوچکــی  ماهی تابــه 
روغــن تفــت داده و بــا آب مخلــوط می کنیــم و 
کمی می گذاریم تا بجوشد. کمی نمک و فلفل نیز 
داخل آن می ریزیم. حاال این مواد را روی رولت ها 
ریخته و با شــعله کم گاز می گذاریم بــه مدت یک 

ساعت بپزد.
نکات پایانی رولت گوشت با جعفری و گردو

رولــت گوشــت تو پــر مــا آمــاده اســت. با توجــه به 
ذائقه تان می توانید مواد داخل رولت گوشت را پر 
کنید. به طور مثال با سبزیجات یا آلو هم خوشمزه 
خواهــد شــد. حتــی می توانیــد داخــل رولــت را با 

سیب زمینی و هویج و زرشک پر کنید.

گردو گوشت با جعفری و  طرز تهیه رولت 

۱۱۷ کیلومتر به سمت شــرق اصفهان که 
حرکت کنیم در نزدیکی شهر تاریخی ورزنه 
و به فاصله ۱۰ کیلومتری از آن به کویری با 
رمل های طایی بر می خوریم. "کویر ورزنه"، یکی از مکان های 
دیدنی ورزنه و از جاذبه های گردشگری طبیعی استان اصفهان 

است که بزرگ ترین سایت تفریحی کویر در ایران را دارد.
یکی از بهترین فصل ها برای سفر به کویر ورزنه و کویرنوردی، 
اواخر پاییز و اوایل زمستان است، چون از گرمای سوزان کویر 
کاسته شده و آن را به بهترین مقصد برای گردشگرانی تبدیل 
می کند که دوســت دارند هیجان، زیبایی و سکوت را در کنار 

هم تجربه کنند.

کویر ورزنه اصفهان

گردشگری

دستپخت

گشت قوهای  باز
فریادکش به تاالب 

سرخرود
قوهای فریادکش مهاجر تاالب سرخرود در 
چند هفته گذشته به دلیل کمبود غذا وارد 
دامگاه ها شده بودند که با تاش نیروهای 
حفاظت محیط زیست اســتان مازندران و 
تامین ذرت برای آنان، این پرندگان مهاجر 

در چند روز اخیر به تاالب بازگشتند.
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