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سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با بیان اینکه براساس برنامه ریزی انجام شده باید در سال آینده ۷۰۰ میلیارد تومان از دارایی های دولت 
در استان به فروش برسد، گفت: با دریافت مالیات از خودروها و خانه های لوکس، وصول مالیات ها افزایش خواهد یافت.

به گزارش  ایمنا، بودجه سال ۱۴۰۱ روز یکشنبه _بیست ویکم آذر ۱۴۰۰_ توسط سید ابراهیم رئیسی به مجلس ارائه و مبلغ کل این بودجه ۳,۶۳۱ هزار میلیارد 
تومان اعالم شد. جمع منابع عمومی استان ها در الیحه بودجه، ۴,۴۹۷,۲۰۴,۳۳۶ میلیون ریال است که در این بین استان های تهران، 

اصفهان و خوزستان دارای بیشترین منابع هستند.
استان تهران با ۲,۰۳۵,۶۹۵,۶۵۴ میلیون ریال، استان اصفهان با ۳۲۰,۴۰۲,۲۷۰ میلیون ریال، استان خوزستان با ۲۳۵,۹۳۷,۷۵۰ 
میلیون ریال، اســتان کرمان با ۲۳۵,۸۳۳,۴۲۰ میلیون ریال، خراســان رضــوی بــا ۱۶۱,۸۰۲,۸۴۵ میلیون ریال، اســتان هرمزگان با 
۱۵۶,۱۹۷,۲۸۰ میلیون ریال، استان بوشهر با ۱۳۳,۲۱۵,۳۳۰ میلیون ریال، استان یزد با ۱۲۵,۶۱۹,۵۵۰ میلیون ریال، استان آذربایجان 
شرقی با ۱۱۶,۲۳۵,۶۰۰ میلیون ریال، استان مرکزی با ۱۰۹,۳۱۸,۷۲۵ میلیون ریال، استان فارس با ۱۰۷,۴۱۰,۲۲۲ میلیون ریال و استان 

البرز با ۱۰۳,۳۸۳,۲۸۰ میلیون ریال دارای بیشترین منابع عمومی هستند.

ح شد؛ در گفتگو با سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مطر

سهم ۷۰۰ میلیاردی اصفهان از فروش دارایی های دولت در بودجه ۱۴۰۱

با هدف تنظیم بازار:

ذخیره سازی گوشت ۴ هزار 
راس گوساله در اصفهان 

حواشی اولین عیدی:

قطره چکانی هر ساله در تورم!

رئیس اتاق اصناف اصفهان:

توجهی به ظرفیت 
اصناف نمی شود

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت ذوب آهن 
اصفهان اعالم کرد؛

انعقاد دو قرارداد شاخص 
بومی سازی  در ذوب آهن 

اصفهان

امضای دو تفاهم نامه همکاری 
بین آبفای استان اصفهان و 

تشکل های مطبوعاتی
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احمدزاده:

کمک زیادی  پیروزی در مقابل نفت 
به سپاهان می کند

سرزندگی شرق اصفهان؛ برکت این آب چند روزه

۶

 ۴

کنسلی اجرای  ماجرای 
ارکستر ملی موسیقی اصفهان
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# اصفهان  تنها  نیست

آغاز عملیات اجرایی مرحله دوم 
خیابان سازی بهشت
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شهرداری فالورجان

خ 1۴۰۰/1۰/18 شــورای اسالمی شــهر فالورجــان نســبت بــه اجــرای پــروژه زیــر ازطریــق برگــزاری مناقصه  شــهرداری فالورجــان درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره ۶/۶۶۳ مــور
انتخــاب پیمانــکار نماید.

کلیات عملیات اجرایی مطابق با اسناد مناقصه )لوح فشرده( شامل:
1( تخریب آسفالت و بتن

ج از شهر کبرداری، بارگیری و حمل نخاله به خار 2( خا
کم ک تونان مناسب شن دار به انضمام پخش آبپاشی و ترا ۳( تهیه مصالح خا

کم ۴( تهیه مصالح اساس به انضمام پخش آبپاشی و ترا
۵( تهیه، حمل، پخش و اجرای آسفالت به صورت فینیشری و دستی مطابق با اسناد مناقصه

۶( تامین میزان تقریبا ۵۵ تن قیر موردنیاز توسط شهرداری )کارفرما(
کارهای ابالغی موارد پیش بینی شده 7( سایر دستور 

1277۵۴۰ / م الف

نوبت اول گهی مناقصه« »آ

گیری معابر سطح شهر فالورجان پروژه زیرسازی و آسفالت و لکه 

 مبلغ اعتبار پیش بینی شده:مدت پروژه: ۵ ماه
محل پروژه: سطح شهر فالورجان 2۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

محل تامین اعتبار: شهرداری فالورجانشاخص دوره مبنا: سه ماهه سوم سال 1۴۰۰نوع فهرست بها: راه و باند سال 1۴۰۰

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان درنظــردارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح زیــر را ازطریــق مناقصــه عمومــی به 
گــذار نماید. مشــاوران واجــد شــرایط وا

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تا ساعت 1۳:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/12/۰7

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/12/۰8

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

گویا:  ۳۶۶8۰۰۳۰-8- ۰۳1 شماره تلفن 
) داخلی ۳۳8(

نام روزنامه: سیمای شهر
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/11/2۵

ت اول
نوب

گهی برگزاری مناقصه عمومی آ

مرتضی فروزانفر - شهردار طرق رود

127۴۰7۶ / م الف

نوبت دوم گهی تجدید مناقصه  آ
گذاری امور خدمات شهری وا

خ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ درنظردارد  شهرداری طرق رود باستناد مصوبه شماره ۱۵ مور
اقدام به برگزاری مناقصه تامین نیروی انسانی الزم جهت انجام کلیه امور 
پشتیبانی و خدماتی کارگران )خدمات شهری و فضای سبز وغیره( طبق شرایط 

اعالمی در اسناد مناقصه نماید.
الف: شرایط شرکت کنندگان

۱( شرکت کنندگان ضمن مطلع بودن به کلیه مقررات شرکت در معامالت دولتی 
و شهرداریها باید رعایت منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت 

و شهرداریها در معامالت دولتی و شهرداریها را داشته باشند.
۲( دارای توان مالی ارایه پنج درصد مبلغ اعتبار جهت شرکت در مناقصه و ۱۰ درصد 
مبلغ اعتبار جهت عقد قرارداد به صورت ضمانت بانکی یا واریز مبلغ مربوط به 
حساب ۰11298۵۴27۰۰۵ نزد بانک ملی بنام شهرداری طرق رود باشد. )چک 

موردقبول نمی باشد(.
ب: نحوه شرکت در استعالم:

1( متقاضیان واجد شرایط بند الف می توانند جهت شرکت در استعالم و اخذ 
مدارک مربوط تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ به امور شهرداری 

مراجعه و جهت دریافت اسناد اقدام نمایند.
کثر تا ساعت ۱۳:۰۰ روز پنج شنبه مورخ  2( متقاضیان باید پیشنهادات خود را حدا

ک  گانه )الف و ب و ج( ال کت جدا ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ طبق مدارک دریافت شده در سه پا
و مهر شده درقبال اخذ رسید به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند.

خ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ در  ۳( پیشنهادات رسیده در ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه مور
کمیسیون معامالت شهرداری باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاددهنده یا 

نماینده آن با هماهنگی قبلی در کمیسیون بالمانع است.
۴( به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده قانونی و مغایر با بند ۳ 

و یا آنهایی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵( کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی 
که بعد از موعد مقرر در بند ۲ رسیده و یا مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
گهی برعهده برنده مناقصه می باشد. ۶( هزینه چاپ آ

گاهی از تمامی شرایط،  7( متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و آ
اسناد مناقصه به واحد امور مالی شهرداری طرق رود و یا با شماره تلفن 
۵۴۳۳۳۴22، ۰۳1 داخلی ۴ و یا با شماره تلفن همراه ۰91۰۳۶18۰۴1 تماس 

حاصل فرمایید.
8( نوبت اول در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ در روزنامه و نوبت دوم در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ 

در روزنامه چاپ خواهد شد.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه
محل تامین 

اعتبار
مبلغ برآورد 

)ریال(

۴۰۰-۴-299
 ارایه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی 
 بر اجرای تاسیسات فاضالب مناطق

 شش گانه شهر اصفهان )ارزیابی کیفی(
1۳2.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰جاری
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سرپرســت اداره کل پشــتیبانی امــور دام اســتان 
اصفهان  گفت: چهار هزار راس گوساله نر پرواری با 
هدف خرید حمایتی دام سنگین روستایی و کمک 
به تنظیم بازار در این اســتان کشــتار و گوشت آنها 

بسته بندی شد.
مهدی نیلفروش افزود: دامهای خریداری شــده از 
دامداران استان باهدف حمایت از تولید به عنوان 
دام مــازاد بــر مصــرف کشــتار می گــردد، همچنین 
از  حمایــت  باهــدف  ذخیره شــده  گوشــتهای 
مصرف کنندگان در روزهای خاص پایان سال و ماه 

مبارک رمضان با نرخ مصوب توزیع خواهد شد.
به گفته وی، اینگونه حمایت از دامداران رونق تولید 
داخلی، صرفه جویی ارزی و قطع واردات گوشت از 

کشورهای دیگر را بدنبال خواهد داشت.
سرپرســت اداره کل پشــتیبانی امــور دام اســتان 
کنون این تعداد  اصفهان افزود: از اوایل آذرماه ۱۴۰۰ تا
گوساله نر پرواری از دامداران به صورت زنده به ارزش 

بیش از ۱۴۳ میلیارد تومان خریداری شده است.
 وی گفت: دام ها پس از خریداری کشتار و با انجام 

عملیات بسته بندی و انجماد به عنوان ذخایر این 
اداره کل انبار شد. نیلفروش افزود : بخشی از ارزش 
ریالی دام خریداری شده )۸۵ درصد( به صورت ریالی 
و مابقی به صورت کنسانتره )۸/۲ کیلوگرم( در حال 

تسویه حساب است.
وی اضافه کرد: باهدف کمک به دامداران، با هشت 
ک دام در مناطــق مختلف اســتان  کارخانــه خــورا
قرارداد منعقد و نهاده ها از طریق سیستم بازارگاه در 

آستانه تحویل به این کارخانه هاست.
سرپرســت اداره کل پشــتیبانی امــور دام اســتان، 
افزود: عملیات خرید دام از دامداران تا هر زمان که 
بازار با مازاد تولید مواجه باشد و تا زمان تعادل ادامه 
خواهد یافت. بر اساس دستورالعمل نحوه اجرای 
حمایت از تولیدکنندگان دام روستایی، گوساله زنده 
نر پرواری تحویلی از سوی دامداران باید سالم باشد.

خرید گوساله زنده نر پرواری به ازای هر کیلوگرم ۵۹۰ 
هزار ریال خواهد بود کــه از این مبلغ ۵۰۰ هــزار ریال 
ک  نقــد پرداخت می شــود و مابقــی در قالــب خورا
دام آماده )کنســانتره( بدون اخذ وجه به دامداران 

تحویل می شود.
دامداران برای دریافت نهاده هــای دامی یارانه ای 
باید در ســامانه بازارگاه ثبت نام کرده تا نهاده های 

دامی باقیمت دولتی در اختیار آن ها قرار گیرد.
استان اصفهان دارای بیش از هفت میلیون و ۸۰۰ 
هــزار راس انواع دام اســت که این خطــه را به یکی از 
قطب های تولید فرآورده های دامی در کشور تبدیل 

کرده است.

نماینده مــردم ســمیرم در مجلس گفــت: با توجه 
به اینکه فضای هواپیما یک محیط بســته است و 
با وجود زدن ماسک امکان ابتالی سویه امیکرون 
باز هم وجود دارد، کاهش ظرفیت پذیرش مسافر 
تــا ۶۰ درصــد در پروازهــای داخلی در کاهــش کرونا 
مؤثر اســت. اصغر ســلیمی درباره مصوبه ســازمان 
هواپیمایی کشوری مبنی بر کاهش ظرفیت پذیرش 
مسافر تا ۶۰ درصد در پروازهای داخلی، اظهار کرد: 
با توجه به اینکه فضای هواپیما یک محیط بسته 
اســت و با وجود زدن ماســک امکان ابتالی ســویه 

امیکرون باز هم وجود دارد و مردم برای تغذیه مجبور 
به کنار زدن ماسک خود هستند، هرچه چه ظرفیت 

هواپیما کمتر باشد، امکان ابتال کاهش می یابد.
وی افزود: البته مسائل و مشکالتی در تأمین منابع 
مالی سازمان هواپیمایی کشوری به وجود می آید، 
اما با توجه به اینکه وارد پیک ششم کرونا می شویم و 
باید پروتکل های بهداشتی به بهترین شکل رعایت 
شود، این سخت گیری ها و محدودیت ها در حمل و 
نقل مسافران باید وجود داشته باشد تا آمار ابتالیان 
به کرونا کاهشی شود. این عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس، تصریح کرد: درباره گران فروشی ایرالین ها 
متأسفانه نظارت کافی بر بلیت فروشی شرکت های 
هوایی نیســت و قشــر متوســط جامعه با توجه به 
گرانی های ســنگین بســیار کمتر از قبل از سیستم 
حمل و نقل هوایی استفاده می کنند. البته تحریم ها 
ناوگان هوایی کشور را با فرسودگی مواجه کرده است 
که امیدواریــم با تمهیدات دولــت اقدامات بهتری 

در این باره داشته باشیم.

از ابتدای طرح ودیعه مسکن تا ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۰، 
تعــداد ۴۴۵.۹۹۵ فقره تســهیالت ودیعه مســکن 
جمعا به مبلغ ۱۳۴ هزار و ۷۰ میلیارد ریال پرداخت 
شده اســت. حســب مصوبه ســتاد ملی مدیریت 
کرونا ۲۲ خرداد امسال مقرر شده است که به منظور 
حمایت از مستاجرین، تا سقف ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال 
تسهیالت به مستاجرین واجد شرایط معرفی شده 
توسط ســامانه وزارت راه و شهرســازی اعطاء شود 
و افراد واجد شرایط از ســوی وزارت راه و شهرسازی 
به گونه ای به شــبکه بانکی معرفی شوند که صرفا 
در چارچوب سهمیه های ابالغی باشد.  بر اساس 
استعالم صورت گرفته از سامانه مربوطه در وزارت 
راه و شهرسازی در سال جاری تا یازدهم بهمن ماه 
تعداد ۵۸۳ هزار و ۵۰ نفر جمعا به مبلغ ۲۳۳ هزار و 
۸۰۱ میلیارد ریال در سامانه ثبت نام و جهت دریافت 
تسهیالت ودیعه مسکن به بانک های عامل معرفی 
شده اند که این آمار بیانگر آن است که متقاضیان 
معرفی شده به شبکه بانکی تا تاریخ مذکور مبلغ ۱۳۳ 
هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال بیشتر از سهمیه ابالغی بوده 

است.  براساس آمار، از ابتدای طرح ودیعه مسکن 
تا مورخ ۲۳ بهمن ماه تعداد ۴۴۵ هــزار و ۹۹۵ فقره 
تسهیالت ودیعه مسکن جمعا به مبلغ ۱۳۴ هزار و 
۷۰ میلیارد ریال پرداخت شده است که از این میزان 
مبلغ ۴۷ هزار و ۶۲۴ میلیــارد ریال در ســال ۱۳۹۹ و 
مبلغ ۸۶ هزار و ۴۴۶ میلیارد ریال در ســال جاری تا 

۲۳ بهمن ماه بوده است.
 همچنین متقاضیان تسهیالت مذکور به مبلغ ۱۵ 
هــزار و ۶۳۱ میلیــارد ریال توســط بانک های عامل 
پذیــرش شــده اند و در حال تکمیــل مــدارک، ارائه 

ضمانت و دریافت تسهیالت هستند.

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســالمی در نامــه ای بــه رئیــس مجلــس شــورای 
اســالمی از او درخواســت کــرد تا گــزارش تحقیق و 
تفحص از فوالد مبارکــه در صحن مجلس قرائت 
شود. مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی در نامه ای به محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس با اشاره به طرح تحقیق 
و تفحص از فوالد مبارکه که با ســرو صدای زیادی 
در سال گذشــته در مجلس تصویب شــده و حاال 
سرنوشــت نامعلومی دارد نوشته است: تنها خبر 
منتشر شــده در این باره مصاحبه یکی از اعضای 
کمیسیون صنایع مجلس ناظر بر تخلف و فساد ۹۲ 
هزار میلیاردی بدون ذکر جزئیات است که ضربه ای 
به اعتماد مردم به کارآمــدی نهادهای نظارتی در 

برخورد با تخلف نزد افکار عمومی خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان این نامه 
از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس خواسته است 
تا ضمن اصالح در اطالع رسانی ناقص در پیشگاه 

مردم، نســبت به قرائــت گــزارش در صحن علنی 
مجلس تسریع شود.

این نماینده مجلس پیش از این در گفت وگویی 
با اشاره به اینکه گزارش های تحقیق و تفحص در 
نهایت باید در شش ماه به جمع بندی برسد اما بعد 
از یک سال تنها چیزی که از جلسه مورخ ۲۱ دی ماه 
کمیسیون صنایع مجلس رسانه ای شده است تنها 
عدد تخلف ۹۲ هزار میلیاردی است از هیأت رئیسه 
مجلس خواسته بود به سرعت قرائت گزارش را در 

دستور صحن علنی قرار دهد.

با هدف تنظیم بازار:

گوساله در اصفهان   گوشت ۴ هزار راس  ذخیره سازی 

خبر

مدیــرکل تحلیل فرایندهای ســازمان امور 
مالیاتی گفت: در صــورت تصویب مالیات 
بر سپرده های بانکی اشــخاص حقوقی در 
قانون بودجه ۱۴۰۱، این پایه مالیاتی صرفا 

به حقوقی ها اختصاص خواهد یافت.
بر اساس بند »ض« تبصره ۶ الیحه بودجه 
۱۴۰۱، دولــت خواســتار دریافــت مالیات از 
سود ســپرده های بانکی اشخاص حقوقی 

شده است.
این در حالی است که در هنگام بررسی این 
الیحــه در کمیســیون تلفیق بودجــه ۱۴۰۱ 
بازرگانــی،  بیمــه  مجلــس، شــرکت های 
صنــدوق بیمــه همگانی حــوادث طبیعی 
ســاختمانی، صنــدوق بیمــه کشــاورزی، 
صندوق های بازنشستگی، صندوق تأمین 
خسارت های بدنی، صندوق توسعه ملی 
و صندوق نوآوری و شکوفایی از این حکم 
مستثنی شده و ســود ســپرده های بانکی 

آنها از مالیات معاف شد.
داوود منظور رئیس ســازمان امور مالیاتی 
گذشــته بــه اســتان  نیــز در ســفر هفتــه 
کرمانشاه در جمع خبرنگاران از اجرای پایه 
مالیاتی مذکــور برای اولین بار در کشــور در 

صورت تصویب در مجلس خبر داده بود.
بارهــا  نیــز  از ایــن  پیــش  کــه  چنــد  هــر 
اخــذ  اقتصــادی خواهــان  کارشناســان 
مالیــات از ســود ســپرده های بانکــی برای 
انتقال نقدینگی از بخش سپرده گذاری به 

سمت بخش تولید شده بودند.
از دیگر انتقاداتی که کارشناسان اقتصادی 
بــه معافیــت مالیاتــی ســود ســپرده های 
بانکــی اشــخاص حقیقــی وارد می داننــد، 
احتمال تغییر نام این سپرده ها در بانک ها 
از اشــخاص حقوقــی بــه حقیقــی خصوصا 
برای شــرکت های غیر دولتی کــه نیازی به 
حسابرسی سپرده های بانکی آنها از سوی 

سازمان حسابرسی ندارند، ذکر می شود.
          از سود سپرده های بانکی اشخاص 

حقیقی مالیات گرفته نمی شود
جهانگیر رحیمی  مدیرکل تحلیل فرایندهای  
ســازمان امــور مالیاتــی دربــاره مالیــات بــر 
سپرده های بانکی اشــخاص حقوقی اظهار 
کرد: بــر اســاس الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ مالیات 
به ســپرده های بانکی شــرکت ها و اشخاص 
حقوقی تعلــق می گیرد که پیــش نویس این 

موضوع در الیحه آمده است.
وی افزود: این پایــه مالیاتی هنوز به قانون 
تبدیل نشــده و برای ابــالغ آن باید مراحل 
تصویــب قانونــی را طــی کنــد تــا بــه قانون 

تبدیل شود.
گفتــه مدیــرکل تحلیــل فراینــد امــور  بــه 
مالیاتی، ایــن پایــه مالیاتی در کمیســیون 
تلفیــق با اندکــی تغییــرات تصویــب شــد و 
تعــدادی از شــرکت ها از پرداخت ایــن پایه 

مالیاتی معاف شدند.
رحیمی یادآور شــد: در قانون بودجه سال 
آینــده در صورت تصویــب در مجلــس پایه 
بانکــی اشــخاص  مالیاتــی ســپرده های 
حقوقــی کــف رقمی نــدارد و بــه طــور کلــی 

آمده است.
وی خاطرنشــان کرد: قرار نیست از سپرده 
بانکــی اشــخاص حقیقــی مالیــات گرفتــه 
شــود و صرفــا بــه اشــخاص حقوقــی تعلــق 

می گیرد.

معــاون اعتبــاری شــعبه مرکزی بانــک ملت 
بــا اشــاره بــه ابــالغ دولــت بــه بانک هــا بــرای 
اجــرای پرداخــت وام بــدون ضامــن گفــت: 
البته پیش  از این هم بانک ملت تا ۵۰ میلیون 
تومان تسهیالتی تحت عنوان »فرا بانک« به 

حقوق بگیران ارائه می کرد.
محســن حدادی اظهار کرد: در ادامه اجرای 
تســهیالت فرابانک، با ابالغ دستور جدید به 
بانک ها، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وام بدون 

ضامن پرداخت می کنند.
وی افزود: پس از استعالم اعتبارسنجی، رتبه 
فرد دریافت می شود و بر اســاس آن مبلغ وام 
تعیین می شود که در صورت دریافت نکردن 
رتبه کافی، فرد وام گیرنده باید برای مابقی مبلغ 

درخواستی ضامن بیاورد.
معاون اعتباری شعبه مرکزی بانک ملت یادآور 
شد: در این مرحله فقط به کارمندان بخش 
خصوصی و دولتی که دارای نامه کسر از حقوق 
هستند، وام تعلق می گیرد که همین نامه هم 

نوعی ضامن محسوب می شود.

خبر در گفتگو با سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مطرح شد؛

سهم 7۰۰ میلیاردی اصفهان از فروش دارایی های 
دولت در بودجه 1۴۰1 

مدیریــت  ســازمان  سرپرســت 
و برنامه ریــزی اســتان اصفهــان با 
بیان اینکــه براســاس برنامه ریزی 
انجام شــده باید در ســال آینده ۷۰۰ میلیــارد تومان از 
دارایی های دولت در استان به فروش برسد، گفت: با 
دریافت مالیات از خودروها و خانه های لوکس، وصول 

مالیات ها افزایش خواهد یافت.
بــه گــزارش  ایمنــا، بودجــه ســال ۱۴۰۱ روز یکشــنبه _

بیست ویکم آذر ۱۴۰۰_ توسط سید ابراهیم رئیسی به 
مجلس ارائه و مبلغ کل این بودجه ۳,۶۳۱ هزار میلیارد 
تومان اعالم شــد. جمــع منابع عمومی اســتان ها در 
الیحه بودجه، ۴,۴۹۷,۲۰۴,۳۳۶ میلیون ریال است 
که در این بین استان های تهران، اصفهان و خوزستان 

دارای بیشترین منابع هستند.
اســتان تهــران بــا ۲,۰۳۵,۶۹۵,۶۵۴ میلیــون ریــال، 
اســتان اصفهــان بــا ۳۲۰,۴۰۲,۲۷۰ میلیــون ریــال، 
اســتان خوزســتان با ۲۳۵,۹۳۷,۷۵۰ میلیــون ریال، 
اســتان کرمــان بــا ۲۳۵,۸۳۳,۴۲۰ میلیــون ریــال، 
خراســان رضــوی بــا ۱۶۱,۸۰۲,۸۴۵ میلیــون ریــال، 
اســتان هرمــزگان بــا ۱۵۶,۱۹۷,۲۸۰ میلیــون ریــال، 
اســتان بوشــهر بــا ۱۳۳,۲۱۵,۳۳۰ میلیــون ریــال، 
اســتان یــزد بــا ۱۲۵,۶۱۹,۵۵۰ میلیــون ریال، اســتان 
آذربایجــان شــرقی بــا ۱۱۶,۲۳۵,۶۰۰ میلیــون ریــال، 
استان مرکزی با ۱۰۹,۳۱۸,۷۲۵ میلیون ریال، استان 
فارس بــا ۱۰۷,۴۱۰,۲۲۲ میلیــون ریال و اســتان البرز با 
۱۰۳,۳۸۳,۲۸۰ میلیون ریال دارای بیشــترین منابع 

عمومی هستند.
منابع مناطق کمتربرخــوردار و شهرســتان هایی که 
شاخص های توســعه ای آن ها زیر میانگین کشوری 
قــرار دارد، در الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ بیــش از ۳۲ هــزار 
میلیارد تومان است. در الیحه بودجه، دو سوم از سه 
درصد درآمدهــای نفتی به شهرســتان ها، بخش ها 
و دهســتان های مناطــق کمتر برخــوردار ۳۱ اســتان 
کشور اختصاص پیدا کرده اســت. این رقم از پنج هزار 
و ۴۴۰ میلیــارد تومان در بودجــه ۱۴۰۰ به شــش هزار و 
۶۶۶ میلیــارد تومــان در الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ افزایش 

یافته است.
همچنیــن در بودجــه ۱۴۰۱، از محل اعتبــارات قانون 

استفاده متوازن از امکانات کشــور و توزیع عادالنه آن 
برای شهرستان هایی که شاخص های توسعه ای آن ها 
زیر میانگین کشوری است ۲۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
در نظر گرفته شده که این رقم در بودجه امسال حدود 

۱۴ هزار میلیارد تومان است.
در همین رابطه و برای مشــخص شدن سهم استان 
اصفهــان از بودجــه ۱۴۰۱ گفت وگویــی بــا محمدرضا 
قاسمی، سرپرســت ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
ح آن را در زیــر  کــه شــر اســتان اصفهــان داشــتیم 

می خوانید:
          فروش دارایی های دولت در استان در بودجه 

1۴۰1 چقدر در نظر گرفته شده است؟
در ســال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ میلیارد تومــان از دارایی های 
دولت در اصفهان به فروش رســید که این مبلغ ابتدا 
به خزانــه دولت رفت و ســپس به اصفهان بازگشــت. 
با اســتفاده از صندوق عدالــت از ســال آینده این رقم 
مستقیما به حساب استان واریز می شــود. بر اساس 
برنامه ریزی انجام شده باید در سال آینده ۷۰۰ میلیارد 

تومان از دارایی های دولت در استان به فروش برسد. 
بهره وری سرمایه دولت بسیار کم است که دارایی ها 

یکی از مهم ترین عوامل آن محسوب می شود.
          در بودجه 1۴۰1 برای مناطق محروم چه اقداماتی 

صورت گرفته است؟
برای توسعه مناطق محروم در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، 
۹۱ میلیارد تومان از سه درصد سهم فروش نفت و گاز و 
۹۶۵ میلیارد تومان از اعتبارات ملی و استانی به استان 

اصفهان تخصیص داده شده است.
          چرا در بودجه 1۴۰1 برای احیای زاینده رود ردیفی 

در نظر گرفته نشده است؟
کنون ردیفــی بــه نــام احیــای زاینــده رود در الیحه  ا
بودجه ۱۴۰۱ وجود نــدارد؛ امــا در ردیف هایی به نام 
احیای تاالب ها، قنــوات و آبخیزداری ها وجود دارد 
که اعتبــارات آن ملی اســت و اســتان اصفهــان از آن 
سهم دارد و مبالغ آن در اختیار استان قرار می گیرد. 
البته اینکه سهم استان اصفهان از این مبلغ چقدر 
اســت، بــه میــزان تــالش و چانه زنــی مســئوالن و 

نمایندگان استان بستگی دارد.
          کســری بودجــه را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟ 
بیشترین درآمد مالیاتی کشور از کدام استان است؟

در الیحه بودجه ۱۴۰۱، کسری عملیاتی ۳۰۱ هزار میلیارد 
تومان برآورد شده است؛ اما در مجموع بودجه کسری 
ندارد و تراز دارایی و مالی و تراز جاری باهم برابر است. 
قطعا تهران بیشترین مالیات و اصفهان ۳۱.۲ همت 
مالیات پرداخت می کند. پارادایم توزیع پول در کشور 

ما توزیع اعتبارات را تعیین می کند.
          درآمد مالیاتی استان در بودجه 1۴۰1 به تفکیک 

شامل چه بخش هایی می شود؟
منظور از مالیات ثقلی، ارزش افزوده است. با افزایش 
قیمت ناشــی از تورم، مالیات ها هم وصول می شود. 
بــه نظــر می رســد ۳۰ درصــد از مالیاتــی کــه در بودجه 
تعریف شده است از همین محل تأمین خواهد شد. 
همچنین با دریافت مالیات از خودروها و خانه های 
لوکــس وصــول مالیات ها افزایــش یافته و فشــاری به 

مردم وارد نمی شود.

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: در سال های اخیر 
دولت به ظرفیت مردم و بخش خصوصی که اصناف 
هســتند، توجهــی نکــرده و ایــن نــگاه، بزرگ ترین 

معضل کسب وکار حوزه اصناف است.
رسول جهانگیری با اشاره به اینکه امروز سرریز جمعیت بیکار کشور وارد 
اصناف می شوند، اظهار کرد: استخدام دولتی همواره شرایط و ضوابط 
سختی همچون آزمون ورودی، محدودیت ســنی و... دارد، اما تنها 
بخشی که به راحتی می تواند فضای کسب وکار را برای قشر بیکار مهیا 

کند، اصناف است.
گر واحدهای صنفی  وی اصناف را شمشیری دو لبه دانست و افزود: ا

بیش از تعداد و اســتانداردهای مشخص افزایش یابد، شاهد رقابت 
ناسالم و ارائه کاال و خدمات بی کیفیت و درنهایت ورشکستگی آنها در 
گر در دادن مجوزها به درستی و کارشناسی  اقتصاد خرد می شویم، اما ا

اقدام شود، اصناف می تواند سرریز جامعه بیکار را پوشش دهد.
رئیس اتاق اصناف اصفهان اضافه کرد: اینکه فعالیت اصناف به کدام 
ســمت می رود و کســب وکارها ماندگار می شــوند یا خیر، به مدیریت 

متولیان صنفی و حمایت های دولت برمی گردد.
وی گفت: دولت هرکجا در کسب وکاری سهیم و یا سرمایه در گردشی 
گــر آن فعالیت زمین بخورد، با رصد بازار و شــرایط ســعی  دارد، حتی ا
می کند آن فعالیت غیرفعال را، دوباره فعال کند، اما متأسفانه در این 
ســال ها به ظرفیت مــردم و بخــش خصوصی کــه اصناف هســتند، 
توجهی نکرده و این نگاه دولت بزرگ ترین معضل کسب وکار در حوزه 

اصناف است.
جهانگیری بــا بیان اینکــه دولــت وظیفــه دارد برای جمعیــت فعال 
کید کرد: باید به ظرفیت بخش خصوصی که خود  اشتغال ایجاد کند، تأ
هیچ مالکیتی در آن ندارد و هزینه ای را به دولت تحمیل نمی کند، نگاه 
حمایتی داشته باشد و حداقل در رابطه با تسهیل فضای کسب وکار این 

بخش کمک کند.
کید بر اینکه دولت نباید با تصمیمات خود واحدهای خرد را بر  وی با تأ
هم بریزد، تصریح کرد: امروز فروشگاه های زنجیره ای کشور و استان 
رو به افزایش اســت که به محض شــکل گیری آنها تعداد زیادی واحد 

صنفی از بین می روند که متأسفانه این با شرایط و ساختار اقتصادی 
ما هم خوانی ندارد.

رئیس اتــاق اصناف اصفهان گفــت: امروز تصمیماتی کــه در رابطه با 
فضای کسب وکار گرفته می شود، با متولیان آن مشورت نمی شود و این 

تصمیمات براساس آزمون وخطا است.
کنون در راستای بهبود فضای کسب وکار هیچ  وی با اعتقاد بر اینکه تا
گر دولت بتواند  کمکی از سوی دولت به اصناف نشده است، اظهار کرد: ا
در تأمین سرمایه در گردش و شکل گیری یک کارگاه تولیدی و صنفی و یا 
توسعه فضای کسب وکار آن کمک کند، به طورقطع آن واحد می تواند 

باعث اشتغال نیروی بیشتری شود.
جهانگیری با اشاره به اینکه برخی مواقع کسب وکارهای صنفی درگیر 
فضاها و موانع دستگاه های دولتی می شوند و این موجب حذف آنها 
می شود، توضیح داد: مثال به اســم برخورد با مشاغل مزاحم، برخی 
مشاغل صنفی را به استناد قانون تعطیل می کنیم، در حالیکه پیش 

از برخورد باید زیرساخت فعالیت آنها را در محل دیگری مهیا کنیم.
وی با ذکر مثالی گفت: زمانی در اصفهان حدود ۷۰۰ کارگاه ریخته گری 
وجود داشــت، اما به اســم برخورد با مشــاغل مزاحم، این کارگاه ها را 
تعطیل کردیم و امروز فعالیت آنها در اصفهان به ۱۰ درصد گذشته رسیده 
است، در حالیکه درصد باالیی از قطعات صنعتی و ماشین آالت کشور 
در اصفهان تولید می شود، اما به دلیل عدم فضاسازی پیش از برخورد 

با آنها، فضای کسب وکار این صنف را از بین برده ایم.

دولــت در آســتانه پرداخــت اولیــن عیــدی خــود، 
سناریوهایی متفاوت از  گذشته پیش بینی کرده است 
اما توقع از تصمیم نهایی، در تورم موجود باالی ۴۰ درصد 
کم نیست؛ عیدی که در این سال ها و در اوج تورم هم اغلب رشد ساالنه فقط 
حدود ۱۰۰ هزار تومانی داشته است. به گزارش ایسنا، برای امسال و براساس 
امتیاز و ضریب حقوق، رقم عیدی کارکنان به یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان 
می رسد ولی این رقم معادل عیدی است که دولت سال گذشته پرداخته 
بود. این در حالی است که در هفته جاری سازوکار و مبلغ پرداخت عیدی 
در هیات دولت نهایی خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه با تامین منابع، 

پرداخت را در زمان واریز حقوق بهمن ماه انجام خواهد داد ولی ظاهرا با جریانی متفاوت از گذشته.
          برنامه چیست؟

بررسی های ایســنا نشــان داده بود که برای عیدی امســال دو پیش بینی جدی وجود دارد؛ در یک مورد مبلغ 
عیدی را نسبت یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان، تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده و  دو میلیون تومان به طور یکسان 
کید بر پرداخت عادالنه است، همان مبلغ یک میلیون و  به تمامی کارکنان پرداخت شود و در سناریویی که با تا
۵۲۴ هزار تومان را برای همه در نظر بگیرند، با این تفاوت که برای افراد دارای همسر و فرزند مبلغ اضافه پرداخت 

شود؛ به طوری که برای همسر یک رقم تعیین و به هر یک از فرزندان هم نصف آن.
اما در پرداخت متغیر، چالش هماهنگی با قانون مدیریت خدمات کشوری نیز وجود دارد و ظاهرا این هم مطرح 
بوده که می توان مازاد بر یک میلیون و ۵۲۴ هزار تومان را به جای نقدی، بن کارت برای خرید کاال ارائه کرد که این 

طرح چندان قابل اجرا نیست.
          دریافتی های آخر سال یکی نیست

این طرح ها هنوز نهایی و به تصویب دولت نرسیده و هر یک سازوکار خود را می طلبد و ممکن است مصوبه نهایی 
گر دو میلیون تومان  متفاوت از این باشد، ولی در این بین اصل مبلغ پرداختی به کارکنان مطرح است که حتی ا

ثابت هم تصویب شود، نســبت به شــرایط تورمی موجود، مورد نقد و گله 
کارکنان قرار دارد. این را هم بایــد مورد توجه قرار داد که برخی ســازمان ها و 
دستگاه ها در آســتانه نوروز تحت عناوین مختلف پرداخت هایی خارج از 
عیدی مصوب دولت به کارکنان خود دارند ولی برخی دیگر که از مزایا و بودجه 
کمتری برخوردار هستند، این امکان را نداشته و درنهایت دریافتی های پایان 

سال کارکنان متفاوت رقم می خورد.
          رشد ناچیز ساالنه عیدی در 1۰ سال اخیر 

مروری بر مبلغ عیدی در ۱۰ ســال گذشــته نشان می دهد که ســال ها رقم 
پرداختی نسبت به سال قبل تفاوت ناچیزی داشته و در حد ۱۰۰ هزار تومان 
اضافه شده است، آن هم در شرایطی که طی این سال ها اقتصاد ایران نوسان زیادی در تورم داشته و تا بیش از 
۵۰ درصد را هم تجربه کرده است. روند تغییر عیدی کارکنان در این سال ها نشان می دهد که در سال ۱۳۹۰ مبلغ 
۳۵۰ هزار تومان، ۱۳۹۱، ۴۰۲ هزار تومان، ۱۳۹۲، ۵۰۳ هزار تومان، ۱۳۹۳، ۶۰۳ هزار تومان، ۱۳۹۴، ۶۸۸ هزار تومان، 

۱۳۹۵، ۷۷۰ هزار تومان، ۱۳۹۶، ۸۵۰ هزار تومان  و سال ۱۳۹۷ مبلغ ۹۳۲ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
اما در دو سال اخیر به این نحو بود که در سال ۱۳۹۸ که طبق محاسبات عیدی به یک میلیون و ۸۰ هزار تومان 
می رسید، دولت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تصویب کرد و برای سال ۱۳۹۹ نیز رقم محاسباتی یک میلیون و ۲۰۰ 

هزار تومان را با رشد ۳۰۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داد. 
          تورم کاهشی شده ولی باالی ۴۰ درصد است

کید بر روند کاهشی تورم در ماه های اخیر است ولی همین تورم نیز به طور متوسط باالی ۴۰  گرچه تا به هر حال ا
درصد در آمارهای رسمی ثبت شده و با توجه به هزینه های مردم در پایان سال، با این ارقام عیدی،  قدرت خرید 
نسبت به سطح قیمت ها باال نیست، از سویی پرداخت عیدی کارکنان  در سطح پایین تری از عیدی کارگران 
که معموال معادل یک ماه حقوق است، قرار دارد، در حالی که برای کارکنان به حداقل حقوق پرداختی امسال 

هم نمی رسد.  

رئیس اتاق اصناف اصفهان:

توجهی به ظرفیت اصناف نمی شود

حواشی اولین عیدی:

قطره چکانی هر ساله در تورم!

نماینده مردم سمیرم در مجلس:

کاهش ظرفیت مسافران هواپیما در کاهش کرونا مؤثر است

پرداخت بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد ریال وام ودیعه مسکن

نامه مهدی طغیانی به رئیس مجلس:

گزارش تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه 
در صحن مجلس قرائت شود

مدیرکل تحلیل فرایندهای 
سازمان امور مالیاتی:

از سود سپرده های بانکی 
مردم مالیات گرفته نمی شود

معاون اعتباری شعبه مرکزی 
بانک ملت پاسخ داد:

وام بدون ضامن 
پرداخت می شود؟

خبر

خبر

خبر
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3 1۴ فوریه     2۰22
معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت ذوب آهن اصفهان اعالم کرد؛

انعقاد دو قرارداد شاخص بومی سازی 
در ذوب آهن اصفهان

معــاون برنامه ریــزی و توســعه 
شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: 
شرکت ذوب آهن اصفهان در سال 
جــاری دو قــرارداد جدید و شــاخص با شــرکت های 

دانش بنیان منعقد کرده است.
علیرضــا رضوانیــان دربــاره قراردادهــای جدید این 
شــرکت بــا شــرکت های دانش بنیــان در حــوزه 
بومی سازی، اظهار کرد: شرکت ذوب آهن اصفهان در 
سال جاری دو قرارداد جدید و شاخص با شرکت های 

دانش بنیان منعقد کرده است. 
وی افــزود: اولین قــرارداد مربــوط به پــروژه طراحی، 
ساخت و نصب دستگاه اندازه گیری مقاطع طویل 
در حالت گرم است که برای نخستین بار در کشور این 

پروژه قرار است، انجام شود.
معــاون برنامه ریــزی و توســعه شــرکت ذوب آهــن 
گــر بتوانیــم  اصفهــان توضیــح داد: در حقیقــت ا
 اندازه گیــری ریــل را در حالــت گــرم انجــام دهیــم، 
موجب افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها خواهد 
گر در آن زمان عیب را تشخیص دهیم  که ا شد، چرا
قابل رفع اســت و در زمان ســرد شــدن از خســارت و 

ضایعات شدن محصول جلوگیری می کند.
وی با بیان اینکه تفاهم نامه و عقد قرارداد این پروژه با 
همکاری جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف 
امضا شــده اســت، گفت: این پروژه در ابتدای کار در 
نورد ۵۰۰ قابل اجرا و سرمایه گذاری است و امیدواریم 
زمانی که این طرح در مقاطع تیرآهن جواب داد، این 

تکنولوژی را به دیگر کارگاه های نورد انتقال دهیم.
رضوانیان به پروژه دوم نیز اشاره کرد و گفت: این پروژه 
مربوط به تهیه قالب های مســی ریخته گری اســت 
که با شرکت دانش بنیان پویش ساخت از مجموعه 

هلدینگ ذوب آهن منعقد شد.
وی افزود: این پروژه نیز برای نخســتین بــار در حال 

انجام است و مواد اولیه آن آماده شده و مس موردنیاز 
آن تهیه و قالب های آن ساخته شده و امیدواریم این 
طرح بــه نتیجه برســد که به عنــوان یــک محصول 
راهبردی باعث بی نیاز شدن از تکنولوژی خارجی و 

وارداتی در چرخه فوالد شویم. 
معــاون برنامه ریــزی و توســعه شــرکت ذوب آهــن 
گرچه در ایــن پروژه ها بحث  اصفهان تصریح کــرد: ا
ریالی باالیی متصور نشویم، اما پروژه اول از خسارات 
ضایعات محصول جلوگیری می کند و کنترل های 
فیزیکی محصول قبــل از خارج شــدن از خط تولید 
قابل تشــخیص و رفــع عیــب اســت که ایــن تجهیز 

کاربردی و برای نخســتین بار در ایران به عنوان یک 
محصول راهبردی از آن یاد می شود.

وی درباره پروژه دوم گفت: قالب های ریخته گری به 
دلیل افزایش قیمت مس در دنیا و تحریم ها می تواند 
ما را تحت فشار قرار دهند، بنابراین ساخت قالب های 
مســی ریخته گری به عنــوان یــک تجهیــز راهبردی 

می تواند کشور را از واردات بی نیاز کند.
رضوانیــان دربــاره پیشــرفت ذوب آهــن در حــوزه 
بومی ســازی، گفــت: ذوب آهــن بــه دلیــل ســاختار 
بــرای  ســتادی  مدیریــت  همچــون  مناســب 
استانداردســازی و کنترل هر تجهیز و از ســوی دیگر 

کارگاه های متناســب با آن، از کوره های ریخته گری 
کوچک تا ماشــین کاری و اســکلت فلزی و عملیات 
حرارتــی تمــام تجهیــزات را دارد و از ســوی دیگــر 
شــرکت های فعال در این هلدینگ از ابتدای کار به 

دنبال بومی سازی رفته اند.
وی ادامه داد: مهم ترین محصوالت این شــرکت ها 
دریچه هــای کشــویی فــوالد اســت کــه پیشــتر از 
کشــورهای اروپایــی همچــون اتریش وارد می شــد، 
همچنین چرخ و محور لوکوموتیوها و... بسیاری از 
پروژه های کوچک و بزرگ در کارگاه های ذوب آهن و 

ده ها قطعه دیگر بومی سازی شده است.

با نظارت دقیق کارشناسان، آب رودخانه زاینده 
رود بــا کمتریــن هدررفــت و برداشــت غیرمجــاز 
زمین های کشاورزی شرق اصفهان را سیراب کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: بر 
اساس مصوبه کمیته سازگاری کم آبی از ۱۲ بهمن 
۵۰ میلیون مترمکعب آب برای کشت محصوالت 
کشاورزی شــرق اصفهان در رودخانه زاینده رود 

رهاسازی شد.
حســن ساســانی افزود: با این حجــم آب ۱۵ هزار 
هکتار از مزارع شرق اصفهان زیرکشت گندم، جو، 

گلرنگ ودیگر محصوالت کم آب بر رفت.
وی گفت: جلوگیری از برداشت مستقیم صنایع 
آب بر، همچنین مسدود کردن ۸۷ نهر فرعی در 
مســیر رودخانه برای جلوگیــری از برداشــت آب، 
جمع آوری روزانه ۳۰ تن زباله ها از مسیر رودخانه 
برای برداشــت بهینه و با کیفیت تر آب به سمت 
زمین های کشاورزی شرق ازدیگر برنامه های این 
کارشناســان در مدت رهاســازی آب در رودخانه 

زاینده رود اصفهان بود.
تامین معیشــت ۳۰۰ هزار خانوار شــرق اصفهان 

وابسته به جاری بودن آب زاینده رود است.

عضــو هیــات مدیــره نظــام صنفــی کشــاورزی 
اصفهان گفت: خروجی آب ســد زاینده رود به 
سمت استان اصفهان باید بصورت تدریجی و 

پلکانی کاهش یابد.
حسین محمدرضایی در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشت: همانطور که خروجی ســد زاینده رود، 
۱۲ بهمن با هدف جاری سازی آب در بستر این 
رودخانه در حوزه شــهر اصفهان و سپس شرق 
استان به منظور کشت غله در بخشی از اراضی 
کشــاورزی بصــورت پلکانــی افزایــش یافــت در 
زمان حاضر نیز بایــد بصورت تدریجی و پلکانی 

کاهش یابد.
وی افزود: بر اساس اعالم شرکت آب منطقه ای 
اصفهــان، خروجــی ســد زاینــده رود، دیــروز 
یکشــنبه ســاعت ۱۰ صبح کاهش یافــت که در 
نتیجه بخش قابل توجهی از بســتر زاینده رود 
از جمله در کالنشهر و شرق این اســتان دوباره 

خشک خواهد شد.
وی ادامــه داد: شــیوه بازگشــایی و ایجــاد یکی 
دو بــار تنــش در میزان جریــان آب زاینــده رود و 
همچنیــن ادامــه برداشــت های غیرقانونــی یا 
غیرمحســوس در مســیر رودخانه ســبب شده 
است که بخشــی از زمین های کشاورزی شرق 
اصفهان هنوز آبیاری نشود بنابراین نیاز است 
که خروجی سد یکی دو روز دیگر بصورت فعلی 

تداوم و سپس تدریجی و پلکانی کاهش یابد.
عضــو هیــات مدیــره نظــام صنفــی کشــاورزی 
اصفهــان گفــت: بــر اســاس تصمیــم کارگــروه 
ســازگاری با کم آبی، قرار شــده بود با بازگشایی 
رودخانــه بالــغ بــر ۵۴ میلیــون مترمکعــب آب 
برای کشاورزی شرق اصفهان از سد زاینده رود 
رهاســازی شــود که اما بــا ادامه برداشــت های 
غیرقانونی، بازهم شــاهد جریــان یافتن حجم 

کمتری از آب در بستر این رودخانه بودیم.
کنون کمتر از ۳۰  محمدرضایی با بیان اینکه تا
درصــد از اراضی کشــاورزی شــرق اصفهــان زیر 
کشــت غله رفته اســت، تصریح کرد: بخشــی از 

اراضی منطقه هنوز آبیاری نشده است.
وی خاطرنشــان کــرد:  پیشــتر مقرر شــده بود 
خط قرمــز ذخیره ســد زاینــده رود۱۱۰ میلیون 
مترمکعب)تامیــن آب آشــامیدنی( در نظــر 
گــر در ۱۲ روز اخیر  گرفته شــود به این معنــا که ا
خ  دوره بازگشــایی آب، بارندگــی مناســبی ر
داد و میــزان ذخیــره ســد افزایــش یافــت بــه 
همان اندازه نیز حجم آب بیشــتری در اختیار 
کشــاورزان قرار گیــرد و این موضــوع همچنان 
مطالبه کنونی کشــاورزان اصفهانــی در موعد 

بازگشایی است.
خشکســالی  اصفهــان  گزارش ایرنــا،  بــه 
کم ســابقه ای را در نیم قرن اخیر سپری می کند 
بطوریکه رودخانــه زاینــده رود در ۲ دهه اخیر، 
از ســد چم آســمان در شهرســتان لنجان واقع 
در غرب اســتان تا تاالب گاوخونــی، به دفعات 
کنــون نیز، این  خشــکانده و از مهــر ســال ۹۹ تا

موضوع بازهم تکرار شده است.
زاینــده رود که بــه طول افــزون بــر ۴۵۰ کیلومتر 
بزرگتریــن رودخانــه منطقــه مرکزی ایــران بــه 
شــمار می رود، در ســال های گذشــته به کرات 

خشکانده شده است.

پیش بینی می شود با آزادسازی اراضی و ساخت 
۵/۴ کیلومتر از کمربندی جنوب غرب حد فاصل 
پل آبنیل تا پل کلیشاد( مجموع طول این محور 

در سال ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد.
راه و  اداره کل  معــاون مهندســی و ســاخت 
شهرســازی اســتان اصفهان با بیان اینکه از این 

طرح به عنوان پازل بزرگ یاد می شود، گفت: این 
مســیر با طول ۱۷ کیلومتــر که از پــل راهــداران در 
محور اصفهان- شیراز شروع می شود و به آزادراه 
ذوب آهن در محل تقاطع کلیشاد ختم می شود، 
محور های اصفهان- شهرضا و کمربندی شرقی 

اصفهان را به آزادراه ذوب آهن متصل می کند.
بهزاد شاهسوندی با بیان اینکه قطعات نخست، 
دوم و سوم این محور در محل های تقاطع با جاده 
ابریشم - آبنیل - مبارکه، تقاطع محور شهر ابریشم 
به گردنه آبنیل و پل آبنیل تا پل کلیشاد به طول 
۲۹ کیلومتر تکمیل شــده، افــزود: ۵/۴ کیلومتر 
باقیمانده قطعه چهارم این محور با ۳۳۰ میلیارد 

ریال اعتبار در مرحله اجرا قرار دارد.

هــزار و ۶۴۰ متر از شــبکه آبیاری قطــره ای فضای 
سبز منطقه ۳ اصفهان در ســال جاری نوسازی 

شده است.
رئیس اداره خدمات شهری منطقه سه شهرداری 
اصفهان گفت: این نوســازی ها در شبکه آبیاری 
فضای سبز خیابان های شهدای خواجو، چهارباغ 
خواجو، فردوسی، سیدعلیخان و نشاط محقق 

شده است.
رمضان ملکوتــی خــواه مدیریت صحیــح آب در 
آبیاری فضای ســبز را اجتنــاب ناپذیر دانســت و 
افزود: در این زمینه چند ســالی اســت که الگوی 
آبیاری فضای سبز شهری از غرقابی به قطره ای و 

بارانی تغییر یافته است.
وی گفت: احــداث منبع تامین آب فضای ســبز 
منطقه شمال شهر اصفهان به مساحت ۵۰۰ متر 

مکعب و با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال به پایان رسیده و با 
نصب تاسیسات به کلکتور اصلی شهر آب مورد نیاز 
فضای سبز و بوستان های محلی تامین می شود.
رئیس اداره خدمات شهری منطقه سه شهرداری 
اصفهــان افزود: ایــن منبــع می توانــد در صــورت 
بروز بحــران کم آبی، آب شــرب این مناطــق را نیز 

تامین کند.

اســتاندار اصفهان در حکمی حسن ســلیمی را به 
عنــوان فرمانــدار جدید شهرســتان خمینی شــهر 
منصوب کرد.  با حکم ســید رضا مرتضوی حســن 
سلیمی به عنوان فرماندار جدید شهرستان خمینی 

شهر جایگزین علیرضا بصیری شد.

ســلیمی دانش آموخته و دارای سوابقی همچون 
فرمانــداری تیــران و کــرون، مســئولیت حراســت 
شهرداری اصفهان، مسئولیت دفتر نماینده نجف 
آباد در مجلس شورای اسالمی و مسئولیت حراست 

فرمانداری نجف آباد است.

سرزندگی شرق اصفهان؛ برکت این آب چند روزه

کاهش پلکانی  کشاورزان اصفهان، 
خروجی سد زاینده رود را خواستار شدند

کمربندی جنوب غرب اصفهان  تکمیل پازل بزرگ 
در سال ۱۴۰۱

نوسازی شبکه آبیاری قطره ای فضای سبز منطقه ۳ اصفهان

انتصاب فرماندار جدید خمینی شهر

عملیــات اجرایــی مرحلــه دوم خیابان ســازی 
بهشت در کالنشهر اصفهان آغاز شد.

مدیرعامل سازمان عمران شــهری شهرداری 
اصفهان گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال 
 جاری، از خط غربی این طرح بهره برداری شود.

مجید طرفه تابان افزود: طرح خیابان بهشت 
در محــدوده منطقــه ۹ شــهرداری، حد فاصل 
خیابان آتشــگاه و خیابان صمدیه با محوریت 
دسترسی آسان و به منظور جلوگیری از افزایش 

حجم ترافیک منطقه در حال احداث است.
وی افزود: طول طرح بهشت ۷۴۰ متر در دو خط 
شرقی و غربی است که در حال حاضر، خط غربی 
در حال احداث اســت و پیش بینی می شــود تا 
پایان سال جاری، با وجود مشکالتی همچون 

معارضات ملکی، از آن بهره برداری شود.
مدیرعامل سازمان عمران شــهری شهرداری 
اصفهان گفت: مدت پیمان این طرح، پنج ماه 

با اعتباری حدود ۸۰ میلیارد ریال است.
 وی بــه احــداث طــرح اتصــال بزرگــراه معلم به 
فرزانگان اشــاره و خاطرنشــان کرد: بــا توجه به 
محــل قرارگیری ایــن طــرح در ورودی شــمالی 
شــهر اصفهان و دسترســی بــه رینگ چهــارم از 
طریــق بلــوار فرزانــگان و خیابان هــای تابــان و 
آســمان و تأثیر قابل توجــه در جریــان ترافیکی 
نقطــه ای و شــهری، حــدود ۱۵۰ میلیــارد ریــال 
اعتبار برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده 
که از طریق مناطــق ۷ و ۱۲ شــهرداری اصفهان 

تأمین می شود.

۱۲ طرح برق رسانی همزمان با سالروز والدت 
امام جواداالئمه )ع( با حضور فرماندار، نماینده 
مجلــس و جمعــی از مســووالن اردســتان به 

بهره برداری رسید.
سرپرست امور برق اردستان در آیین افتتاح این 
طرح ها گفت: اعتبار اجرای این طرح ها نزدیک 
به ۶ میلیــارد و ۷۰۰ میلیون تومان اســت که از 
محل اعتبارات شرکت برق منطقه ای استان 
اصفهــان و کمــک نماینــده مجلس شــورای 

اسالمی تامین شده است.
محسن قاسمی افزود: این طرح ها شامل برق 
رسانی به متقاضیان جدید، رفع حریم پست 
هوایی و شــبکه۲۰ کلیوولت، بهسازی شبکه 
فشار ضعیف روستایی، بهسازی ترانس برق 
روســتایی، رفــع ضعف ولتــاژ برق روســتایی، 

نصب چراغ روشنایی معابر روستایی است.
وی اضافه کرد: نصب ۲ دســتگاه سکسیونر، 
تبدیــل ۱۷۰۰ چــراغ ۵۰ وات گازی بــه ۲۰ وات 
ال ای دی در روســتاهای اردســتان و تبدیــل 
۴۰۰ چراغ ۲۵۰ وات گازی به ۸۰ وات ال ای دی 
در شــهرهای اردســتان، زواره و مهاباد از دیگر 

اقدام های انجام شده است.
به گفته وی، افزون بر ۳۲ هزار و ۳۰۰ مشترک با 
یک هزار و ۳۵۷ کیلومتر شبکه با ۱۵ فیدر فشار 
متوسط و ۵۹۹ کیلومتر شبکه فشار ضعیف در 

شهرستان اردستان وجود دارد.

۴ طرح عمرانی و خدماتی با حضور معاون وزیرراه 
و شهرســازی در شــهر مجلســی مبارکه به بهره 
برداری رسید. سرپرست شرکت مادر تخصصی 
عمــران شــهر های جدیــد در حاشــیه آییــن 
افتتاح این طرح ها گفت:  نیروگاه خورشیدی ۱۰ 
مگاواتی، زمین چمن مصنوعی محله بوستان، 
محوطه سازی بلوار بهار و ۶ واحد تجاری با بیش 
از هــزار و ۹۲۵ میلیــارد ریال هزینه امــروز به بهره 

برداری رسید.
علیرضا جعفری با بیان اینکه ۵ هزار نفر متقاضی 
دریافت مسکن در شهر مجلسی هستند، افزود: 
طرح های مورد نیاز بــرای احداث این حجم از 

مسکن در دست تعریف است.
کید کرد: مجوز های قانونی مصوبه ماده  وی تا
۲۳ بــرای احداث مترو مجلســی گرفته شــده و 
با قرار گرفتــن در ردیــف بودجه های سراســری 

عملیات اجرایی آن سرعت بیشتری می گیرد.
شــهرام مجیــدی مدیرعامــل شــرکت عمــران 
شهر مجلســی گفت: برای احداث این نیروگاه 
خورشیدی ۲۰ هزار پنل در زمینی به مساحت 
۱۵ هکتار نصب شده و زمین چمن مصنوعی، 
۶ واحد تجاری و محوطه سازی در بلوار بهار در 

زمین هایی ۱۲ هزار مترمربع احداث شده اند.

خبر خبر

استان

خبر

رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان این که 
بســته شــدن جریان زاینده رود دردآور است، گفت: 
تمدن اصفهان حول زاینده رود شکل گرفته است و 

پرآبی این رودخانه باعث نشاط مردم شهر می شود.
محمد نورصالحــی در گفت وگو بــا روزنامه فایننشــال تایمز در خصوص 
مشکالت موجود در شهر اصفهان، اظهار کرد: علی رغم اینکه اصفهان را 
به شهری برخوردار می شناسند، اما مشکالت متعددی از جمله کمبود 
آب، آلودگی هوا و توسعه کشاورزی بدون در نظر گرفتن شرایط موجود و 

توسعه صنایع آالینده در این کالن شهر وجود دارد.

وی با اشــاره به چالش های پیش روی شــورای ششــم گفــت: کم آبی و 
خشکســالی، آلودگی هــوا و بحث های زیســت محیطی، لــزوم توجه به 
گردشگری، رسیدگی به مناطق کم برخوردار و ضعیف شهر و با توجه به 
جمعیت نزدیک به ۵۰۰ هزار نفری غیربومی و مهاجر، چالش مهاجرت از 

جمله چالش های پیش روی شورای ششم است.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه توسعه زیرساخت های 
گردشگری و اســتقرار صنایع دانش بنیان راهکار برون رفت از مشکالت 
موجود شــهر اســت، گفت: از ســویی دیگر اصفهان با دارا بودن ۱۷ شهر 

خواهر خواندگی، قصد دارد مراودات خود را با این شهرها توسعه دهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اعتراضات کشــاورزان یک هشدار برای 
مسئوالن بود، گفت: کشاورزان می خواستند خواسته خود را شفاف تر 
بیان کنند، آنها صنف دارند و صنف آنها با دولت در حال مراوده و حرکت 
جهت حل مشکالت پیش آمده است، یک بخش از مشکالت فعال حل 

شده است.
نورصالحی با بیان این که بســته شــدن جریان زاینده رود دردآور است، 
تصریح کرد: تمدن اصفهان حول زاینده رود شکل گرفته است، پرآبی این 

رودخانه باعث نشاط مردم شهر می شود.
وی در خصوص نحوه مدیریت آب در اصفهان، گفت: ظرفیت دریاچه 

کنون آب دریاچه کم  سد زاینده رود ۱.۵ میلیون مترمکعب آب است، ا
شده است و اولویت آب منطقه ای اصفهان در ابتدا به آب شرب سپس 
به صنایع وابسته به آب که قطع آب یعنی تعطیلی این صنایع و اولویت 
سوم نیز به کشاورزی و محیط زیست اختصاص داده شده است، البته 
در این اولویت بندی ها درباره بحث های زیست محیطی و جاری بودن 

آب در زاینده رود نظراتی داریم و برای ما مهم است.
رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان با اشــاره به لزوم حرکت به سمت 
کشاورزی مدرن، تصریح کرد: از یک طرف با شرایط و تغییرات اقلیمی و 
از یک بعد دیگر با افزایش جمعیت روبه رو هستیم. خواست ما از دولت 
مرکزی این است که به کشاورزی برای تغییر شرایط کشت و ایجاد کشت 
گلخانه ای کمک کنند، چرا که کشت گلخانه ای یک دهم کشت سنتی 
مصرف آب دارد، دولت مرکزی هم به حساسیت این موضوع در اصفهان 

پی برده است و مشکالت کشاورزان کاهش می یابد.
وی در خصــوص تأثیــر تحریم هــای آمریکا بــر روی اقتصاد شــهر، گفت: 
تحریم ها مشکالتی را به وجود آورده است، اما پایان فعالیت ها نیست و اقرار 
سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا به انزوای آمریکا، یک اقرار رسمی است، 
قطعــا بــه دانش هــای داخلــی و صنایــع داخلــی می پردازیــم و امــروز از 

گردنه های سخت تحریم عبور کرده ایم و اثرات آن را کاهش داده ایم.

معــاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفای اســتان 
اصفهان گفت: در ۱۰ ماهه نخست امسال ۱۹ هزار و 
۵۹۳ انشعاب جدید آب و ۱۲ هزار ۵۱۶ انشعاب جدید 

گذار شده است. فاضالب به متقاضیان وا
سیدمحسن صالح افزود: با احتســاب انشــعابات جدید، تعداد کل 
گذار شده در ۹۸ شهر و ۹۴۹ روستای تحت پوشش شرکت  انشعابات وا
آب و فاضالب استان اصفهان به ترتیب به یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۲۰۶ 

انشعاب آب و ۷۲۸ هزار و ۸۶۳ انشعاب فاضالب رسید.
گذار شده را دو میلیون و ۴۱۰ هزار  وی در عین حال آحاد انشعابات آب وا
گذار شده را یک میلیون و ۵۴۰  و ۱۵۸ واحد و آحاد انشعابات فاضالب وا
گذار  هزار و ۱۸۱ واحد اعالم کرد و گفت: ممکن است به ازای هر انشعاب وا

شده، چند واحد از یک انشعاب استفاده کنند و به همین دلیل همواره 
تعداد آحاد بیشتر از تعداد انشعابات است.

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان همچنین از 
کشف ۵۸۴ انشعاب غیرمجاز آب و فاضالب تا پایان دی ماه امسال خبر 
کنون ۲۹۹ انشعاب تعیین  داد و افزود: با پیگیری های صورت گرفته تا

تکلیف شده و بقیه در حال سپری کردن مراحل قانونی خود هستند.
وی همچنین از شناسایی ۷۴ هزار و ۱۵۲ کنتور خراب آب در این مدت 
کنون ۲۱ هزار و ۹۵۰ کنتور به طور کامل تعویض شده و  خبر داد و گفت: تا

کار تعمیر و تعویض سایر کنتورها نیز ادامه دارد.
صالح از قرائت ۷ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۷۴۰ فقره کنتــور آب در ۱۰ ماهه 
نخست امسال خبر داد و افزود: به طور میانگین هر ۵۱ روز کنتورهای 

آب در ســطح اســتان قرائــت می شــود که ایــن فاصله بایــد بــه ۴۵ روز 
کاهش یابد.

اســتاندار اصفهان اعالم کــرد: اجــرا نکردن مصوبات شــورای 
گفتگوی بخش خصوصی با دولت از سوی بانک ها، برخورد 
قانونی به همراه دارد و بعد از دو بار تذکر، جریمه مالی برای بانک 

خاطی در پی خواهد داشت.
سیدرضا مرتضوی در شورای گفتگوی بخش خصوصی با دولت با اشاره به اینکه 
باید عوامل بازدارنده برای بانک ها تعریف شــود که دیگر شاهد سرمایه گریزی از 
استان نباشیم، ادامه داد: الزم است سرمایه دارانی که به دالیل مختلفی از اصفهان 
رفته اند را با رفع مشکالت به اصفهان بازگردانیم. استاندار اصفهان در ارتباط با اینکه 
ملک فعاالن اقتصادی به عنوان ضمانت بانکی تعیین شود، گفت: یکی از مباحث 

مطرح شــده در شــورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت این بود که ملک فعاالن اقتصادی اعم از تجاری، 
گر ارزش ملک مازاد بر وام  مسکونی و کشاورزی به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار گیرد و بنای کارخانه شکل بگیرد و ا
درخواستی بود فعاالن اقتصادی بتوانند در رهن بانک دیگری مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را تامین کنند.
وی گفت: در این عرصه به دنبال ضمانت قضایی هســتیم تا به شکل ملی هم بشــود این طرح را اجرایی کرد 

همچنین کمیته مشورتی برای بررسی این مصوبه باید شکل بگیرد و تمام جوانب آن در نظر گرفته شود.
مرتضوی افزود: با توجه به الزم االجرا بودن مصوبات شورای گفتگو  و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و لزوم 

اتخاذ برخی از تصمیمات در راســتای حمایت از واحدهــای تولیدی و خدماتی 
اشتغالزا و فعالیت های سالم اقتصادی استان توسط مدیران شبکه بانکی مقرر 
شد شــائبه های احتمالی وجود انحراف از موازین قانونی ابتدا در کمیته بانکی 
ارزی ذیل ستاد سیاســت های پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
دادگستری مطرح و در صورت احراز نظر کارشناسی مبنی بر وجود تخلف یا اقدام 
مجرمانه مراتب جهت هر گونه اقدام مقتضی به حضور دادستان عمومی انقالب 

مرکز استان گزارش شود.
استاندار اصفهان ادامه داد: عدم حضور یک نماینده ثابت از دستگاه های مختلف 
اقتصادی در جلسات کارشناسی باعث شده که بجای حل مشکالت در این دست 
جلسات و طرح مصوبه آن در شورای گفتگو، بسیاری از زمان شورای گفتگو به یک مصوبه ختم و به نتیجه نرسد، 
کمیته های کارشناسی با نواقصی برگزار می شود و باعث شده که حضور مسووالن و فعاالن اقتصادی در شورای  
گفتگو  بجای اینکه صرف به نتیجه رسیدن موضوعات مختلف شود، صرف چکش کاری طرح هایی شود که باید 

در جلسات کارشناسی صورت می گرفت.
وی با بیان اینکه بعضا شورای گفتگو جدی گرفته نمی شود، اظهار داشت: در صورتی که در این شورا تصمیمات 
موثری گرفته شود و نتیجه بخش باشد قطعا شاهد حضور گسترده ای از فعاالن و متولیان اقتصادی خواهیم بود.

 رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

بسته شدن جریان زاینده رود دردآور است

طی 1۰ ماهه نخست امسال انجام شد؛

گذاری ۳۲۱۰۰ انشعاب جدید آب و فاضالب در اصفهان وا

هشدار استاندار اصفهان به بانک ها برای اجرای مصوبات استانی

خبر

خبر

خبر

آغاز عملیات اجرایی 
مرحله دوم خیابان سازی

 بهشت

۱۲ طرح برق رسانی 
در اردستان به بهره برداری

 رسید

به مناسبت چهل و سومین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی:

بهره برداری از ۴ طرح 
در شهر مجلسی 
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جامعه4 1۴ فوریه     2۰22
بارش ها ۴۰ درصد در سرچشمه های زاینده رود 

افزایش پیدا کرده است
اســتان  هواشناســی  کل  مدیــر 
اصفهــان گفت:بارش هــای ســال 
زراعــی جــاری در سرچشــمه های 
زاینده رود نسبت به ســال گذشــته بیش از ۴۰ درصد 

افزایش پیدا کرده است. 
بارش هــای  افــزود:  خورشــیدی  حمیدرضــا 
سرچشــمه های این اســتان در ســالجاری نسبت به 
سال گذشته خیلی بهتر شده و بهبود پیدا کرده است 
اما هنوز تا رسیدن به شرایط نرمال و عادی بلندمدت 

فاصله دارد.
وی با بیان اینکه بارش ها در کوهرنگ هفت درصد کمتر 
از شرایط نرمال است ادامه داد: احتمال اینکه بارش ها 
در سرچشــمه ها تــا پایان زمســتان بــه میانگین بلند 
مدت برســد وجود دارد، اما دوره خشکسالی طوالنی 
مدت را پشت سر گذاشتیم که این دوره طوالنی مدت 
اثرات خود را بر هواشناسی و خشکسالی هیدرولوژی، 
بلندمدت و کشــاورزی گذاشــته اســت و رســیدن به 

شرایط عادی زمانبر است.
مدیر کل هواشناسی اســتان اصفهان اظهار داشت: 
بارش های یکساله و دوساله نرمال و عادی نمی تواند 
خشکسالی طوالنی مدت و چند ســاله هیدرولوژی و 

کشاورزی را جبران کند.  
وی بیان کــرد: منابع آبی زیرزمینی در اســتان کاهش 
چشمگیری پیدا کرده است و امکان جبران این منابع 
با یک بارش وجود ندارد و همین امر موجب می شود که 
در این زمینه با دقت نظر بیشتری کار کنیم و همچنان 

مدیریت منابع آبی را مد نظر داشته باشیم 
خورشیدی اضافه کرد: شرایط بارش ها تا پایان زمستان 
نرمــال و عــادی اســت و بــر اســاس پیــش بینی هــای 
بارش های فصل بهار هم همین شرایط را خواهد داشت 

اما اطالعات دقیق تر را در اینده اعالم خواهیم کرد.

وی تصریــح کــرد: بطــور کلی احتمــال خطــا در پیش 
بینی های فصلی وجود دارد و در بهترین حالت بین ۶۰ 
تا ۷۰ درصد این پیش بینی ها صحت خواهد داشــت 
و هر چه بازه زمانی کوتاه تر باشــد درصد دقت و پیش 

بینی دقیق تر است.
چهار ایستگاه  باران سنجی و اقلیم شناسی در اصفهان 

به بهره برداری رسید
گفــت:  کل هواشناســی اســتان اصفهــان  مدیــر 
چهار ایســتگاه خودکار باران ســنجی و اقلیم شناسی 
همزمان با دهه مبارک فجر در  مناطق نوقول، گلشهر، 

اصفهان و بادرود  از توابع  استان اصفهان افتتاح شد.

وی ادامه داد: ایســتگاه اقلیم شناســی تمــام خودکار 
بادرود  قابلیت اندازه گیری پارامترهــای دما، رطوبت 
ســرعت وزش بــاد و مقــدار بــارش و  مخابــره برخط به 

مرکز را دارد.  
خورشیدی افزود: این ایســتگاه در گذشته به صورت 
سنتی فعالیت داشت و اطالعات آن ماهانه جمع آوری 
می شد اما در زمان حاضر این ایستگاه تمام خودکار ارتقا 
یافته است و اطالعات آن هر ۱۰ دقیقه یکبار برای بهره 

برداری به مرکز دیتای استان ارسال می شود.
وی بــا اشــاره بــه افتتــاح سه ایســتگاه بــاران ســنجی 
خودکار در اســتان اصفهان ادامه داد: این ایستگاهها 

شامل ایستگاههای باران سنجی تمام خودکار نوقل، 
گلشهر و ایستگاه اداره کل هواشناسی اصفهان است.

خورشیدی گفت: بسیاری از تجهیزات و قطعات مورد 
استفاده در هواشناســی وارداتی هستند و بطور قطع 
افزایش و نوســانات نرخ ارز، در قیمت این تجهیزات و 

قطعات هم  تاثیر گذاشته است.
وی با بیان اینکه قیمت قطعات و تجهیــزات وارداتی 
مورد استفاده در هواشناسی نسبت به سال ۹۷ حدود 
کراتی با واحدها  ۱۰ برابر شده است اظهار داشــت: مذا
و شــرکت های دانش بنیان بــرای بومی ســازی برخی 

از تجهیزات هواشناسی در استان انجام شده است.

خبر

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان گفت: 
مردم باید دسترســی آســان، ارزان و منطقی به 

همه اورژانس ها داشته باشند. 
ح هــای بهداشــتی از ناحیــه  شــاهین شــیرانی گفــت: اعتبــار طر
ح تحول ســالمت می باشد و مرکز توانبخشی شهید  اعتبارات طر
ســلیمانی توســط ناحیــه مقاومــت بســیج تجهیــز و آمــاده ارائــه 

خدمت به معلولین شهرستان سمیرم است.
ح هــا شــامل مرکــز خدمــات جامــع ســالمت روســتای  ایــن طر
مهرگــرد در بخــش وردشــت در زمینــی بــه مســاحت ۴۸۵ متر در 
دوطبقه، ساختمان شبکه بهداشت و درمان سمیرم در زمینی 
به مساحت ۲۲۰۰ مترمربع در سه طبقه و مرکز توانبخشی شهید 

سلیمانی ناحیه مقاومت بسیج می باشد.

ح خدماتی، درمانی و بهداشتی در ســمیرم بااعتبار ۱۳۵  سه طر
میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رســید و در مرکز توانبخشی 

شــهید ســلیمانی تمامی خدمــات توان بخشــی بــه معلولیــن 
ارائــه می شــود و در مرکز جامع ســالمت روســتای مهرگــرد بخش 
وردشــت تمامــی ۵۰ روســتای این بخــش می تواننــد از خدمــات 

شبانه روزی این مرکز استفاده کنند.
شیرانی به رویکرد دولت سیزدهم در رسیدگی به مناطق محروم 
اشــاره کــردو گفــت: اختصــاص امکانــات و نیــروی انســانی نیز با 
همین رویکرد دنبال می شود و مردم باید دسترسی آسان، ارزان 

و منطقی به همه اورژانس ها داشته باشند.
به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سمیرم در انجام 
کسیناسیون همواره جزو سه شهرستان نخست استان بوده و  وا
تقویت اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی نیز از دیگر 

اولویت های ورزات بهداشت است.

خبر

رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شاهین شــهر و 
کسیناسیون گروه ســنی ۵ تا ۸ سال  میمه از آغاز وا
و تمدید تعطیلی یک هفته ای مدارس ابتدایی در 
شهرستان شاهین شهر خبر داد.  علی پارسا گفت: 
رونــد ابتالی شــهروندان شاهین شــهری نســبت 
به هفته قبل کاهش داشــته، اما باید همچنان بر 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی و پرهیز از تجمعات 

کید کرد. غیرضروری بیشتر از گذشته تأ
کسیناســیون گروه ســنی ۵ تا ۸ ســال  به گفته او وا
ک و  کســن های پاســتوکوا در شهرســتان بــا وا
سینوفارم آغاز شده است و مؤثرترین راهکار مقابله 
کثری شیوه نامه های  با سویه امیکرون رعایت حدا
بهداشــتی، پرهیــز از تجمعــات، دورهمی هــای 

کسن کرونا است. غیرضروری و تزریق دوز سوم وا
رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شاهین شــهر و 
میمه می گوید آموزش در مدارس ابتدایی به صورت 
غیرحضــوری و در مقاطــع متوســطه اول و دوم بــا 
تأمیــن امنیــت ســالمت دانش آمــوزان حضــوری 
گر دو نفــر در یــک کالس بــه کرونا مبتال  اســت، اما ا
شوند کالس به مدت ۱۰ روز غیرحضوری و تعطیلی 
دو کالس در یک مدرسه کل مدرســه را به مدت ۱۰ 

روز به آموزش غیرحضوری ملزم می کند، همچنین 
مهد های کودک بــا ۴۰ درصــد ظرفیت و بــا رعایت 
کامــل شــیوه نامه های بهداشــتی مجــاز بــه ارائــه 

خدمات هستند.
 براســاس شــیوه نامه های بهداشــتی فعالیــت 
باشــگاه های ورزشــی و اســتخر ها بــا ظرفیــت ۵٠ 
درصدی و بــا رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی و 
اخذ تعهد کتبی متصــدی باشــگاه در رنگ بندی 
نارنجی مجاز است. همچنین، تمام اتحادیه های 
صنفی و بازرســان اتــاق اصناف موظف هســتند از 
صنوف تحت پوشــش خود بازدید و با متخلفان از 
شیوه نامه های بهداشتی برخورد و نسبت به پلمب 

محل اقدام کنند.

هالل احمــر  جمعیــت  جوانــان  امــور  معــاون 
اســتان اصفهــان گفــت: خدمــات داوطلبانــه و 
بشردوســتانه این جمعیــت از ارزش اقتصــادی و 

اجتماعی باالیی برخوردار است. 
حیدرعلی خانبــازی، در نشســت تکریــم و معارفه 
رییسان این جمعیت در سمیرم افزود: این خدمات 

در طول ایام خاص و ماه های مختلف تداوم دارد.
بــه گفتــه وی، تهیــه و توزیع حــدود ۵۷ هزار ســبد 
حمایتی، اقالم بهداشتی، دارویی و مردمی در کنار 
مراجعه نزدیک به یک  هزار نفر از داوطلبان جمعیت، 
تنها بخشی از فعالیت های ۱۰ ماه اخیر ما در  استان 

بوده است.
معاون جمعیت هالل احمر اصفهان با بیان اینکه 
ارزش مجموع این کارها در این مدت به ۱۲۰ میلیارد 
ریال می رسد، افزود: ارزش اقتصادی این فعالیت ها 
بویژه در دوران شیوع ویروس کرونا با همراهی کادر 

بهداشتی و درمان، ستودنی و مثال زدنی است.
خانبازی با اشــاره به فعالیت گروه های موسوم به 
سحر در ۲ سال اخیر تصریح کرد: واجدان شرایطی 
که آموزش های علوم تربیتی و روانشناســی را دیده 
بودند در قالب این گروه ها در عرصه های فرهنگی، 
روانشناســی، مشــاوره و ســایر خدمات اجتماعی 

فعالیت دارند.
وی ادامه داد: گروه های ســحر شــامل مددکاران و 
روانشناسانی هستند که در حوادث و سوانح حضور 
پیدا می کنند و خدمات و مشاوره های مورد نیاز را به 

آسیب دیدگان ارائه می دهند.
خانبــازی در بــاره فعالیت هــای جمعیــت هــالل 

احمــر اســتان در شــرایط کرونایــی گفــت: تــداوم 
برنامه های پیشگیری از کووید-۱۹ شامل همکاری 
ح شــهید  کسیناســیون)یاران جوان(،طــر در وا
ســلیمانی، برگــزاری آمــوزش بــرای گــروه ســفیران 
حمایت روانی)ســحر( و برپایی دوره آموزشی برای 
خبرنگاران جوان، مهمترین برنامه های معاونت 
امور جوانان جمعیت هالل احمر اســتان در ســال 

جاری بوده است.
معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر اصفهان، 
اجرای طرح ملی یاس)توانمندسازی بانوان تحت 
پوشش کمیته امداد(، طرح ملی دادرس)آموزش 
کمک های اولیه به دانش آموزان(، برنامه آموزشی، 
فرهنگی- هنری با عنوان»ماه نگار« و اعزام کاروان 
نیکوکاری به مناطق محروم را از دیگر برنامه های این 
نهاد در سال جاری اعالم کرد و افزود: این برنامه ها تا 

پایان سال نیز ادامه دارد.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی نیز 
در این نشست تصریح کرد: ساخت سوله بحران این 
شهرســتان با حدود ۲ دهه توقف کار، جزو اولویت 
طرح های هــالل  احمــر و مدیریت بحران ســمیرم 

است.
تجهیــزات  و  امکانــات  ســلیمی افزود:  اصغــر 
شهرداری های هر چهار شهر ســمیرم محدود و در 
مواردی فرسوده است اما با کمک هالل احمر، بخش 
زیادی از مشــکالت در منطقه پوشــش داده شده 

است که جای تقدیر دارد.
علــی داودی در این جلســه بعنــوان رییس جدید 
جمعیت هالل احمر ســمیرم معرفــی و از خدمات 
ســیدنورمحمد موســوی رییــس ســابق این اداره 

تقدیر شد.
جمعیت هالل احمر ســمیرم دارای یکصد نیروی 
فعال امدادی و درمانی با سه پایگاه امداد و نجات 

جاده ای و کوهستان است.
این شهرستان کوهستانی و سردسیر با افزون بر ۹۰ 
هزار جمعیــت در ۱۶۰ کیلومتری جنــوب اصفهان 

قرار دارد.

مدیر مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان 
گفــت: متخصصان ایــران بــه همــراه ۱۲ کشــور در 
هفتمین کنفرانس بین المللی »بازی های رایانه ای؛ 

فرصت ها و چالش ها« حاضر هستند. 
جواد راستی در نشست خبری هفتمین کنفرانس 
بین المللــی »بازی هــای رایانــه ای؛ فرصت هــا و 
چالش ها« گفت: بازی های رایانه ای یک مســئله 
بین رشــته ای اســت و با توجه بــه ظرفیت هــا وارد 
رشته های مختلف شده است، در این راستا اولین 
رویداد پژوهشــی مقاله محور بازی هــای رایانه ای 

بهمن ۹۴ برگزار شد.
راه انــدازی مرکــز تخصصــی بازی هــای رایانــه ای با 
سرمایه گذاری مشترک دانشگاه اصفهان و معاونت 
علمی ریاســت جمهوری بهمن ۹۵ انجام شد و به 
دنبــال آن مرکــز نــوآوری صنایع سرگرمی دانشــگاه 
اصفهان بهمن ۹۸ افتتاح شد که اتاق های مختلف 
کی دارد کــه در این فضــا از اســتارتاپ ها نیز  و اشــترا

حمایت می کند.
او گفــت: اغلــب مقــاالت مقاله هــای موجــود بین 
رشته ای اســت و متخصصان رشته های مختلف 
در کنار هم توانستند تحقیقات و مقاالت خوبی را 
بنویسند در این راستا برای بررسی مقاالت موجود 
»اولیــن کنفرانس بازی هــای رایانــه ای؛ فرصت ها 
و چالش هــا« بهمــن ۱۳۹۴ در دانشــگاه اصفهــان 
برگزار شد که اولین رویداد پژوهشی مقاله محور در 

حوزه های بازی های رایانه ای بود.
دومین کنفرانــس »بازی های رایانــه ای فرصت ها 
و چالش هــا« بهمــن ۱۳۹۵ در دانشــگاه اصفهــان 

برگزار شد که از بین مقاالت ارسالی به دبیرخانه ۸۷ 
مقاله پذیرفته شد که ۳۵ مقاله به صورت شفاهی 
و ۵۲ مقاله به صورت پوستر ارائه شدند، از بین این 
مقاالت ۷۲ درصد مقاالت علوم انسانی، ۱۵ درصد 

مقاالت فنی و ۱۳ درصد مقاالت هنر بودند.
راســتی در خصــوص آمــار شــش دوره برگزاری ایــن 
کنفرانــس از ســال ۱۳۹۴ تــا ۱۳۹۹ می گویــد: ۴۷۷ 
مقالــه در ایــن ۶ ســال در کنفرانــس پذیرفتــه شــد 
کــه ۲۵۵ مقالــه بــه صــورت شــفاهی و ۲۵۲ مقالــه 
به صورت پوســتر ارائه شــد، همچنیــن ۷۲ درصد 
مقاالت علوم انســانی ۱۵ درصد مقاالت فنــی و ۱۳ 
درصد مقاالت هنر بودند. مدیر مرکز نوآوری صنایع 
سرگرمی دانشگاه اصفهان در خصوص برنامه های 
هفتمین »بازی های رایانه ای فرصت ها و چالش ها« 
گفت: از جمله برنامه ها و سخنرانی های کنفرانس 
امسال می توان به یک سخنران کلیدی، دو پنل، 
یک کارگاه، هفت نشست تخصصی ارائه مقاالت با 
حضور متخصصان از ایران، ژاپن، مالت، سنگاپور، 
آمریکا، فالنس اسکاتلند، ولز، نیوزلند، هلند، ایتالیا، 

سوئد و استرالیا اشاره کرد.

کسیناسیون ۵ تا ۸ ساله ها در شاهین شهر  وا

خدمات داوطلبانه هالل احمر اصفهان، 
ارزش اقتصادی باالیی دارد

خبر

مدیر مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان: 

کنفرانس بین المللی بازی های  کشور مهمان   ۱۲
رایانه ای اصفهان هستند 

خبر

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: با تصویب مصوبه جدید 
ســتاد ملی مبارزه با کرونــا، مقاطــع ابتدایی 
و پیش دبســتانی شــهرهای قرمــز بــه مــدت 
یــک هفتــه غیرحضــوری و مهدکودک هــا در 
شــهرهای قرمز تعطیل اســت و تا زمــان قرمز 

بودن شرایط این تعطیلی ادامه دارد.
آذرکیوان امیرپوراظهار کرد: بنا بر مصوبه جدید 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا، آموزش در مقاطع 
ابتدایی و پیش دبستانی در شهرهای قرمز به 
صورت غیرحضوری درآمده است. همچنین 
مهدهــای کــودک نیــز ماننــد دوره ابتدایی و 
پیش دبستانی در شهرهای قرمز به مدت یک 
هفته تعطیل شد و چنانچه این وضعیت ادامه 

پیدا کند، تعطیلی تمدید می شود.
وی افزود: با توجه به شــیوع ســویه امیکرون 
و این مســئله که کودکان این رده سنی هنوز 
کید بر این است که این  کسینه نشده اند، تا وا
پایه تحصیلی تعطیل شود. همچنین مقاطع 
ابتدایــی شــهرهای قرمز تعطیــل اســت و به 

صورت غیرحضوری فعالیت می کنند.
مقاطع ابتدایی و پیش دبستانی چهار شهر 

استان اصفهان غیرحضوری شد
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش 
اســتان اصفهــان، ادامــه داد: ایــن تعطیلــی 
بسته به اینکه شهرستان ها از چه زمانی قرمز 
شده اند، اعمال شده است و تا زمانی که این 
شهرها قرمز باشد نیز ادامه پیدا خواهد کرد. 
در شهر اصفهان نیز این مسئله از هفته پیش 

دنبال می شود.
وی افزود: انتشار اسامی شهرهای قرمز بر عهده 
وزارت بهداشــت اســت و مقاطــع ابتدایــی و 
پیش دبستانی در آن ها به صورت غیرحضوری 

برگزار می شود.
امیرپور ادامه داد: تاکنون گزارشی مبنی بر فوت 
دانش آموزان ایــن رده ســنی نداشــته ایم؛ اما 
درباره ابتالء، مشخصا به دلیل اینکه بیشتر افراد 
جامعه مبتال می شوند، بنابراین آن ها نیز مبتال 
شده یا خواهند شد، انتشار آمار متقن در این 

زمینه برعهده مرکز بهداشت استان است.
حضور دانش آموزان با عالئم سرماخوردگی در 

مدارس ممنوع است
معــاون تربیــت بدنــی و ســالمت آمــوزش 
و پــرورش اســتان اصفهــان، افــزود: مدیــران 
مدارس شــهرهای قرمز موظف هســتند تا از 
حضور دانش آموزان دارای کوچک ترین عالئم 
ســرماخوردگی جلوگیری کنند و باید آموزش 

آن ها به صورت غیرحضوری دنبال شود.
کــه  زمانــی  در  حتــی  داد:  ادامــه  وی 
دانش آموزان این مقطع به صورت حضوری 
تحصیل می کردند، پروتکل ها به بهترین شکل 
ممکن رعایت می شد و فاصله گذاری زیادی نیز 

وجود داشت.
کیــد و اولویــت مــا ســالمت  امیرپــور افــزود: تا
دانش آموزان اســتان است؛ باید پروتکل ها و 
شیوه نامه هایی که در اختیار مدارس است به 
درستی رعایت شود و در مرحله بعد به آموزش 

خواهیم پرداخت.
وی در خصوص پایه متوسطه گفت: در مقطع 
متوســطه نیــز چنان چــه تنهــا دو دانش آموز 
در کالس دارای عالئــم کرونــا باشــند، کالس 
تعطیل و آموزش به صورت غیرحضوری دنبال 

خواهد شد. 

دو تفاهم نامــه همکاری میان شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان از یک ســو و خانه 
مطبوعات و انجمن صنفــی روزنامه نگاران 
استان اصفهان از سوی دیگر به امضا رسید. 
بــه  کــه  نامــه  تفاهــم  دو  اســاس این  بــر 
امضای هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان، منصور گلناری 
مدیــر خانــه مطبوعــات اســتان اصفهــان و 
وحید صلواتی رییس هیئت مدیره انجمن 
صنفــی روزنامــه نــگاران اســتان اصفهــان 
رســید، تشــکل های مطبوعاتــی متعهــد 
شده اند از توانمندی های اعضاء و امکانات 
رســانه ای خــود برای پوشــش اخبــار و تهیه 
گزارش های خبری استفاده کرده و در برگزاری 
جشــنواره های فرهنگی و مطبوعاتی آبفای 

استان اصفهان همکاری نمایند. 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان نیز 
متعهــد شــده اســت تــا ضمــن حمایــت از 
خبرنگاران و رسانه های عضو این دو تشکل، 
بر حســب ضرورت امکانات رفاهی و ورزشی 

خود را در اختیار اصحاب رسانه قرار دهد. 

معاون سالمت آموزش و پرورش 
استان اصفهان: 

مهدهای کودک  شهرهای 
قرمز استان اصفهان 
یک هفته تعطیل شد

امضای دو تفاهم نامه همکاری 
بین آبفای استان اصفهان و 

تشکل های مطبوعاتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

مردم باید دسترسی آسان به اورژانس داشته باشند 

سرپرســت فرمانــداری ویــژه کاشــان گفت: ایــن 
شهرستان ظرفیت مناسبی در زمینه مشاغل خانگی 
بانوان دارد و همین موضوع ســبب شده تا این قشر 
یکــی از متولیــان اصلی برپایی نمایشــگاه مشــاغل 

خانگی و توانمندی ها در شهرستان باشند. 
محمد شــریف زارعی در آیین اختتامیه نمایشــگاه 
توانمندی مشــاغل خانگی ایــن شهرســتان افزود: 
موضــوع مشــاغل خانگی بــه ویــژه صنایع دســتی 
در گذشته بیشــتر درروســتاها و شــهرهای کوچک 
مطرح بود اما با گسترش جوامع و شهرها به تدریج به 
حاشیه رفت. وی اضافه کرد: امروزه در همه جای دنیا 
مشاهده می شود که مشاغل خانگی با نقش تاثیرگذار 
خود در توسعه اقتصاد و معیشت خانواده ها بار دیگر 
احیا شده و یا در حال رشد و شکوفایی در بین مردم 
اســت. زارعی، راه اندازی یک حرفه یا شــغل خانگی 
را کــم هزینه تریــن راه برای ایجاد یک شــغل در همه 
جای دنیا دانست و گفت: مردم به آسانی می توانند 
از این ظرفیت مناسب برای بهبود معیشت و اقتصاد 

خانواده خود استفاده کنند.
سرپرست فرمانداری با بیان اینکه مشاغل خانگی نیاز 
به تسهیالت و بازار فروش دارد، اظهار داشت: با رفع 

موانع تولید، اعطای تسهیالت بانکی مناسب، ایجاد 
شــرایط عرضه و بــازار فــروش در کنار شــاغالن حوزه 
خانگی خواهیم بود تا یاری رسان معیشت و اقتصاد 

خانواده ها باشیم.
وی خاطرنشــان کرد: کارگروه تســهیل و رفــع موانع 
تولید شهرستان باید به گونه ای برنامه ریزی کند تا در 
کنار حمایت از صنایع بزرگ، با ترسیم یک چشم انداز 
زمان بندی شده به نقطه ای برسیم که تعداد قابل 
توجهی مشاغل خانگی در هر خانواده داشته باشیم.

زارعــی اظهــار امیــدواری کرد: ایجــاد نمایشــگاه در 
نقاط مختلف شهرســتان می تواند عــالوه بر عرضه 
مستقیم کاال، محل مناسبی برای حمایت از مشاغل 
خانگی نیز باشد و شهروندان به ویژه بانوان بتوانند 
توانمندی های خود را به نمایش بگذارند و مردم نیز 
بیش از پیش با هنرها و صنایع دستی منطقه فرهنگی 

کاشان آشنا شوند.
نمایشگاه مشاغل خانگی توانمندی بانوان کاشان 
به مدت پنــج روز در ۷۰ غرفــه در راســتای حمایت از 
کاالی ایرانی و با هدف معرفی توانمندی های بانوان 
فعال این منطقه در محل نمایشــگاه های کاشــان 

برپا شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
براساس آخرین رنگ بندی تعداد شهرهای قرمز 
استان به ۱۴ شهرستان رسیده و شهرستان های 
برخــوار، تیــران، چــادگان، خــور، شــاهین شــهر، 
گلپایگان، لنجان و نجف آباد در وضعیت نارنجی 

قرار دارند. 
پژمان عقدک ســخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان اظهار کرد:استان اصفهان از نظر کرونا در 
شــرایط خوبی قرار ندارد و چیزی تا یکدست قرمز 

شدن نقشه کرونایی اصفهان باقی نمانده است.
وی افــزود: براســاس آخریــن رنــگ بنــدی تعــداد 
شهرهای قرمز اســتان به ۱۴ شهرســتان رسیده و 
۸ شهرستان هم نارنجی هستند.در حال حاضر 
شهرســتان های برخــوار، تیــران، چــادگان، خور، 
شــاهین شــهر، گلپایگان، لنجــان و نجف آبــاد در 
وضعیــت نارنجی قرار دارند و ســایر شهرســتان ها 

قرمز هستند.
عقــدک گفــت: ۳۱.۵۳ درصــد معــادل کمتــر از 
کز  یک سوم از جمعیت این استان با مراجعه به مرا
کســن کرونا را دریافت  کسیناســیون، دز سوم وا وا
کرده  اند، همچنین در این استان بیش از ۷۵ درصد 

کسن شده اند و این رقم  موفق به دریافت دز دوم وا
برای دز اول به افزون بر ۸۵ درصد رسیده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره 
آمار مبتالیــان به کوویــد-۱۹ اظهار داشــت: در ۲۴ 
ساعت گذشته ۹۴۳ نفر دیگر در این استان به این 
بیماری مبتال شدند که این تعداد از یک هزار و ۹۲۷ 

آزمایش نمونه گیری بدست آمد.
کز درمانی  وی اضافه کرد: از این تعداد ۱۷۳ نفر در مرا
بستری شــدند تا آمار کل بستری شــدگان از ابتدا 

کنون به ۱۹۴ هزار و ۲۷۳ نفر برسد. تا
عقــدک تعــداد فوت شــدگان قطعــی بــه دلیــل 
کووید-۱۹ در شبانه روز گذشته را ۶ نفر اعالم کرد و 
کنون ۱۱ هزار و ۱۰۸  افزود: شمار فوت شدگان از ابتدا تا
کنون ۱۵۵ بیمار در بخش مراقبت  نفر بوده است.ا

ویژه بیمارستان های این استان بستری هستند.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان با 
کیــد بــر تــداوم رعایــت شــیوه های بهداشــتی و  تا
کسیناسیون تصریح کرد: اســتفاده از ماسک،  وا
حضور نیافتن در مکان های شلوغ و شستشوی 
کسیناســیون راهکار مقابله  دست ها به همراه وا

با این بیماری است.

خبرخبر
سرپرست فرمانداری ویژه کاشان: 

کاشان ظرفیت مناسبی 
در زمینه مشاغل خانگی بانوان دارد

1۴ شهرستان استان در وضع قرمز :

کرونا  اصفهان از نظر 
شرایط خوبی ندارد 
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5 1۴ فوریه     2۰22 رفهنگ
ماجرای کنسلی اجرای ارکستر ملی موسیقی اصفهان

مدتــی قبــل بــود کــه بــا مرتضــی 
شفیعی، رهبر ارکستر ملی موسیقی 
اجراهــای  مــورد  در  اصفهــان 
جدید این گروه صحبت کردیــم و او اعــالم کرد که این 
ارکستر قرار است به سفارش سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان و به مناسبت دهه فجر یک 

اجرای متفاوت داشته باشد، اما این اجرا کنسل شد.
اجرایی که قرار بود به مناسبت دهه مبارک فجر توسط 
ارکســتر ملی موســیقی اصفهــان و به رهبــری مرتضی 
شــفیعی در اصفهان برگزار شود، موســیقی بی کالم با 
مفهوم قیام و شــهادت همــراه با بازســازی آثار اســتاد 
جالل الدین تــاج اصفهــان را شــامل می شــد، اما این 
اجرا حتی بــا وجود امکان برگــزاری به صــورت آفالین، 

کنسل شد.
در گــزارش پیش رو، ایــن موضــوع از دیــدگاه مرتضــی 
شــفیعی، رهبر ارکســتر ملی موســیقی اصفهان، علی 
عطریان، رئیس اداره هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان و رضا دهقانی، سرپرست 
معاونت هنــری ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی استان اصفهان بررسی شده است.
          چرا برنامه های ارکستر ملی موسیقی اصفهان 

اجرا نمی شود!
مرتضی شفیعی، رهبر ارکستر ملی موسیقی اصفهان 
اظهار می کند: قرار بود ارکستر ملی موسیقی اصفهان 
دو اجــرا برگزار کند؛ یک اجرای عمومی با حضور ســاالر 
عقیلی که به دلیل وضعیت قرمز کرونایی شهر اصفهان 
کنسل شد و دیگری که به مناسبت دهه فجر بود و آن 
نیز کنسل شــد. وی می افزاید: اجرای مناسبتی دهه 
فجر به سفارش سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان صورت گرفتــه بود و بــا وجود این 
که برنامه به صورت آفالین ضبط شــد، اما بــه ما اعالم 
کرده اند که این برنامه حتی به صورت آفالین نیز منتشر 
نمی شود. رهبر ارکستر ملی موسیقی اصفهان تصریح 
می کند: این برنامــه، اجرای یک اثر بــی کالم مربوط به 
جنگ، قیام و شهادت بود. اجراهای دیگر نیز بازسازی 
موسیقی های فاخر قدیم به خصوص مکتب اصفهان 
و همچنین آثار بازسازی شده استاد تاج اصفهانی بوده 
است که توسط استاد »سیدرضا طباطبایی« از بهترین 

گردان استاد تاج اجرا می شد. شا
شــفیعی با بیان این که ماه ها اســت همه هنرمندان 
ارکستر برای این اجرا تالش و تمرین می کنند و برای آن 
وقت گذاشته اند، ادامه می دهد: به عنوان موزیسین 
بایــد چــه کار کنیــم؟ همــه شــهرها کار خــود را انجــام 
کنون تمام  می دهند، اما چرا ما نمی توانیم اجرا کنیم! ا
کار و تمرین ما بی نتیجــه مانده اســت؛ اجرای چنین 
برنامه هایی موجب شور و شعف مردم می شود و حتی 
به نوعــی حمایــت از موزیســین هایی بود که دو ســال 
بیکار بودند و شغلشان همین است؛ آن ها هم زندگی 
و خانواده دارند و همگی امید داشتند که در بهمن ماه 
به مناســبت دهه فجر گشایشــی شــود، آن هــم دهه 

فجری که دو ســال کرونایی را می گذرانــد؛ در این گروه 
۷۰ نفر حضور دارند که حداقل ۴۰ نفر آن ها سرپرست 

خانواده هستند.
وی با اشــاره به ســابقه اجرای ارکســتر ملی موســیقی 
کنون  اصفهان اظهار می کند: این ارکستر از سال ۱۳۹۰ تا
فعالیــت خــود را به عنوان ارکســتر کشــوری در ســطح 
ملی شــروع کرده اســت و البته پیش از آن نیز فعالیت 
داشــته اســت، اما بعد از ســال ۹۰ به صورت ملی اجرا و 
با خواننده های مطرح همکاری داشــته اســت حتی 
پیش از این نیز اجراهای مهمی مانند سمفونی عاشورا 
و دهه فجر را داشــته ایم، در واقع ما ارکستری هستیم 
که همیشه در چارچوب و قواعد فعالیت کرده و کاری 
کنون به مــا اجازه کار  خالف عرف انجام نداده ایم که ا

ندهند!
          اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

اصفهان مجوز نداد
ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
اصفهان ســال ها اســت کــه از هنرمندان رشــته های 
مختلف برای ارائه آثار مناسبتی حمایت می کند و این 
موضــوع موجب ایجــاد پیونــد بیــن اهالی هنــر با این 

سازمان شده است. 
در دورانی که با اپیدمی کرونا روبه رو هستیم این سازمان 
با سفارش چنین اجراهای موســیقی سعی داشته تا 
هم از هنرمندان حمایت کند و هم به حفظ موسیقی 
فاخر ایرانــی کمک کند و بــا توجه به ســابقه اجراهای 
مختلف ارکســتر ملی اصفهان، تصمیم بــه همکاری 
با این ارکستر گرفته اســت. علی عطریان، رئیس اداره 
هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان در مورد علت کنسل شدن اجرای ارکستر ملی 
اصفهان به مناسبت دهه فجر اظهار می کند: اداره کل 

فرهنگ و هنر ارشــاد اسالمی اســتان اصفهــان مرجع 
صدور مجوز است و ما می توانیم با گروه هایی کار کنیم 
که ایــن اداره اجــازه دهد برای ایــن گروه نیز مجــوزی از 
سوی اداره ارشــاد صادر نشــده اســت. وی افزود: این 
گروه )ارکســتر ملــی اصفهان( به پیشــنهاد خودشــان 
فیلم ضبط کرده انــد، البته ما هم ســابقه این گــروه را 
می دانستیم و قبال نیز با آن ها کار کرده بودیم و از حسن 
کنون مسئله نداشتن  سابقه آن ها اطالع داشتیم، اما ا
صدور مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان مطرح بود کــه نهایتا نتوانســتیم از این گروه 

استفاده کنیم.
رئیــس اداره هنــری ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
گر مجوز گرفته  ورزشی شــهرداری اصفهان می گوید: ا
می شــد از این گروه در دهه فجر به صــورت حضوری و 
غیرحضوری اســتفاده می کردیم، اما این امکان برای 

ما صورت نگرفت.
عطریان تصریح می کند: این که اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی چگونه مجوز می دهد را اطالع ندارم، اما وقتی 
قرار باشد اجرایی روی صحنه برود الزم است که گروه 
به این اداره معرفی شوند و آنها بررسی های خود را انجام 
دهند و نســبت به صدور مجوز اقدام کنند، البته این 
که چگونه و تحت چه شــرایطی مجوز داده می شــود، 

اطالعی ندارم.
          گروهی به نام ارکستر ملی موسیقی اصفهان 

نداریم!
رضا دهقانــی، سرپرســت معاونت هنری ســینمایی 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان نیز 
در مورد دالیل صادر نشدن مجوز برای چنین اجرایی 
اظهار می کند: در مکاتبات انجام شــده اصال مجوزی 
تحت عنــوان ارکســتر ملی موســیقی اصفهــان وجود 

نداشته است. وی با بیان این که این اداره در یک نامه 
تمام موارد کارشناسی را به این گروه اطالع داده است، 
می گوید: این گروه باید با عنوان ارکستر ملی موسیقی 
اصفهان مجوز داشته باشند، اما ما مجوزی با این نام 
نداریم، ضمن این که موارد دیگری هم وجــود دارد؛ از 
جمله این که درخواســت آنها حضور باالی هــزار و ۲۰۰ 
نفر در سالن ورزشگاه بوده است که این موضوع خارج 
از تفویض اختیار استان است و به زمان نیاز دارد و الزم 
است که چنین درخواستی به تهران ارسال و آنجا نیز 

بررسی شود.
سرپرست معاونت هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان در مورد مجوز اجراهایی 
که به صورت آفالین برگزار می شــود نیــز اظهار می کند: 
تنها درخواســتی که این گــروه ارائه داده اســت اجرای 
عمومی در ورزشــگاه بود و این که برای اجــرای آفالین 
نیاز به مجوز دارد یا نه باید توســط کارشــناس مربوط 
به موســیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان بررسی شــود ضمن این که از سوی این گروه 

درخواستی مبنی بر اجرای آفالین نداشته ایم.
به رغم اینکــه سرپرســت معاونــت هنــری ســینمایی 
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهــان 
می گوید چیزی با عنوان ارکستر ملی موسیقی اصفهان 
از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی این استان مجوزی 
دریافت نکرده است، اما مرتضی شفیعی ارکستر ملی 
موسیقی اصفهان می گوید این گروه سال ها است که 
با مجوزی با عنوان ارکســتری ملی موسیقی اصفهان 

اجرا داشته است.
از این نوع گروه های موسیقی کم نیستند که مشتاقانه 
راه اعتالی موسیقی اصیل ایرانی را در دست گرفته اند 
و اغلب با سنگ اندازی ها متوقف شده اند و البته این 
گر ارکســتر موســیقی ملی  ســوال نیز مطرح اســت که ا
اصفهان بنا به گفته سرپرست معاونت هنری سینمایی 
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهــان 
مجوزی ندارد چگونه است که سال ها با عنوان ارکستر 
ملــی موســیقی اصفهــان، ســابقه اجــرای موســیقی 

سنتی ایرانی را دارد!
در ایــن خصــوص بــد نیســت بــه ســخن یکــی از 
مدیــران وزارت ارشــاد نگاهــی بیندازیــم کــه چهــارم 
تیرمــاه ۱۳۹۷ در خبرگزاری ایرنا منتشــر شــده اســت: 
»مهدی هاشــمی معاونت حقوقــی، امــور مجلــس و 
استان ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در آئین تکریم و 
معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان 
در گرگان اظهار کرد: »متأســفانه برخی نگاه سلبی به 
موســیقی دارند و بــا بهانه های مختلــف می خواهند 
مانع ترویج و رونق و گسترش این هنر در جامعه شوند. 
کســی که موسیقی دوســت ندارد بهتر اســت به جای 
مانع تراشــی و ســنگ اندازی آن را گوش ندهد و اجازه 
دهد کســانی که به این هنــر و هنرهای مشــابه عالقه 
دارند، به فعالیت در این رشــته ها پرداختــه و یا اوقات 

فراغت خود را با موسیقی پر کنند.«

اولین جلسه از سلسله نشســت های »چالش های 
حفاظــت و توســعه در بافت هــای تاریخی ایــران« بــا 
موضوع تخریب های گسترده بافت تاریخی پیرامون 
مســجد جامع عتیــق اصفهــان،  به صــورت مجازی 

برگزار شد. 
محمدمهدی کالنتری، دبیر نشســت و دبیر کمیته میــراث فرهنگی و 
گردشــگری اتحادیه انجمن های علمی دانشــجویی معمــاری، مرمت 
و شهرســازی ایران بــا اعالم این خبر گفــت: در کمیته میــراث فرهنگی و 
گردشگری در دی ماه جاری با موضوع تخریب هایی در بافت تاریخی شیراز 
مواجه شدیم که برای جلوگیری از این امر در مکاتباتی با رئیس جمهور و 
ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، اعتراض خود را به این تخریب ها اعالم و 

خواستار جلوگیری از ادامه این روند شدیم.
او ادامه داد: همزمان چالش نجات بافت تاریخی شیراز راه اندازی شد که 
همچنان در جریان است، پیش از آن هم پویش نجات گذرآقانجفی را از 

سال ۹۷ پیگیری کرده و توانستیم رأی شــورای عالی را برای جلوگیری از 
احداث خیابان در محل گذر بگیریم که با به نتیجه رسیدن پویش قبل، 

آن را به پویش »نجات بافت های تاریخی ایران« تغییر دادیم.
کالنتری با اشاره به پرونده اول این پویش گفت: در اولین موضوع پویش، 
به سراغ موضوع مسجد جامع اصفهان رفتیم که مکاتبات آن را  از دو سال 

پیش آغاز کرده ایم.
این پژوهشگر مرمت بناها و بافت های تاریخی با بیان اینکه اواخر سال ۹۷ 
تخریب هایی در محدوده مسجد جامع عتیق انجام شد، گفت: با ارائه 
گزارش این تخریب ها به وزارت خانه های  میراث فرهنگی  و  راه و شهرسازی 
و پیگیری های فراوان، مشخص شد که طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵،  
با مرمت و بازسازی بافت تاریخی و بازآفرینی شهری طبق بافت موجود، 
دانشکده علوم و قرآن حدیث می تواند در این منطقه احداث شود؛ به این 
معنا که بافت تاریخی باید مورد مرمت و بازسازی قرار بگیرد و طرح معماری 

دانشکده علوم و قرآن و حدیث طبق بافت موجود آن منطقه ارائه شود.

کالنتری ادامه داد: اعضای انجمن همبود اصفهان به صورت خودجوش 
از بناهای این محدوده عکاسی، گزارش نویسی و مستندنگاری کرده اند 
که قرار شــد نشســتی با موضوع بافــت تاریخی محدوده مســجد جامع 
عتیق اصفهــان برگــزار شــود و در آن پیشــینه این محــدوده، تخریب ها 
و مســتندنگاری انجام شــده مورد بررســی قرار گیرد و گــزارش کاملی به 

وزارت خانه های راه و شهرسازی و میراث فرهنگی ارسال شود.
پژوهشــگر مرمت بناهــا و بافت های تاریخی دانشــگاه علــم و صنعت با 
اشاره به مهمانان نشست »چالش های حفاظت و توسعه در بافت های 
تاریخی ایران« با موضوع تخریب های گســترده بافت تاریخی پیرامون 
مسجد جامع عتیق اصفهان، ادامه داد: محسن افشار، معمار و مرمتگر 
بناهای تاریخی و عضو هیئت مؤسس انجمن حفاظت از میراث فرهنگی 
اصفهان، محدثه انصــاری و متین شــریفی از انجمن همبــود اصفهان 
مهمانان این نشست هستند. همچنین برای مسئولین میراث فرهنگی 

استانی و کشور نیز دعوتنامه ارسال شده است.  

پویشی برای نجات بافت های  تاریخی اصفهان

خبر

میراث 
تاریخی

محمدرحیــم اخــوت، داســتان نویس معاصــر 
اصفهــان، بعــد از تحمــل مدتــی فراموشــی، در اثر 

کهولت سن و عواقب آن، درگذشت. 
محمد رحیم اخوت، بعد از تحمل دوران فراموشی 

و کهولت سن، در ۷۶ سالگی دارفانی را وداع گفت.
گردان محافــل  کــه یکــی از شــا حامــد قصــری 
داســتان خوانی اخــوت بوده اســت، گفــت: اولین 
داســتان های اخــوت در روزهای نوجوانــی اش در 
کانون فکــری کــودکان و نوجوانــان و با تیــراژ باال به 

چاپ رسید.
بهترین اثر اخوت، »نام ها و سایه ها«ی او است که 
به گفته قصری، تمام جوایز داستان نویسی ایران از 

جمله جایزه گلشیری را کسب کرده است.
گرد اخــوت، او اوایــل در  گفته هــای شــا بنابــر 
داستان نویسی از هوشنگ گلشیری و بهرام صادقی 

تأثیر می پذیرفته است، ولی بعدها و به مرور زمان، 
قلم خودش را پیدا کرد و نویسنده مستقلی شد.  

کــرد: فضــای نوشــته های این  قصــری اظهــار 
کثــرا اصفهــان اســت .  داســتان نویس معاصــر، ا
نشانه شناســی اصفهان و اشــاره به تاریــخ قاجار و 

معاصر در داستان های او وجود دارد.
گرد اخوت ضمن با بیان اینکه مرحــوم اخوت  شــا
در زمینه تئاتر نیز فعال بوده اســت، گفت: دغدغه 
وی همیشــه بدون هیچ حزب و گروهی، ادبیات و 
هنر بود. به نظر قصری نسلی در خانه محمد رحیم 
اخوت پرورش یافته که امروز داســتان نویس های 
مطرح ایران هستند و اخوت معلم خوبی برای سه 
نســل بوده که به صورت خواســته و ناخواسته، در 
تربیت هنرآموزان داستانی موفق عمل کرده است.  
وی معتقد اســت: با رفتن اخوت، اصفهان یکی از 
داستان نویس های مهم خود را از دست داد و شاید 

تا ۱۰۰ سال آینده همانند او را نداشته باشد.
محمدرحیم اخوت، متولد آذر ۱۳۲۴، از نویسندگان 
اصفهانــی اســت. این نویســنده در کارنامــه اش 
رمان هایی با عنوان »تماشا«، »نام ها و سایه ها« و 

»نمی شود« و داستان های کوتاه و بلند دارد.
پیکر مرحوم اخوت در قطعه ۱۵ نام آوران باغ رضوان 

ک سپرده شد.  اصفهان به خا

گر از هریک از ما این سوال پرسیده شود که »اولین  ا
بار در چه سنی مفهوم کرایه نشینی را درک کردی؟« 

احتماال هیچ یک به خاطر نخواهیم آورد.
روایت هــای  خــرده  شــهریور؛  »قربانــی  کتــاب 
اجاره نشــینی« نوشــته زهــرا کاردانــی، بــه تازگــی 
راهی بازار نشــر شــده اســت. کاردانی متولد آذرماه 
کن قم است که پس  ۱۳۶۸ در شهر مشــهد، اما سا
غ التحصیلــی در رشــته گرافیــک، تحصیالت  از فار
حــوزوی خــود را در جامعه الزهــرا ادامــه داد. وی 
همکاری با مجله راز، خانه خوبان، خیمه و روزنامه 

جام جم را در کارنامه ادبی خود دارد.
در بخش هایــی از مقدمه کتاب »قربانی شــهریور؛ 
خــرده روایت هــای اجاره نشــینی« آمــده اســت: 
»اجاره نشینی بســتری اســت که همه ما به نوعی 
در آن زیســته ایم. پیراهنــی اســت کــه بــه نحــوی 
هرکدام مــان الاقــل یــک بــار لمســش کرده ایــم؛ 
گر نپوشــیده باشــیم، چه بــه عنوان کرایه نشــین  ا
خانه هــای مردم، چه بــه عنوان صاحــب خانه ای 
که بخشــی یــا همــه خانــه اش را در اختیــار دیگری 
می گذارد، چه حتی به عنوان شنونده روایت های 
مســتأجری از زبان صاحب خانه ها و مســتأجرها. 
گر از هرکداممان بپرسند که »اولین بار در چه سنی  ا
مفهوم کرایه نشینی را درک کردی؟« البد هیچ کدام 

یادمان نمی آید. 
گر هــم هیچ وقت طعم کرایه نشــینی را نچشــیده  ا
باشیم، دور و بر ما پر بوده از همسایه، فامیل و دوست 
و آشنایی که یک روز تابستانی آمده، نشسته ور دل 
پدر و مادرمان و از سختی روزگار باریده؛ از کرایه خانه 
که در هر سال و عصری، همیشه وزنش را روی گرده 

مستأجر انداخته و همیشه هم سنگین بوده«
در بخشی از کتاب »قربانی شهریور؛ خرده روایت های 
اجاره نشــینی« ضمن ارائه تاریخچه مختصــری از 
اجاره نشــینی در ایــران، به شــروع اجاره نشــینی از 
تهران در دوره ناصری اشــاره شده و در بخش های 
دیگر نیز روایت هایی از مستأجران و صاحب خانه ها 

آورده شده است.
نویسنده در این کتاب می گوید: »می خواستم زبان 
قشری باشــم که فصل تابســتان، دوران بی قراری 
آن ها اســت و در بخش دیگر، نویسنده آرزو می کند 
شــاید دنیــا چرخیــد و قوانیــن اجاره نشــینی در 

سال های پیش رو عوض شد«
کاردان در کتاب »قربانی شهریور؛ خرده روایت های 
»مســتأجر  کــه  اســت  آورده  اجاره نشــینی« 
و صاحب خانــه پشــت ســر هم، یــک رســاله حرف 
برای گفتن دارنــد، اما رو در رو که می شــوند، هیچ. 
تا مجبور به دعوا نشــوند، صحبتی نمی کنند. این 
کتاب را نوشــتم تــا درهــای خانــه مســتأجران را به 
روی صاحب خانه هــا بازکنــم. به اندرونــی دل هم 
مهمان شان کنم و زبانی باشم برای مستاجرهایی 
کــه مــاه بــه مــاه عصــاره کارشــان را بــه حســاب 
صاحب خانه می ریزند. این بخش هایی است که 
در پشت جلد این کتاب، نویسنده به عنوان توضیح 
پایانی آورده اســت« کتاب »قربانی شــهریور؛ خرده 
روایت های اجاره نشینی« نوشته زهرا کاردانی است 
که توسط انتشــارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی 
جام جم در ۱۵۹ صفحه با شمارگان یک هزار نسخه 

و قیمت ۴۲ هزار تومان منتشر شد.

کتــاب »والیت و انســان ســازی« برگرفتــه از بیانات 
مقام معظم رهبری باموضوع والیت و انسان سازی 

توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.
کتاب »والیت و انســان ســازی« به قلم اســماعیل 
فخریان به تازگی در ۱۴۰ صفحه توســط انتشــارات 

شهید کاظمی منتشر شده است.
محتوای کتاب »والیت و انســان سازی« برگرفته از 
بیانات مقام معظم رهبر انقالب اسالمی، حضرت 
آیــت اهلل العظمی خامنــه ای اســت و چینش ایــن 
بیانات براساس نگاه کالن ایشان به موضوع والیت 

و انسان سازی بوده است.
براساس این کتاب جامعه، مهم ترین و تأثیرگذارترین 
گذرگاه رشد انسان اســت. هر قدر محیط و قوانین 
یک جامعه، بیشتر منطبق بر فطرت آدمی باشد، 
به همان میزان شکوفایی استعدادهای بی پایان 

انسان ها نیز فزونی می یابد.
گزیــر از زندگــی جمعی و  از ایــن نظر کــه انســان ها نا
اجتماعی هستند، پس باید فضای زندگی جمعی 
انسان ها را جوری ساخت و مدیریت کرد که بتوانند 
در این محیط، پله های تکامل انسانی را طی کنند.

دین به عنوان »یگانه مرجع بی نقص در راهنمایی 
بشر« تمام لوازم، شرایط و ابزار ساخت یک جامعه 
الهی را بیان کــرده و این قوانیــن را در قالب »کتاب« 
بــه انبیــا داده تــا بیاینــد و جامعــه ای در خور شــأن 
انســان بســازند. بعــد از انبیــا، اولیــایء الهــی نیــز 
متکّفل همین وظیفــه خطیرند بــوده و مأمــور به 
دســتگیری از انســان ها در قالب ایجــاد یــک نظام 
و جامعــه اسالمی می باشــند. بــر اســاس قاعــده 
امامــت، خداوند متعــال، در عصــر غیبت حضرت 
حجة بن الحســن المهدی )روحی فداه( انسان ها 
را بی راهنما و رهبر رها نکرد، بلکــه والیت خود را به 
فقهای عظیم الشأن اسالم اعطا کرده تا ایشان خط 
انبیا و امامان معصوم را ادامه دهند. در عصر غیبت، 
وظیفه ولی ّ فقیه، بی کم و کاســت، همان وظیفه 
انبیا و اولیا، یعنی ایجاد کارخانه انسان سازی است.

در برشی از این کتاب آمده است:
کمیت فقیه، همان حدود فقه  حدود والیت و حا
است. تا هر جای زندگی بشر که فقه اسالمی، یعنی 
کمیت فقیه  احکام الهی گسترده است، والیت و حا
هم تا همانجا گسترده است و چون می دانیم که فقه 
اسالمی هیچ امری از امور زندگی بشر را از حکم الهی 
بیرون نمی داند و همه مسائل سیاسی، اقتصادی، 
فردی و اجتماعی مشمول حکم الهی است، پس 
کمیت ولی فقیه هم شــامل همه امور فــردی و  حا
امور اجتماعی و امور سیاسی و امور اقتصادی و امور 
نظامی و امور بین المللی و همه چیزهایی است که 

در قلمرو حکم اسالمی و شرعی است.

محمدرحیم اخوت درگذشت

تازه های کتاب؛

روایت های قربانی شهریور از اجاره نشینی

توسط انتشارات شهید کاظمی؛

کتاب »والیت و انسان سازی« منتشر شد

خبر

کتاب

ورود سویه جدید بیماری کرونا با نام امیکرون 
موجب شــد که شــرایط کشــور یک بــار دیگر 
تغییر کند و پس از حاشیه های مختلف برای 
باز یا بسته  بودن ســالن های تئاتر، سرانجام 
گروه هــای تئاتــری در اصفهــان بــا فعالیــت 
محدود و با رعایت کامل دستورالعمل های 

بهداشتی به کار خود ادامه می دهند.
نمایش کمدی »شب های کدده« اثر مجید 
کاشی فروشان در سالن هالل احمر اصفهان، 
نمایش کمدی »گربه شــور« و نمایــش »اول 
شخص مفرد« اثر امید نیاز به ترتیب در سالن 
آمفی تئاتر مجتمع فرشــچیان و تماشاخانه 
اردیبهشــت روی صحنــه اســت. همچنین 
نمایش »کشــتن گربه بابــا فونتن«از شــایان 
صفرلو و نمایــش »که« بــه کارگردانی شــایان 
فیــروزی در تــاالر هنــر میزبــان عالقه منــدان 

است.
در ایــن خصــوص بــه معرفــی نمایش هایــی 
پرداختیم که این هفته در شهر اصفهان روی 

صحنه خواهد بود.
          شب های کده

نویسنده و کارگردان: مجید کاشی فروشان
تهیه کننده: امیرحسین آیتی

زمان اجرا: ساعت ۲۰
مکان اجرا: سالن صلح و دوستی هالل احمر، 

واقع در خیابان میر
تاریخ اجرا: تا سی ام بهمن ماه

          گربه شور
نویسنده و کارگردان: امید نیاز

تهیه کننده: علی ربیعی
زمان اجرا: ساعت ۱۹

مکان اجرا: سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی 
هنــری اســتاد فرشــچیان، واقــع در خیابان 

توحید
تاریخ اجرا: تا بیست وچهارم بهمن ماه

          اول شخص مفرد
کارگردان: امید نیاز

تهیه کننده: پرویز پرستویی
زمان اجرا: ساعت ۲۰

مکان اجرا: تماشاخانه اردیبهشت، واقع در 
آموزشگاه اردیبهشت

تاریخ اجرا: تا بیست وپنجم بهمن ماه
          کشتن گربه بابا فونتن

کارگردان: شایان صفرلو
نویسنده: محمد رحمانیان

زمان اجرا: ساعت ۱۹:۳۰
مکان اجــرا: اصفهــان، واقع در میــدان الله، 

تاالر هنر
تاریخ اجرا: تا بیست وششم بهمن ماه

          که
کارگردان: شایان فیروزی

تهیه کننده: مصطفی مقیمی
زمان اجرا: ساعت ۱۸:۱۵

مــکان اجــرا: ســالن نقــش جهــان، واقــع در 
میدان الله، تاالر هنر

تاریخ اجرا: تا بیست وهشتم بهمن ماه

مدیــر پردیــس ســینمایی ســیتی ســنتر 
کــران ۲۲ اثر  اصفهــان گفت:باوجــود قــول ا
جشــنواره، فقط ۱۶ اثر در استان ها نمایش 
کــران  داده شــد و تالش هــای مــا بــرای ا

فیلم های بیشتر بی نتیجه ماند. 
پناهی نــژاد گفــت: جشــنواره فیلــم فجر در 
اســتان ها چندان جدی گرفته نمی شــود، 
کــران فیلم هــای جشــنواره در تهــران در  ا
کــران می شــود،  حــدود ۵۰ ســالن ســینما ا
اما در کالنشــهر اصفهــان تنها ســه پردیس 
سینمایی برای جشنواره در نظر گرفته شد.
به گفته او باوجود اینکه استقبال مخاطبان 
از فیلم هــای جشــنواره خــوب بــود و بلیــط 
فروشــی بر اســاس رعایــت شــیوه نامه های 
بهداشــتی در ســالن ها انجــام می شــد، اما 
کــران کامل فیلم های  تالش های ما برای ا
جشــنواره در اصفهان بی نتیجــه ماند و در 
نهایت فقط ۱۶ فیلم جشــنواره در اصفهان 

به نمایش درآمد.
کــران ۲۲ اثر جشــنواره، فقط  باوجــود قول ا
۱۶ اثــر در اســتان ها نمایــش داده شــد و ۶ 
فیلم چهلمین جشــنواره فیلم فجــر از دید 

مخاطبان استان ها محروم ماند.
 مدیــر پردیــس ســینمایی ســیتی ســنتر 
اصفهــان می گویــد امســال تصمیــم گیری 
در اختیار اســتان ها قرار نگرفت و سینما ها 
دخالتــی در پروســه برگــزاری نداشــتند و 
کران فیلم های بیشــتر  تالش های ما برای ا

بی نتیجه ماند.
 فیلم هــای ماهــان بیــرو و الیه هــای دروغ 
گران اصفهانــی کمتریــن و  در بیــن تماشــا
فیلم های مــرد بازنده مالقــات خصوصی و 

علفزار بیشترین مخاطب را داشته است.

روی صحنه تئاتر چه خبر؟

ایستگاه پایانی جشنواره فجر
 در نصف جهان 

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

خ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ هیات سه خانم الهام عباسی به شناسنامه  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۴۸۷ مور
شماره ۵۱ کدملی ۱۱۵۹۹۱۹۰۷۰ صادره داران فرزند محمد بصورت ششدانگ یک باب مغازه و دفتر کار 
ک شماره ۸۶۰ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره  فوقانی به مساحت ۴۲/۲۰ مترمربع از پال
خ  ک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۸۸۸۹ مور ثبت اسناد و امال
ک گردید. لذا به منظور اطالع  ۹۱/۱۲/۲۲ دفتر ۲۵۳ اصفهان موردثبت صفحه ۴۱۰ و ۴۱۳ دفتر ۴۶۴ امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان 
دارویی تسلیم نموده 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۶۸۹۰ / م الف ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

خ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ هیات دو آقای حیدر بهمنی حیدرآبادی به  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۹۸۱ مور
شناسنامه شماره ۲ کدملی ۵۶۴۹۶۸۶۶۳۷ صادره جرقویه فرزند حسینعلی بصورت ششدانگ یکباب 
ک ۳۰۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد  ساختمان به مساحت ۲۲۸/۴۵ مترمربع از پال
کبر فرقانی موضوع سند انتقال ۱۱۳۷۴۴،  ک شمال اصفهان طبق قباله عادی و وکالت از مالکیت ا و امال
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  ۹۳/۴/۳۰ دفتر ۹ اصفهان ذیل صفحه ۵۰۰ دفتر ۵۶ وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ

گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره  اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
له ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی  ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان ال
تسلیم نموده 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵، تاریخ انتشار نوبت 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۶۹۰۵ / م الف دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

خ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ هیات دو آقای حمید هوشنگ قاسم زاده  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۱۱۶ مور
عقیانی به شناسنامه شماره ۳۵۵۱۴ کدملی ۲۹۹۰۳۵۳۷۱۲ صادره کرمان فرزند عزیزاله بصورت 
ک ۱۵۱۸۲ اصلی و ۴ فرعی از ۱۵۱۸۲  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۳۲/۲۶ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق قباله عادی مع الواسطه  اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
از مالکیت رسمی آقای رمضان علی بابا خوابجانی موضوع سند انتقال ۷۸۳۸، ۵۰/۱۲/۱۱ دفتر ۱۰۳ 
گذار گردید. لذا به  ع به موجب سند ۶۴۲۸۹، ۸۵/۳/۱۱ دفتر ۸۵ اصفهان وا اصفهان و آقای قاسم زار
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین 
جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 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: 
ک شمال اصفهان  ۱۴۰۰/۱۱/۲۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

موسوی - ۱۲۷۶۸۰۸ / م الف

آگهی

تئاتر

جشنواره



سال پنجم - شماره 1۳۵۳

 دوشنبه  2۵  بهمن 1۴۰۰ - 12 رجب 1۴۴۳

ورزش6 1۴ فوریه     2۰22
سپاهان ۴ - نفت مسجد سلیمان 1

گردان نویدکیا نفت مسجدسلیمان را  شا
در هم کوبیدند

ســپاهانی ها با برتری پر گل مقابل 
نفت مسجدسلیمان اختالف خود 
را با پرسپولیس موقتا به سه امتیاز 

رساندند.
دیدار دو تیم سپاهان و نفت مسجدسلیمان در قالب 
هفته هفدهم لیگ برتر فوتبالدر ورزشگاه نقش جهان 
برگزار شد که این دیدار با برتری ۴ بر یک سپاهانی ها به 

پایان رسید.
در دقیقه ۸ سانتر سجاد شهباززاده با برخورد به مدافع 
کنش ناقص علی محسن  نفت تغییر مســیر داد و با وا
زاده، وارد دروازه نفتی ها شد و گل به نام دروازه بان این 

تیم ثبت شد.
در دقیقه ۲۱ تکل خشــن مســلم مجدمــی روی امید 
نورافکــن باعث شــد تــا داور این دیــدار بازیکــن نفت را 

مستقیم اخراج کند.
در دقیقه ۵۲ فرار شهباززاده و سانتر زمینی او در محوطه 
جریمه با ضربه بغل پای مغانلو وارد دروازه  نفتی ها کرد تا 

اختالف به ۲ گل برسد.
در ادامه حمالت سپاهانی ها در دقیقه ۶۶ سانتر امید 
نورافکن با ضربه سر شهباززاده وارد دروازه محسن زاده 

شد تا سپاهانی ها سومین گل شان را به ثمر برسانند.
رضا میرزایی در دقیقه ۸۰ با پاس سروش رفیعی مقابل 
دروازه بان نفت تک به تک شد و توانست با یک ضربه 

بغل پا چهارمین گل تیمش را به ثمر برساند.
در دقیقه ۸۸ ســانتر امیــری از روی نقطه کرنــر و ضربه 
فرصــت طلبانــه مشــایخ وارد دروازه مظاهری شــد تا 

نفتی ها یکی از گل های خورده را جبران کند.
ایــن دیــدار در نهایــت بــا برتــری ۴ بــر یک ســپاهان به 
گردان نویدکیــا ۳۲ امتیازی شــوند  پایان رســید تا شــا
و جایگاه ســوم جدول را حفظ کننــد. در مقابل نفت 
مسجدســلیمان با این شکســت ۱۱ امتیــازی و در رده 

پانزدهم باقی ماند.
          نویدکیا:مظاهری نشان داد اعتماد به نفس 

دارد
سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: کیفیت 
خیلی خوبی ارائــه دادیــم، ده نفره شــدن حریف هم 
باعث شد از جناحین بهترین استفاده را ببریم. محرم 
نویدکیا در نشست خبری پس از دیدار سپاهان مقابل 
نفت مســجد ســلمیان و برد چهار گله تیمــش اظهار 
کرد: برای ما بازی روند خوبی داشت، بسیار خوب کار 
را شــروع کردیــم و به بازی مســلط بودیــم، حریف هم 
به دنبــال ضدحمله و ضربات ایســتگاهی بــود، نفت 
مسجدسلیمان هم پس از ده نفره شدن شرایطشان بد 

شد و ما از کناره ها به خوبی استفاده کردیم.

وی در ادامه افزود: حتی از میانه زمین هم توانســتیم 
فشار بیاوریم، به خاطر فشــاری که روی بچه ها وجود 
داشت در نیمه نخســت با احتیاط تر بازی کردند، ده 
نفره شــدن تیم حریف بــه همان انــدازه کــه می تواند 
ک باشد به همان اندازه به توان بدنی تیم آسیب  خطرنا
می رساند، در نیمه دوم فضاهای بیشتری ایجاد کردیم و 
من ممنون دار بچه ها هستم، بازی با کیفیتی داشتیم و 
کامی در  یک برد خوب به دست آوردیم آن هم پس از نا

بازی آخر نیاز داشتیم تا از لحاظ روحی تقویت شویم.
ســرمربی تیــم فوتبــال ســپاهان اصفهــان در رابطه با 
بازیکنان جدیدشان تصریح کرد: از االن در موردشان 
نظر دادن زود است، اما رشید نشان داد اعتماد به نفس 
خوبی دارد، میــالد جهانی هم با وجود اینکه شــرایط 
بدنی اش مهیای این بازی نبود اما به خاطر ایجاد ارتباط 
و حس خوب در کنار سایر بازیکنان به او شانس بازی 
دادیــم، تمرینات جدی نداشــتند اما هفته های بعد 

می توانیم در موردشان قضاوت کنیم.
کتیک و سیستم  محرم نویدکیا در ادامه در رابطه با تا
تیمش و گلزنی هایشان خاطرنشان کرد: به خاطر اخراج 
بازیکن نفت مسجدسلیمان، تمرکز تیم حریف به هم 
ریخت، مقداری سمت راست را از دست دادند و ما هم 
از همان نقطه خالی تیمشان اســتفاده کردیم، هم از 
سمت چپ و هم سمت راست به دروازه شان رسیدیم، 

در مجموع کیفیت خوبی ارائه کردیم.
وی در خصوص رضا میرزایی و عملکــرد او اظهار کرد: 
میرزایی سرعت باالیی دارد لحظاتی که نیاز است از او 
استفاده می کنیم، رضا میرزایی کیفیت باالیی دارد و هر 

زمان به زمین آمده به تیم کمک کرده، موضوع فیکس 
و ذخیره بودن بازیکنان مطرح نیســت و هر کسی که 
می آید باید با تمام وجود بازی کند و هر کاری از دستشان 

برمی آید برای تیم انجام دهند.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در پایان در رابطه 
با شایعات اســتعفایش گفت: اصال نمی دانم بحث از 
کجا آغاز شد، من نه نامه ای به باشگاه زدم و نه صحبتی 
کردم، باید جلســه با هیئت مدیره می گذاشــتیم ولی 
همان روز تســت کرونــای من مثبت شــد و حتــی ۲۴ 
ساعت تلفنم را نگاه نکردم و بعدا به من خبر دادند که 

چنین شایعه ای مطرح شده است.
محرم نویدکیا ادامه داد: پس از آن با باشــگاه صحبت 
کردم و سپس تلفنی به صورت تصویری با جناب ساکت 
صحبتی را انجام دادیم و آن موضوع را تکذیب کردم، 
گر  گر من را نخواهید من می روم ا من به باشگاه گفته ام ا
هم باشد با کسی مشکل ندارم و تا زمانی که بتوانم به 

تیم کمک کنم هستم. َ
          فکری: تصمیم سخت گیرانه داور تیم ما را به هم 

ریخت
ســرمربی تیم فوتبــال نفــت مسجدســلیمان گفت: 
تصمیم سخت گیرانه داور باعث شد شیرازه تیم ما از هم 
بپاشد، قدرت سپاهان هم خیلی بیشتر از ماه بود ولی 

به بازیکنانم امیدوار شدم.
محمــود فکــری در نشســت خبــری پس از شکســت 
نفت مسجدســلیمان مقابل ســپاهان اظهار کــرد: از 
بازیکنانم ممنونم که با تمام وجود جنگیدند، نکاتی 
که می خواستم را در زمین اجرا کردند اما در بحث فنی 

گر یازده نفره هم  قدرت ما به سپاهان نمی رسد، حتی ا
بودیم و تا پایان ادامه می دادیم تضمینی برای کسب 
امتیاز نبود. وی در ادامه با گالیه از قضاوت داور افزود: 
البته اشتباه داوری هم در بازی تأثیرگذار بود و تصمیم 
سخت داور در صحنه اخراج مجدمی شیرازه تیم ما را 
به هم زد. بعضی مواقع داوران به نام و قدرت تیم نگاه 
گر چنین صحنه ای برای  می کنند و بعد سوت می زنند، ا
تیم ما اتفاق می افتاد داور تصمیمش اخراج مستقیم 
نبود. سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان ادامه 
داد: بعد از اخراج سیستم تیمی ما به هم ریخت و برنامه 
مدنظرمان اجرا نشد، اما باز هم بازیکنانم خوب بازی 
کردند، در نیمــه اول فقــط یک فرصت بــه تیم حریف 
دادیم اما در یارگیری ها اشتباه کردیم و بازیکنان حریف 

به راحتی از پشت بازیکنان فرار می کردند.
محمــود فکــری در رابطــه بــا گل هایــی کــه تیمــش از 
سمت راست دریافت کردند تصریح کرد: بازیکنان ما 
فقط به توپ نگاه می کردند و به راحتی توپ به داخل 
محوطه مان می آمد، باید ایرادات را برطرف کنیم و در 
دیدارهای آینده امتیازاتی که می توانیم را کسب کنیم، 
در هر صورت از انگیزه بازیکنانم راضی ام و در این بازی 
به تیمم امیدوار شدم . وی در پایان خاطرنشان کرد: 
نقطه قوت ســپاهان را بــه بازیکنانمان منتقــل کرده 
بودیم و می دانستیم که از جناحین حمالتشان را انجام 
می دهند. تغییراتی را هم پس از دریافت گل نخست 
و بیــن دو نیمه اعمــال کردیــم اما برخــی مواقــع توان 
باالی بازیکنان حریف باعث اشتباهات بازیکنان تیم 

ضعیف تر می شود، قدرت تیمی حریف بهتر از ما بود.

خبر

بازیکن سپاهان گفت: دوســت نداریم شرمنده 
هواداران خود شــویم و در تالش هستیم که یک 

جام به آن ها هدیه دهیم.
در یکــی از بازی هــای هفتــه هفدهــم لیــگ برتــر 
فوتبال ایــران، تیــم فوتبال ســپاهان موفق شــد 
با نتیجه پــرگل چهار بر یک از ســد نفت مســجد 
ســلیمان بگذرد با ۳۲ امتیاز در رده سوم جدول 
باقی بماند. زننده یکی از این گل ها رضا میرزایی 
بود. رضــا میرزایی پــس از پایــان بــازی و در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: بازی بسیار خوبی بود، خدا 
را شکر می کنم که توانستیم از موقعیت های خود 

استفاده کنیم و برنده بازی باشیم. 
گل مــن حاصل تالش همــه بچه های تیــم بود، 
از این بابت خوشــحال هســتم و امیدوارم تداوم 

داشته باشد.
وی ادامه داد: انشااهلل تیم به مرور شرایط بهتری 
را خواهــد داشــت، امیدواریم که بتوانیــم در آخر 
فصل قهرمانی را به هواداران خود هدیه کنیم، آنها 
بســیار از ما حمایت می کنند و دوست نداریم که 

شرمنده آنها شویم.
بازیکــن ســپاهان در خصــوص شــرایط خــود 

خاطرنشــان کــرد: مصدومیــت من بهبــود پیدا 
کرده و شرایط خوبی دارم، من همیشه آماده بازی 
هســتم و هر موقع که آقای نویدکیا صالح بداند، 
در خدمت تیم خواهم بود، فرقی نمی کند چند 

دقیقه بازی کنم، من با تمام توان تالش می کنم.
میرزایی در خصوص عملکرد کادر فنی سپاهان 
تصریــح کــرد: نظــر دادن در ایــن خصــوص در 
حیطه اختیارات ما نیست، آقای نویدکیا را همه 
می شناسند، او یک آدم با شخصیت، و منطقی 
اســت، کادر فنــی خوبــی داریــم کــه بــا بازیکنان 
هماهنگ هستند، و نظر نهایی در این خصوص 

به مدیریت باشگاه مربوط می شود.

در دیــدار شــباب االهلــی مقابــل عجمــان در 
لیــگ فوتبــال امــارات، احمــد نوراللهــی روی 
پاس مهــدی قائــدی یــک گل زیبــا و دیدنی را 

به ثمر رساند.
در دیدار شباب االهلی مقابل عجمان در لیگ 

فوتبــال امــارات، احمــد نوراللهــی روی پــاس 
مهدی قائدی، یک گل زیبــا و دیدنی را به ثمر 
رســاند. نوراللهــی بــا پــاس گلــی که بــه مهدی 
قایدی داد، باعث شــد دیدار شــباب االهلی با 

عجمان مساوی شود.

هافبک تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: پیروزی 
در بازی مقابل نفت کمک زیادی در ادامه راه به ما 
خواهد کــرد، از حاال هم به پیــروزی در دیدار آینده 
فکر می کنیم. فرشاد احمدزاده پس از پیروزی چهار 
گل سپاهان مقابل نفت مسجد سلیمان در جمع 
کامی در چند بازی به  خبرنگاران اظهار کرد: پس از نا
یک برد خیلی خوب و با گل های زیبا دست یافتیم و 
قطعا این پیروزی در ادامه بازی ها خیلی به ما کمک 
خواهد کرد. وی با بیان اینکه هواداران او را بهترین 
بازیکن ســپاهان در نیم فصل نخست می دانند، 
افزود: این گونــه هــم نیســت، هواداران همیشــه 
لطف داشــته اند، اما وقتی یــک بازیکن عملکرد 

خوبی ارائه می دهــد دلیلش تالش یک تیم 
کرم که در کنار چنین  است؛ خوشحال و شا

بازیکنانی بازی می کنم.
هافبک تیم فوتبال سپاهان اصفهان ادامه 

داد: بازیکنان به یکدیگر کمک می کنند، بعد 
از یک فصــل و نیم حضــور در فــوالد وقتی به 

سپاهان آمدم هم تیمی ها کمک زیادی به من 
کردند و قدردان آنها هستم.

احمــدزاده در پاســخ به ایــن ســوال کــه آیا به 
تیم ملی هم فکــر می کند یا خیــر؟ تصریح 

کرد: ابتدا صعود مقتدرانه ایران به جام 

جهانی را تبریک می گویم، من هم تمامی تالشم را 
به کار می گیرم تا نظر سرمربی تیم ملی را به عملکرد 
خودم جلب کنم و بــه تیم ملی دعوت شــوم. وی 
خاطرنشان کرد: سپاهان همیشه یک تیم مدعی 
قهرمانــی بــوده و بــه قهرمانــی هــم فکــر می کنــد، 
کنون ما در شرایطی قرار داریم که باید بازی به  هم ا
بازی پیش برویم، هدفمان ابتدا بازی با نفت بود 
و از حاال خودمــان را برای دیدار هفته آینــده آماده 
می کنیم و آخر فصل هم امیدوارم با 
قهرمانــی دل هوادارانمان را شــاد 

کنیم.
هافبــک تیــم فوتبــال ســپاهان 
کــه  ســوال  به ایــن  پاســخ  در 
برخــی گفته اند بازیکنــان با 
اعضای کادر فنی مشکل 
موضــوع  آیا ایــن  دارد، 
گفــت:  دارد؟  صحــت 
نمی دانم ایــن حرف هــا از 
کجا ساخته می شود، من 
که تا به حــال چنین چیزی 
ندیده ام، این ها فقط و فقط 
بازی های رســانه ای اســت تا 

جو سپاهان را تخریب کنند.

بازیکن تیم پرســپولیس با فسخ قرارداد از این 
تیم جدا شد.

مهدی شیری، مدافع تیم پرسپولیس تهران 
کــره با  بــا حضــور در ســاختمان باشــگاه و مذا
مدیران در نهایت برای فسخ قرارداد به توافق 
رســید. شــیری طــی هفتــه گذشــته از ســوی 
یحیی گل محمــدی در لیســت مازاد قــرارداد 
خ پوشان  گرفت و به صورت رسمی از جمع سر
جــدا شــد. مدافــع ۳۱ ســاله از ابتــدای لیــگ 
هجدهم به پرسپولیس ملحق شده بود و طی 
چهار فصل حضور در این تیم طی ۱۱۰ بازی به 

میدان رفت.

سرمربی تیم فوتسال فوالدمبارکه سپاهان گفت: در 
تمرینات سعی می کنیم ایراداتی که داریم را رفع کنیم 
تا بتوانیم نمایش بهتری در مسابقات داشته باشیم 

و به نتیجه برسیم.
احمــد باغبان باشــیپس از تســاوی تیمــش در 
مقابل فردوس قــم در لیگ برتر فوتســال در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: می دانستیم بازی سختی 
بــا تیــم فــردوس قــم خواهیــم داشــت. تیم قــم از 
تیم های ریشه دار ایران است. در زدن ضربات هنوز 
مشکل داریم، می توانستیم زودتر به گل برسیم تا 
هماهنگی تیمی خوبی پیدا کنیم و در ثانیه های 
پایانی توانستیم گل تساوی را وارد دروازه قم کنیم.

وی افزود: خواهشی که از تیم ها دارم این است که 
ما داریم ســالم فوتســال بازی می کنیم، گلر آنها در 
طول بــازی چندین مرتبه خــود را بــدون دلیل به 
گر ۳  زمین زد، شــاید می خواستند نفس بگیرند، ا
امتیاز این بازی را می گرفتیم، شــخصیت تیمی ما 
برمی گشت و می توانستیم امیدوارانه تر به راهمان 

در لیگ ادامه دهیم.
سرمربی تیم فوتسال سپاهان در خصوص پنالتی 
گرفته نشــده برای تیمــش گفت: متاســفانه توپ 

به دســت بازیکن حریف خــورد و داور اعالم کرد که 
صحنه را ندیده، این صحنه ها اســت که داور باید 

باید تیزبین باشد تا ببیند و قضاوت کند.
وی ادامه داد: تا آخرین لحظــه بازی تالش کردیم 
تا بتوانیم پیروز این میدان باشیم و تیم قم را تحت 
فشــار زیــادی قــرار دادیــم و حریــف هــم بــه دنبال 

استفاده از ضدحمالت بود.
باغبانباشی تصریح کرد: نبض بازی در دست ما بود و 
دوست داشتیم به پیروزی برسیم، بازیکنان زیادی 
از تیم ما با مصدومیت مواجه هستند و در نهایت 
مجبور شدیم از مهرداد جابری استفاده کنیم که 
به نوعی آچارفرانسه تیم ما است و  توانست به تیم 

ما کمک کند تا به گل برسیم.

میرزایی: می خواهیم به هواداران جام هدیه دهیم

خبر

گلزنی نوراللهی روی پاس قائدی در لیگ امارات

احمدزاده:

پیروزی در مقابل نفت کمک زیادی به سپاهان می کند

رسمی:  قرارداد مهدی شیری با پرسپولیس فسخ شد

سرمربی فوتسال سپاهان:

نبض بازی در دست مان بود

خبر

دانیال ساوه شمشــکی، تنها نماینده ایران در 
المپیک زمستانی از بین ۹۷ ورزشکار در جایگاه 

هشتادوچهارم قرار گرفت.
پــس از اتفاق هــای رقم خــورده بــرای پرچمدار 
کاروان ایران در المپیک زمستانی و مثبت شدن 
تست حسین ساوه شمشکی برای دومین بار، 
تعــداد نمایندگان ایــران در چیــن از ســه بــه دو 
کاهش پیدا کرد. ایران که دو نماینده در اسکی 
آلپایــن و یک نماینــده در اســکی صحرانوردی 
داشت، حاال پس از رقابت عاطفه احمدی در روز 
بیستم بهمن ماه نوبت به دانیال ساوه شمشکی 
رسید تا در آوردگاه المپیک زمستانی با رقبایش 

دیدار کند.
در رقابت های اسکی صحرانوردی ۱۵ کیلومتر 
المپیــک  بازی هــای  در  مــردان  کالســیک 
زمســتانی ۲۰۲۲ پکن، دانیال ساوه شمشــکی 
تنها نماینده ایران در این بخش به رقابت با دیگر 
اســکی بازان پرداخت. ۹۹ ورزشکار در فهرست 
اولیه ایــن رقابت هــا قرار داشــتند کــه ۹۷ نفــر از 
آن ها کار خــود را آغاز و ۹۵ نفــر از خط پایان عبور 
کردند. دانیال ساوه شمشکی مسیر مسابقه را 
در زمان ۴۷ دقیقه و ۲۶ ثانیه طی کرد و در جایگاه 
هشتادوچهارم قرار گرفت. در این مسابقه ایوو 
نیسکانن از فنالند با زمان ۳۷ دقیقه و ۵۴ ثانیه و 
هشت صدم ثانیه در جایگاه نخست قرار گرفت.

قرار بر این بود حسین ساوه شمشکی سومین 
نماینده ایران باشــد کــه در این رویداد شــرکت 
کنــد؛ امــا مثبــت شــدن تســت دوپینــگ وی 
باعث شــد تــا کار نمایندگان ایران در بیســت و 
چهارمیــن دوره المپیــک زمســتانی بــا رقابــت 

دانیال ساوه شمشکی به اتمام برسد.

ســرمربی ســابق تیم ملــی تکوانــدو از ۴۰ روز 
بالتکلیفی تکواندو انتقاد کرد و گفت: تکواندو 

از این بابت شدیدا متضرر خواهد شد.
حســن ملکــی در گفت وگــو با ایســنا، بــا ابراز 
تاســف از بالتکلیفــی فدراســیون تکوانــدو 
پــس از برگــزاری مجمع ایــن فدراســیون که 
با انتخاب هادی ســاعی همــراه بــود، اظهار 
کرد: متاســفم که تا این حد نسبت به رشته 
پرافتخار ایران بی مهری می شود. قطعا این 
موضــوع به رشــته تکوانــدو آســیب می زند و 
عواقب آن را در رویدادهای پیش رو خواهیم 
دید. سرمربی سابق تیم ملی تکواندو، افزود: 
اتفاقات اخیری که رخ می دهد، زیاد شایسته 
ورزش کشور نیســت. عملکرد وزارت ورزش 
در مباحث مختلف نیــز قابل نقد اســت و با 
ادامه این وضعیت، قطعا ورزش ایران متضرر 

خواهد شد.
وی تصریح کرد: دوستان یک موضوع خیلی 
ســاده را بــزرگ کردنــد تــا تکوانــدو همچنان 
بالتکلیــف بــه حــال خــود رهــا شــود. ۶۰ 
پیشکسوت تکواندو به وزیر ورزش نامه زدیم 
که جلســه داشــته باشــیم تا دربــاره تکواندو 
کنون هبــچ جوابی به  صحبت کنیم، امــا تا

ما نداده اند.
ملکــی تصریــح کرد: هــادی ســاعی بــا رای 
اعضای مجمــع رییس فدراســیون شــد اما 
نمی دانم چرا بعد از ۴۰ روز هنوز حکم ریاست 
او صادر نمی شود؟ چنین اتفاقاتی در تاریخ 
ورزش ایران بی سابقه است. تکواندوی روی 
هواست و قطعا از این بابت ضربه می خوریم. 
هــر چنــد سرپرســت فدراســیون زحمــت 
می کشــد امــا او هــم چــون می دانــد موقتــی 
است، طبیعی اســت آن طور که باید وقت و 
انــرژی نمی گــذارد. االن تکلیف کمیته های 
مختلف هم روشن نیســت و معلوم نیست 

چه برنامه ای وجود دارد.
پیشکسوت تکواندوی ایران افزود: انتخابات 
برگزار شــد و اعضا آمدند رای دادند و ســاعی 
انتخاب شد، نمی دانم مشکل کجاست که 
حکم او را صادر نمی کنند؟ در کشــور ما مثال 
۵۰ میلیون واجــد شــرایط رای دادن داریم، 
مگــر همه ایــن تعــداد می آیند برای ریاســت 
جمهوری رای بدهند؟ خب موقع شمارش 

آرا نیز محاسبه نمی شوند. 
در انتخابــات تکوانــدو هــم نماینــده وزارت 
رای نداده اســت، این یعنی باید تعداد آرای 
اخد شــده محاســبه شــود اما برخی تفســیر 
خودشــان را می کننــد. نصف بــه اضافه یک 
رای با نصف منهای یک رای، ۲ اختالف دارد 
گر قرار بود  که االن هم ۲ اختالف وجود دارد. ا
ساعی ۳۰ رای داشته باشد، می شد نصف به 
اضافه یک و نیم رای. حق ســاعی اســت که 
سریع تر کارش را به عنوان رییس فدراسیون 
منتخب مجمع آغاز کند و ادامه این روند به 

نفع تکواندو نیست.

المپیک زمستانی 2۰22 پکن؛

تنها نماینده اسکی
 صحرانوردی ایران
 هشتادوچهارم شد

سرمربی سابق تیم ملی:

 تکواندو بالتکلیف 
رها شده است

حســین ســاوه شمشــکی بــه مثبــت شــدن تســت 
کنش نشان داد و  دوپینگش در المپیک زمستانی وا

آن را سهوی دانست.
آژانس بین المللی کنترل دوپینگ )ITA( روز چهارشــنبه اعالم کرد که 
تســت دوپینــگ  حســین ساوه شمشــکی پرچمدار ایــران در المپیک 

زمستانی ۲۰۲۲ مثبت شده است.
این تست خارج از مسابقه و روز دوشنبه در پکن گرفته شده که در نمونه 

او ماده استروئید آنابولیک آندروژنیک یافت شده است.
ساوه شمشکی در اعتراض به مثبت شدن تست اولیه خود درخواست 

تست B داد که نتیجه آن هم مثبت شد.
گرام  ساوه شمشکی در ویدیویی که در صفحه شخصی خود در اینستا
منتشر کرده است، توضیحاتی در مورد مثبت شدن تست دوپینگش 
در المپیک ارائه داد و گفت: ابتدا بابت اتفاقی که افتاد و باعث ناراحتی 
همه شــد، عذرخواهی می کنم. ۱۴ دی ماه  و در حالی کــه ۸۰، ۹۰ درصد 
مسابقات انتخابی را پشت سر گذاشته بودیم، تســت دوپینگ دادیم 
که منفی بود. بعد از آن هم دلیل و انگیزه ای وجود نداشت که دست به 
چنین کاری بزنم. این موضوع عامدانه نبوده است اما از آنجایی که هر 
ورزشکاری در مورد موادی که به صورت غذا، مکمل یا هر شکلی دیگری 
وارد بدنش می شــود مســئولیت دارد، مــن هم این مســئولیت را دارم و 

بابت این ســهل انگاری از تمام مردم ایــران عذرخواهی می کنم، چرا که 
باعث ناراحتی و رنجش  آنها شدم.

او افزود: توقعی از ما نبود که اینجا مدال کسب کنیم و همه می دانند که در 
اسکی حتی با دوپینگ نهایتا یک ثانیه عملکرد بهتری داشته باشیم. از 
طرفی ما در جایگاهی نیستیم که با این کار بخواهم به مدال نزدیک شوم. 
مسئوالن و خودمان هم چنین توقعی نداشتیم. من فقط می خواستم 
بهترین عملکردم را داشته باشم و برای آن هم چند سال ورزش کردم و 
زحمت کشیدم. االن نتیجه تمام زحماتم بر باد رفته است. از این موضوع 
ناراحتم و بیشترین ناراحتی  من از این است که باعث رنجش خاطر ۸۰ 

میلیون ایرانی شدم و شرمنده  هستم.
ساوه شمشکی با عذرخواهی از جامعه ورزش به ویژه اسکی ادامه داد: 
من به عنوان نماینده ای از جامعه اسکی اینجا هستم و با سهمیه جامعه 
اسکی به اینجا آمده ام و باید نماینده خوبی می بودم اما این سهل انگاری 
باعث شد، نتوانم نماینده خوبی برای ورزش ایران باشم. تمام سعی خود 
را کردم که بهترین باشم اما واقعا بحث دوپینگ عامدانه نبوده و کسانی 

که من را می شناسند، می دانند هیچ وقت چنین کاری نکرده ام.
او افزود:  شناخت داشتم و در تمام سال هایی که عضو تیم ملی بودم، در 
مسابقات بین المللی و معتبر از ما تست گرفته می شد. در آلماتی قزاقستان 
هم تیمی من سوم شد و من چهارم اما از من تست دوپینگ گرفتند. در 
ژاپن پنجم شدم، از سه نفر اول تست نگرفتند و از من و نفر چهارم تست 
گرفتند. بنابراین می دانستم که در المپیک هم قطعا تست می گیرند. 
نمی توانستم با توجه به تجربه ســال های قبل و جایگاه مان در اسکی 
عمدی چنین خطایی را انجام بدهم. قطعا این اتفاق سهوی بوده است 
و امیدوارم که ابتدا من را ببخشید و دیگر اینکه به شدت پیگیر این موضوع 
هستم چون حتما باید مطلع شوم. به همین دلیل از تمام کسانی که 
می توانستم کمک گرفته ام تا در چارچوب اختیاراتی که برای بررسی این 
موضوع داریم، استفاده کنیم تا بدانم از کجا و چگونه ماده نیروزا وارد بدن 

من شده است.

کنش پرچمدار ایران در المپیک پکن به مثبت شدن تست دوپینگش اولین وا

خبر

مدافع جدید ذوب آهــن اصفهان گفت: حضــور در تیم با اصالــت و قدیمی ذوب آهن یک 
سعادت است. باید این تیم را به جایگاه شایسته اش بازگردانیم.

در ادامه فعالیت های نقل و انتقاالتی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در پنجره زمستانی برای 
تقویت تیم در نیم فصل دوم و حساس پیش رو، سبزپوشان اصفهان به سراغ یک بازیکن دیگر از خراسان رفتند 
و حسام پورهاشم مدافع چپ ۲۵ ساله سابق تیم های گل گهر و پدیده را با قرارداد رسمی به مدت یک ونیم فصل 
به خدمت گرفتند. پورهاشم توانایی بازی در پست های دفاع چپ و وینگر چپ را دارا است. وی پس از حضور 
پنج ساله در گل گهر سیرجان و صعود به لیگ برتر با این تیم، دو فصلی بود که در تیم فوتبال پدیده خراسان توپ 
می زد و سرانجام در روزهای تیره و تاریک مشهد از این تیم جدا شد و به اصفهان آمد تا در جمع ذوبی ها قرار بگیرد. 

گفت وگویی با مدافع جدید گاندوهای اصفهانی انجام دادیم که در ادامه می خوانید:
          از تیم پدیده بگویید؛ شرایط خوبی ندارد و شما هم در نهایت از این تیم جدا شدید؟

در پدیده، اول فصل را خیلی بد آغاز کردیم؛ پنجره نقل و انتقاالتی تیم بسته بود و مشکالت مدیریتی هم به 
آن اضافه شده بود. شرایط خوب پیش نمی رفت و به یک باره تیم از هم پاشید و من در نهایت تصمیم گرفتم 

نیم فصل از پدیده جدا شوم. برای تیم خوب پدیده آرزوی موفقیت می کنم.
          چه شد که به ذوب آهن آمدید و نحوه پیوستن شما به این تیم چگونه بود؟

با آغاز پنجره نقل و انتقاالتی زمستانی مهدی تارتار با مدیر برنامه های من در خصوص پیوستنم به ذوب آهن 
صحبت کرد و من هم این موضوع را با باشگاه در میان گذاشتم و به صورت توافقی با فسخ قرارداد از پدیده جدا 
شدم؛ ذوب آهن نیز برای فســخ قرارداد از طریق هزینه های مالی همکاری کرد و در نهایت به مدت یک ونیم 

فصل به ذوب آهن پیوستم.

          پیشنهادات دیگری هم داشتید؟ چرا ذوب آهن را انتخاب کردید؟
از دو باشگاه دیگر نیز پیشنهاد داشــتم؛ اما ذوب آهن یک تیم با اصالت و قدیمی است و سعادت هر بازیکنی 
است که در شهر اصفهان و این تیم بازی کند. شاید هواداران ذوب آهن اندازه سرخابی ها نباشند اما پرشور و 

عاشق هستند.
          در چند فصل اخیر ذوب آهن از روزهای اوج خود فاصله گرفته است؛ فکر می کنید این تیم چه زمانی 

به اوج برمی گردد؟
در این مدت شرایط را لمس نکرده ام، نمی دانم مشکل از کجا بوده و نمی توانم نظر خاصی در این رابطه بدهم؛ 
اما قبول کردم که در این وضعیت به ذوب آهن بیایم و تا جایی که می توانم به این تیم کمک کنم، چون جایگاه 
ذوب آهن با این هواداران و در شهر فوتبالی اصفهان، اینجای جدول نیست . باید کمک کنیم تا ذوب آهن جایگاه 

واقعی خود را هرچه زودتر به دست بیاورد.
          از زمان ملحق شدنتان به ذوب آهن، نظرتان در رابطه با این تیم چیست؟

چند روزی است که با ذوب آهن تمرین می کنم. قرار شده مدیران حمایت کنند و تیم ذوب آهن خیلی زودتر 
به اوج برگردد. این تیم، بازیکنان خوبی در اختیــار دارد و در نیم فصل دوم مهره های مناســبی جذب کرده ، 
ضمن اینکه تارتار هم مربی جوان و با دانشی است و بازیکنانش را به خوبی می فهمد. یکی دیگر از دالیل حضورم 

در ذوب آهن مهدی تارتار بود.
          صحبت پایانی؟

از اعتماد مجموعه ذوب آهن و کادر فنی بابت انتخاب من در این تیم ممنونم و امیدوارم بتوانیم نیم فصل دوم 
نتایج خوبی برای نماینده شایسته اصفهان رقم بزنیم و دل هواداران را شاد کنیم.

گاندوها : مدافع جدید 

حضور در اصفهان و ذوب آهن سعادتی برای من است

خبر



سال پنجم - شماره 1۳۵۳

 دوشنبه  2۵  بهمن 1۴۰۰ - 12 رجب 1۴۴۳

7 1۴ فوریه     2۰22 سالمت

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۷۵۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ هیات دو خانم فاطمه گالب دار به 
شناسنامه شماره ۴۹۰۷ کدملی ۱۲۸۷۲۷۵۶۸۰ صادره اصفهان فرزند محمود نسبت به 
ک شماره ۶۷ فرعی از ۱۴۹۱۵  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۶۳/۵۰ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه  اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
عادی و مع الواسطه از مالکیت رسمی اسماعیل دهقانی موضوع سند انتقال ۱۹۷۳۶، ۵۲/۱۱/۹ 
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵  دفترخانه ۸۲ اصفهان وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از  داشته باشند می توانند اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۶۸۵۸۰ / م الف ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

گهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک مهردشت

۱( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۱۷۷۰۰۰۵۳۲ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مریم عباسی دره 
بیدی فرزند حسن بشماره شناسنامه ۱۳۱۲  داران و شماره ملی ۱۱۵۹۴۱۶۸۰۱ در ششدانگ 
ک ۳۹ فرعی واقع در علویجه ۱ اصلی بخش ۱۵ ثبت اصفهان به  یکباب خانه ششدانگ پال

مساحت ۱۲۴/۱۲ مترمربع انتقالی از مالک رسمی خانم خدیجه کریمی محرز گردیده است.
۲( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۱۷۷۰۰۰۶۱۶ مورخه۱۴۰۰/۱۰/۲۳ هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای سیدمحسن رفیعی 
پور علویجه  فرزند سیدعلی بشماره شناسنامه ۲۶۹۲ اصفهان و شماره ملی ۱۲۸۴۹۶۷۴۵۱ در 
ک ۲۶۹۴ فرعی  واقع در علویجه ۱ اصلی بخش ۱۵ ثبت  ششدانگ یکدرب باغ ششدانگ پال
اصفهان به مساحت ۱۷۱۹/۵۳ مترمربع انتقالی از مالک رسمی خانم فاطمه نواب صفوی 

محرز گردیده است.
۳( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۱۷۷۰۰۰۵۹۸ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای علی پورجم 
علویجه  فرزند جعفر بشماره شناسنامه ۱۱۷ نجف آباد و شماره ملی ۱۰۹۱۹۸۲۲۱۱ در ششدانگ 
ک ۳۳۲۳ فرعی واقع در علویجه ۱ اصلی بخش  یک قطعه زمین با بنای احداثی قسمتی از پال
۱۵ ثبت اصفهان به مساحت ۳۲/۹۹  مترمربع انتقالی از مالک رسمی آقای جعفر پورجم محرز 

گردیده است.
۴( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۱۷۷۰۰۰۵۹۹ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای جمشید پورجم  
فرزند جعفر بشماره شناسنامه ۲۰ نجف آباد و شماره ملی ۱۰۹۱۸۹۷۵۸۱ در ششدانگ یکباب 
ک ۳۳۲۳ فرعی  واقع در علویجه ۱ اصلی بخش ۱۵ ثبت اصفهان به مساحت  خانه قسمتی از پال
۳۸۵/۹۶ مترمربع انتقالی از مالک رسمی آقای حسین پورجم و آقای جعفر پورجم و خانم 

فاطمه کریمی محرز گردیده است.
۵( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۱۷۷۰۰۰۵۸۹ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای حمیدرضا میرزائی  
فرزند ستار  بشماره شناسنامه ۱۷۶۴ اصفهان و شماره ملی ۱۲۸۷۱۸۵۲۹۰ در ششدانگ یکباب 
ک ۴۸۴۹ فرعی واقع  در علویجه ۱ اصلی بخش ۱۵ ثبت اصفهان به مساحت  مغازه قسمتی از پال

۳۲/۶۲ مترمربع انتقالی از مالک رسمی آقای ستار میرزائی محرز گردیده است.
۶( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۱۷۷۰۰۰۵۹۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای علیرضا میرزائی فرزند 
ستار بشماره شناسنامه ۱۱۷۳ اصفهان و شماره ملی ۱۲۸۷۰۵۷۹۸۵ در ششدانگ یکباب مغازه 
قسمتی از۴۸۴۹  فرعی واقع در علویجه ۱ اصلی بخش ۱۵ ثبت اصفهان به مساحت ۶۹/۷۴ 

مترمربع انتقالی از مالک رسمی آقای ستار میرزائی محرز گردیده است.

۷( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۱۷۷۰۰۰۵۶۸ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای محمد شفیعی 
علویجه فرزند زین العابدین بشماره شناسنامه ۱۱۲ نجف آباد و شماره ملی ۱۰۹۲۰۰۹۵۷۴ در 
ک ۵۴۱ فرعی  واقع در علویجه ۱ اصلی بخش  ششدانگ یکباب خانه قسمتی از ششدانگ پال
۱۵ ثبت اصفهان به مساحت ۱۴۳/۵۷ مترمربع انتقالی از مالک رسمی آقای ابوالقاسم شفیعی 

محرز گردیده است.
۸( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۱۷۷۰۰۰۵۶۹ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای محمود شفیعی 
علویجه  فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه ۱۹۱ نجف آباد و شماره ملی ۱۰۹۱۹۱۱۴۰۱ در 
ک ۳۲۸۱ فرعی واقع در علویجه ۱  ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی قسمتی از  پال
اصلی بخش ۱۵ ثبت اصفهان به مساحت ۲۴۰/۹۰ مترمربع انتقالی از مالک رسمی ام کلثوم 

کبری محرز گردیده است. ا
۹( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۱۷۷۰۰۰۴۵۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه علیمردانی  
فرزند قربانعلی  بشماره شناسنامه و شماره ملی ۱۲۷۰۵۸۹۹۵۴ اصفهان در ششدانگ 
ک ۵۰۸ فرعی  واقع درعلویجه ۱ اصلی بخش ۱۵ ثبت اصفهان به  یکبابخانه قسمتی از پال
مساحت ۱۴۹/۴۴ مترمربع انتقالی از مالک رسمی خانم فاطمه ابراهیمی و آقای علی زمانی  

محرز گردیده است.
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور، آرایی که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و 
یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز منتشر 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 ادامه 
عملیات ثبتی منوط 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. تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، تاریخ 
ک مهردشت نصراله  انتشار نوبت دوم: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۵- سرپرست  اداره ثبت اسناد و امال

علینقیان - ۱۲۶۹۲۴۹/ م الف

گهی تحدید حدود عمومی سال 1۴۰۰ آ
ک دهق ۴ اصلی و خیرآباد ۱۱ اصلی واقع در  گهی نوبتی اینک تحدید حدود قسمتی از امال پیرو آ

گهی می شود. بخش ۱۵ ثبت اصفهان به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به شرح زیر آ
بخش ۱۵ ثبت اصفهان

دهق ۴ اصلی و شماره های فرعی
ک ۹۲۳( آقای نادر آقامحمدی فرزند حفیظ اله ششدانگ یک درب باغ به مساحت  پال

۸۷۸/۴۵ مترمربع.
ک ۱۳۸۲( آقای بهروز راعی دهقی فرزند احمد ششدانگ یک درب باغ به مساحت ۱۹۹۱/۹۰  پال

مترمربع.
ک ۱۴۷۲( آقای یداله الهی دهقی فرزند علی محمد ششدانگ یک درب باغ به مساحت  پال

۵۵۱/۲۵ مترمربع.
ک ۲۶۳۶( آقای مهدی موسی رضایی فرزند شکراله ششدانگ یک درب باغ به مساحت  پال

۲۰۵۶/۹۸ مترمربع.
ک ۵۰۵۷( آقای بهمن کالنتری دهقی فرزند سیف اله ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  پال

۱۰۷۵/۹۵ مترمربع.
خیرآباد ۱۱ اصلی و شماره های فرعی

ک ۷۲۳( آقای میثم قاسمی خیرآبادی فرزند علی محمد ششدانگ یک قطعه زمین با بنای  پال
احداثی به مساحت ۷۷۰۶/۳۴ مترمربع.

تاریخ تحدید حدود پنج شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
کهای مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ به ترتیب از ساعت ۸ صبح به بعد در محل  تحدید حدود پال

ک و مجاورین اعالم  شروع و انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امال
می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند. چنانچه که هریک از صاحبان 
ک و یا نماینده قانونی آنها درموقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور،  امال
ملک آنها با حدود اظهار شده ازطرف مجاورین تحدید خواهد شد. اعتراضات مجاورین و 
ک که در موعد مقرر حاضر نبودند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم  صاحبان امال
صورتمجلس تحدید حدود فقط تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره ۲ ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
باید با تقدیم دادخواست به مرجع ذی صالح قضایی گواهی تقدیم را اخذ و به این اداره تسلیم 
ک مهردشت  نمایند. تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ - سرپرست اداره ثبت اسناد و امال

نصراله علینقیان - ۱۲۷۷۳۷۰ / م الف

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

خ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ هیات سه خانم مهرانگیز زال  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۲۷۳ مور
چهل خانه به شناسنامه شماره ۱۱۵۰۰۴۷۸۸۷ کدملی ۱۱۵۰۰۴۷۸۸۷ صادره از فریدن فرزند 
ک  محمدعلی بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۸۷/۸۸ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان  شماره ۱۵۱۷۸ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۸۴۷۲۹ مورخه ۹۸/۰۲/۰۲ دفتر ۱۸۷ 
گهی  اصفهان تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم 
نموده 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: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، 
ک شمال اصفهان  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

موسوی - ۱۲۶۸۶۴۷ / م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۸۵۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ هیات یک خانم رباب قادری زفره 
به شناسنامه شماره ۲ کدملی ۵۶۵۹۵۱۵۰۱۰ صادره اصفهان فرزند محمدعلی نسبت به سه 
ک شماره ۴۱ فرعی از  دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۶۰/۷۱ مترمربع پال
ک مرقوم به شماره ۹۸۹۰، ۱۵۱۷۷ تبدیل شده است« واقع در اصفهان بخش  ۱۵۱۷۷ اصلی »پال
ک شمال اصفهان طبق قولنامه عادی مع الواسطه از مالکیت عباس  ۵ اداره ثبت اسناد و امال
گذار گردید. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۸۵۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ هیات یک  تبعه امامیه وا
آقای عبداله شریعتی زفره ئی به شناسنامه شماره ۵۴ کدملی ۵۶۵۹۴۹۰۱۸۴ صادره کوهپایه 
فرزند حیدرعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۶۰/۷۱ 
ک مرقوم به شماره ۹۸۹۰، ۱۵۱۷۷ تبدیل  ک شماره ۴۱ فرعی از ۱۵۱۷۷ اصلی »پال مترمربع پال
ک شمال اصفهان طبق قولنامه  شده است« واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  عادی مع الواسطه از مالکیت عباس تبعه امامیه وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار 
گیاهان دارویی تسلیم نموده 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 
ک  اول: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۶۹۲۳ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آ
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 
ک موردتقاضا به شرح زیر  متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
ک محل تسلیم و پس از  گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امال اولین آ
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. آرای شماره ۴۸۲۶ و ۴۸۲۵ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ آقای محمد خدادادی نجف 
آبادی فرزند محمدمهدی نسبت به سه دانگ مشاع و خانم مریم معینی نجف آبادی فرزند 
مانده علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۸۰/۲۵ مترمربع 
ک شماره ۱۰۱۴ اصلی واقع در قطعه ۷ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی  قسمتی از پال
مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۶۸۵۸۲/  م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۴۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ هیات سه خانم کبراء شهبازی دستگرده 
به شناسنامه شماره ۲۹ کدملی ۱۲۸۵۳۶۶۲۹۸ صادره فرزند رجبعلی بصورت ششدانگ یک 
ک شماره ۱۵۱۷۸ اصلی واقع در اصفهان  باب ساختمان به مساحت ۲۱/۴۴ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از  بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
مالکیت رسمی آقای محمد کوچک یزدی موضوع سند انتقال ۱۷۵۲۸ مورخ ۴۱/۲/۱ دفتر 
گهی  گذار گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ ۷۲ اصفهان وا
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان  می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۶۸۵۸ / م الف ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

شماره  اصالحی  رای  و   ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ خ  مور  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۹۴۴ شماره  رای 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۸۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیات دو آقای مهدی جمشیدی به شناسنامه 
کبر بصورت ششدانگ یک باب  شماره ۱۲۶ کدملی ۱۱۵۹۹۵۸۳۰۰ صادره از فریدن فرزند ا
ک شماره ۱۵۱۸۰ اصلی )باستثنا بها ثمنیه عرصه  ساختمان به مساحت ۱۸۶ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان تایید طبق  و اعیان آن( واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۱۰۹۲۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ دفتر ۶۲ اصفهان تایید 
گهی می شود. درصورتی که  گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان  اولین آ
الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده 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: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲۷۶۸۶۹ / م الف - رییس اداره ثبت اسناد و امال

آگهی

رژیم غذایی سوئدی چگونه به کاهش وزن کمک می کند؟ 
کســانی  رژیــم ســوئدی بــرای 
که به تغذیــه ســالم و رژیم های 
هســتند،  عالقه منــد  غذایــی 
کامــال شــناخته شــده اســت.  هــر روز بــا یــک 
لیســت رژیم غذایی متفاوت مواجه می شــویم. 
کــه تقریبــا در  برنامه هــای تغذیــه ای محبوبــی 
سراســر جهــان پخــش می شــوند. یکــی از ایــن 
رژیم هــا، رژیم ســوئدی اســت. به طــور خالصه، 

رژیم غذایی سوئدی برای کاهش وزن است.
          رژیم سوئدی برای کاهش وزن چیست؟

رژیم سوئدی، رژیمی است که کمتر از ۶ روز انجام 
نمی شــود و بــه ۱۳ روز محــدود می شــود. خالف 
ســایر رژیم های پروتئینی که مصرف آن محدود 
است. رژیم سوئدی که در آن کمتر از ۱۰۰۰ کالری 
در روز مصرف می شود، در سراسر جهان به رژیم 
غذایی ریگ شوسپیتالت معروف است؛ هرچند 

در بین مردم به این نام معروف شده است.
          رژیم سوئدی چگونه کار می کند؟

هــدف قهــوه کــه اغلــب در لیســت رژیــم غذایــی 
متشکل از ۷۰ تا ۸۰ درصد پروتئین قرار می گیرد، 
تســریع متابولیســم و کاهــش وزن زیــاد اســت. 
عــالوه بــر نوشــابه های گازدار، چــای و نمــک که 
هرگز نبایــد مصرف شــوند؛ قهــوه و نوشــابه های 
غیرالکلــی کــه بــا مقدار هــای مشــخصی در رژیم 
غذایــی گنجانــده شــده اند، نبایــد زیــاد مصرف 

شوند.
          چه غذا هایی در رژیم غذایی سوئدی 

برای کاهش وزن مصرف می شوند؟
در رژیم غذایی ســوئدی که شــامل قهــوه با یک 
لیوان چای شیر بدون چربی اســت، به جز چند 
غ آب پــز بــه عنــوان منبــع  روز، تنهــا دو تخــم مــر
پروتئین در روز های اول ناهار و شام وجود دارد. 
ســاالد کم چرب کــه می تــوان نامحــدود مصرف 
کــرد. محصــوالت گــروه میــوه بایــد طبــق گفتــه 

پزشک و به مقدار درست مصرف شوند.
گر می خواهیــد نمونــه ای را ببینیــد، می توانید  ا
لیســت رژیــم غذایــی ســوئدی را در زیــر بررســی 

کنید.
          رژیم غذایی سوئدی روز اول

-صبح: یک فنجان قهوه، یک حبه قند
غ آب پز، یک سهم اسفناج آب  -ناهار: ۲ تخم مر

پز، یک عدد گوجه فرنگی
-شــام: ۲۰۰ گــرم اســتیک، ســاالد ســبز بــا روغن 

زیتون و لیمو
          رژیم سوئدی روز دوم

-صبح: یک فنجان قهوه، یک حبه قند
-ناهار: یک قاچ ساالمی، ۱۰۰ گرم ماست

-شام: ۲۰۰ گرم استیک، ساالد ســبز، یک واحد 
میوه

          رژیم غذایی سوئدی برای کاهش وزن 
در روز سوم

-صبح: یک فنجــان قهــوه، یک حبــه قند، یک 
تکه نان تست

-ناهار: اســفناج آب پز، یک عــدد گوجه فرنگی، 
یک عدد میوه

غ آب پــز، یــک تکه ســاالمی،  -شــام: ۲ تخــم مــر
ساالد سبز

          رژیم غذایی سوئدی روز چهارم
-صبح: یک فنجــان قهــوه، یک حبــه قند، یک 

تکه نان تست
غ آب پــز، یک هویــج رنده  -ناهــار: یــک تخم مــر

شده، ۲۵ گرم پنیر فتا بدون چربی
-عصر: آب ۲ تکه پرتقال، ۱۰۰ گرم ماست

          رژیم غذایی سوئدی روز پنجم
-صبح: یک هویج بزرگ رنده شده )با لیمو(

-ناهــار: ماهــی بــدون چربی آب پــز )۲۰۰ گــرم، با 
لیمو و کره(

-شام: ۲۰۰ گرم استیک، ساالد و کلم بروکلی

          رژیم غذایی سوئدی برای کاهش وزن 
در روز ششم

-صبح: یک فنجان قهوه، یک حبه قند
غ آب پــز، یک عدد هویج  -ناهار: ۲ عدد تخم مر

بزرگ رنده شده
غ بدون پوست، ساالد -شام: ۲۰۰ گرم مر

          رژیم سوئدی روز هفتم
-صبح: چای بدون شیرینی

-ناهــار: ۲۰۰ گرم گوشــت کبابی، یک عــدد میوه 
تازه

-عصر: هیچی
          رژیم غذایی سوئدی برای کاهش وزن 

در روز هشتم
-صبح: یک فنجان قهوه، یک حبه قند

غ آب پز، یک سهم اسفناج آب  -ناهار: ۲ تخم مر
پز، یک گوجه فرنگی

-شــام: ۲۰۰ گــرم اســتیک، ســاالد ســبز بــا روغن 
زیتون و لیمو

          رژیم سوئدی روز نهم
-صبح: یک فنجان قهوه، یک حبه قند

-ناهار: یک قاچ ساالمی، ۱۰۰ گرم ماست
-شام: ۲۰۰ گرم استیک، ساالد سبز، یک میوه

          رژیم غذایی سوئدی روز دهم
-صبح: یک فنجــان قهــوه، یک حبــه قند، یک 

تکه نان تست

-ناهار: اســفناج آب پز، یک عــدد گوجه فرنگی، 
یک عدد میوه

غ آب پــز، یــک تکه ســاالمی،  -شــام: ۲ تخــم مــر
ساالد سبز

          رژیم غذایی سوئدی برای کاهش وزن 
در روز یازدهم

-صبح: یک فنجــان قهــوه، یک حبــه قند، یک 
تکه نان تست

غ آب پــز، یک هویــج رنده  -ناهــار: یــک تخم مــر
شده، ۲۵ گرم پنیر فتا بدون چربی

-عصر: آب ۲ تکه پرتقال، ۱۰۰ گرم ماست
          رژیم سوئدی روز دوازدهم

-صبح: یک هویج بزرگ رنده شده )با لیمو(
-ناهــار: ۲۰۰ گــرم ماهــی بــدون چربــی آب پــز )با 

لیمو و کره(
-شام: ۲۰۰ گرم استیک، ساالد و کلم بروکلی

          رژیم غذایی سوئدی روز سیزدهم
-صبح: یک فنجان قهوه، یک حبه قند

غ آب پــز، یک عدد هویج  -ناهار: ۲ عدد تخم مر
بزرگ رنده شده

غ بدون پوست، ساالد -شام: ۲۰۰ گرم مر
همــان طــور کــه در بــاال گفتیم، این لیســت یک 
لیست نمونه است و قطعا استفاده مستقیم از آن 
توصیه نمی شود. با این حال، می توانید فهرست 
را مرور کنید تا ایده ای در مورد نحوه اجرای رژیم 

غذایی ســوئدی به دســت آورید؛ اما برای یافتن 
مناســب ترین لیســت رژیــم غذایــی بــرای بــدن 
خــود، حتمــا بایــد از متخصصیــن تغذیــه کــه در 
زمینه های خود خبره هستند، مشورت دریافت 
و در صورت داشتن هر گونه آلرژی، بیماری های 
جــدی و مزمــن، حتمــا بــا کارشناســان مربوطه 

مشورت کنید.
          عملکرد رژیم سوئدی برای کاهش وزن 

چگونه است؟
زمانــی کــه قوانیــن رژیــم بــه طــور کامــل رعایــت 
شــوند، می گوینــد در پایــان ۱۳ روز کاهــش وزن 
۵-۱۵ کیلوگرمی مشــاهده می شود. با این حال، 
کــه می توانیــد تصــور کنید، ایــن از  همــان طــور 
فــردی بــه فــرد دیگــر بســیار متفــاوت اســت. از 
آن جایــی کــه بســیاری از متغیر هــا ماننــد ســن، 
وزن، فعالیت هــای روزانــه و میــزان متابولیســم 
هر فــردی کــه از آن اســتفاده می کند، بــا یکدیگر 
متفــاوت اســت؛ می تــوان گفــت کــه می توانیــد 
دقیق ترین تخمین میزان کاهــش وزن خود را از 

یک متخصص تغذیه دریافت کنید.
گر تصمیم به پیروی از چنین رژیم غذایی جدی  ا
دارید؛ قطعــا توصیــه می کنیم از یــک متخصص 
کمــک بگیریــد و آن را مطابــق بــا توصیه هــای او 

اعمال کنید.
          رژیم سوئدی چند روزه انجام می شود؟

رژیم سوئدی، رژیمی اســت که نه کمتر از ۶ روز و 
نه بیشتر از ۱۳ روز طول می کشد. به همین دلیل، 
گر تصمیم داریــد رژیم ســوئدی را انجام دهید،  ا
هرگز و هرگز نباید از این محدودیت ها فراتر بروید.
          چه کسانی نمی توانند رژیم سوئدی برای 

کاهش وزن را انجام دهند؟
کلســترول بــاال، دیابــت و  افــراد دارای ســطح 
کــه در  اختــالالت متابولیــک مرتبــط، افــرادی 
معرض خطــر ابتال به نقرس هســتند، افــراد با هر 
گونــه مشــکل ســالمتی تشــخیص داده شــده و 
افراد زیــر ۱۸ ســال و باالی ۶۰ ســال نبایــد از رژیم 
غذایی سوئدی پیروی کنند. در غیر این صورت 
باعث بــروز مشــکالت متابولیــک، کاهش فشــار 
خون و... می شــود. جدای از همه این شــرایط، 
افــراد ســالم می تواننــد پــس از انجام آزمایشــات 
کلســترول، آنزیم های کبدی و کلیــه ۱۳ روز قبل 
و بعــد از کنتــرل متخصــص، از ایــن رژیــم غذایی 

استفاده کنند.

تغذیه
محققان دریافتند یک ساعت خواب بیشتر شبانه، 

می تواند به کاهش وزن کمک کند. 
یافته های جدید دانشمندان نشــان می دهد که 
بهبود کیفیت خواب می تواند به مــرور زمان منجر 
به کاهش وزن شود و خواب کافی می تواند در نبرد با 
اپیدمی چاقی در جوامع مختلف بسیار مفید باشد.
محققان ۸۰ بزرگسال ۲۱ تا ۴۰ ساله مبتال به چاقی را 
که معموال کمتر از ۶.۵ ساعت در شب می خوابیدند، 
مورد بررســی قــرار دادند. آن ها به شــرکت کنندگان 
توصیه کردند که خواب شــبانه خود را یک ساعت 
افزایش دهند. کالری دریافتی و ذخیره انرژی روزانه 

آن ها از طریق آزمایش ادرار اندازه گیری شد.
نتایج نشــان داد، کســانی که میزان خواب خود را 
افزایش دادند، به  طور متوســط ۲۷۰ کالــری در روز 
کمتر مصرف می کردند. به گفته محققان، این مقدار 

می تواند به کاهــش ۱۱.۷ کیلوگرمــی وزن در طی ۳ 
سال کمک کند.

این مطالعه با تحقیقات قبلی مرتبط با محرومیت 
از خواب و اختــالل در تنظیم اشــتها و افزایش وزن 

مطابقت دارد.
مکانیســم های بالقوه ای وجود دارد کــه می تواند 
توضیح دهد چرا خواب بیشــتر، منجر بــه دریافت 
کالری کمتر می شود. مشخص شده است که خواب 
بر هورمون های تنظیم کننده اشتها تأثیر می گذارد. 
تحقیقات نشــان داده که کمبود خــواب می تواند 
سطوح هورمون استرس کورتیزول را افزایش داده و 
سطح هورمون لپتین )که اشتها را کنترل می کند( را 

در بدن کاهش دهد.
افزایش سطح هورمون کورتیزول، با افزایش میل به 
خوردن غذا های ناسالم و افزایش وزن همراه است.

محققــان دریافتنــد کمبــود ویتامیــن ب۱۲ بــا 
کوچک شدن مغز، بروز مشکالت مرتبط با تفکر 
و مهارت های حافظه و ابتال به افســردگی ارتباط 

دارد.
 تحقیقات نشــان می دهد مشــکالت مربوط به 
تفکر و مهارت های حافظه می تواند نشان دهنده 
کمبود ویتامین ب۱۲ باشد. افراد مبتال به کمبود 
ویتامین ب۱۲ ممکن است، حافظه بدی برای 

ثبت رویداد ها و ایده ها داشته باشند.
در نتایجــی از یــک مطالعــه حاصل شــده اســت 
حدود ۱۲.۵ درصد از افراد باالی ۵۰ سال، کمبود 
ویتامین ب۱۲ دارند. سایر عالیم شایع تر کمبود 
ویتامین ب۱۲ شامل احساس خستگی، ضعف 

عضالنی و یبوست است.
          کمبود ویتامین ب12 با کوچک شدن مغز 

نیز مرتبط است
نتیجه یک مطالعه روی ۵ هزار و ۲۹۰ نفر در ایرلند 
نشــان داد که کمبــود ویتامیــن ب۱۲ با کوچک 
شدن مغز نیز مرتبط است. این مطالعه نشان داد 
همراه با کمبود ویتامیــن ب۱۲، ۱۴ درصد از افراد 

مورد بررسی، کمبود فوالت نیز داشتند.
تعداد بســیار کمــی از افــراد در این مطالعــه برای 
رفع این کمبود از مکمل ها اســتفاده می کردند. 
ویتامین ب۱۲ و فوالت هر دو برای عملکرد عصبی، 

سالمت مغز و دی ان ای حیاتی هستند.
این کمبود ها را به راحتی می توان با رژیم غذایی یا 

مصرف مکمل ها برطرف کرد.
منابع غذایی خوب ویتامین ب۱۲ شامل ماهی، 
غ و شــیر کم چــرب اســت. غالت  غ، تخــم مــر مر
نیز حاوی ویتامین ب۱۲ هستند. پروفسور »آن 
موالی«، یکــی از نویســندگان این مطالعه گفت 
که میزان کمبود ویتامیــن ب۱۲ در افراد مســن، 
گیاهخــوار، ســیگاری یــا افــرادی کــه مشــکالت 
گوارشی خاصی مانند بیماری کرون دارند، بیشتر 

است.
          کمبود ویتامین ب12 با افسردگی مرتبط 

است
عالیــم معمــول افســردگی شــامل خلــق و خوی 
ضعیف، از دســت دادن انرژی و مشــکالت تمرکز 
اســت. در واقع، یک مطالعه نشــان داده است، 
خطر ابتال به افسردگی مالیخولیایی در افرادی که 
کمبود ویتامین ب۱۲ دارند، سه برابر بیشتر است. 
افســردگی مالیخولیایــی نوعــی ناراحتــی روحی 
است که در آن، فرد مبتال، احساس غم و ناامیدی 
شدید دارد و ابعاد مختلف زندگی وی را تحت تأثیر 
قرار می دهد. مالیخولیا و افسردگی مالیخولیایی 
موجب تغییر خلق وخو و رفتار در افراد درگیر با این 

مشکل می شود.

کم می کند!  یک ساعت خواب بیشتر، وزنتان را 

کمبود ویتامین ب۱۲ چه پیامد هایی دارد؟ 

دانستنیها
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گهانی فیلم ها در نرم  برخی از کاربران از قطع شدن نا
گرام در هنگام پیمایش خبر می دهند.  افزار اینستا

گرام  به گفته برخــی از کاربــران، ویدئو های اینســتا
به  طور تصادفــی در گوشــی های اندروید به حالت 
ثابت می مانند. یکی از دالیل به وجود آمدن چنین 
مشکلی، عدم سازگاری با اندازه صفحه نمایش، به 

خصوص در محصوالت تاشو است.
 البته شرکت متا هنوز برای حل این معظل راه حلی 

پیدا نکرده است. 
گرام هنــگام پیمایــش در  کاربران اندروید اینســتا
اپلیکیشن به این مشکل برخورده اند. البته پارسال 
هم گزارش هایی از این مشــکل در Reddit منتشــر 
گ در گوشی های  شده بود. اواخر پارسال نیز این با
سامسونگ، وان پالس و شیائومی با اندروید ۱۱ یا ۱۲ 

مشاهده شد.

یک راه  حل، عبور از فیلم قبل از بازگشت مجدد به 
آن است. چندین کاربر نیز از وجود همین مشکل در 
گرام خبر داده اند. به گفته آن ها  پخش زنده اینستا
علی رغم باال بودن سرعت اینترنت باز هم برنامه آن ها 
گ راه هایی  گا ها متوقف می شود. برای حل این با
ک  گرام، پا از جمله حذف نصب اپلیکیشن اینستا

کردن حافظه پنهان و داده ها وجود دارد.

دانشمندان توانستند از مواد بازیافتی جلیقه های 
ضدگلوله، باتری لیتیوم-گوگردی بسازند. 

یک بیانیه مطبوعاتی نشان می دهد که محققان 
دانشــگاه میشــیگان بــه پیشــرفت جدیــدی در 
باتری های لیتیوم-گوگرد دست یافته اند که منجر 

به افزایش پنج برابری انرژی باتری ها شده است.
به گــزارش آی ای؛ توســعه این باتری هــای جدید، 
جایگزیــن قوی تــر و همچنیــن پایدارتــری بــرای 
باتری های لیتیوم-یونی است که به معدن کبالت 
متکی هستند و مقدار زیادی گازCO ۲در طول تولید 

منتشر می کنند.
          باتری های ساخته شده از کوالر بازیافتی

دانشمندان از شبکه ای از نانوالیاف آرامید بازیافت 
شده از کوالر، که معموال در جلیقه های ضد گلوله 
کنش شیمیایی  استفاده می شود، برای تثبیت وا
بین آند لیتیوم و کاتد گوگرد در باتری استفاده کردند.

عالوه بر ظرفیــت کلی بهبــود یافته، دانشــمندان 
می گویند که باتری بیــش از ۱۰۰۰ چرخه شــارژ دارد. 
آن ها تخمیــن می زنند کــه عمــر باتــری در صورت 
نصب در یک وسیله نقلیه الکتریکی ۱۰ سال است. 
نیکالس کوتــوف، سرپرســت پــروژه، در بیانیه ای 
گفت: "تعدادی گزارش وجود دارد که ادعا می کنند 
چند صد چرخــه بــرای باتری هــای لیتیوم-گوگرد 
وجود دارد، اما با هزینه سایر پارامترها، ظرفیت، نرخ 
شــارژ، انعطاف پذیری و ایمنی، به دست می آید. " 
چالشی که امروزه وجود دارد، ساخت باتری است 
که نرخ استفاده را از ۱۰ چرخه قبلی به صد ها چرخه 
افزایش دهد و چندین مورد دیگر از جمله هزینه را 

برآورده کند.

با استفاده از یک غشای آرامید، محققان توانستند 
از تشکیل لیتیوم-گوگرد که به عنوان پلی سولفید 
نیــز شــناخته می شــود، در باتری جلوگیــری کنند 
که ظرفیــت کلــی آن را کاهــش می دهد. این غشــا 
به یون های لیتیــوم اجــازه مــی داد تا از لیتیــوم به 

سولفور بروند.
          یک باتری تقریبا کامل

محققان دانشگاه میشیگان همچنین خاطرنشان 
کردنــد که ایــن باتری هــا را می تــوان بــا بازیافــت 
جلیقه های ضد گلوله و سایر محصوالت ساخته 
شده با استفاده از کوالر تولید کرد. همچنین بدست 
آوردن گوگرد بسیار ســاده تر از کبالت است، به این 
معنی کــه باتری هــای آن هــا را می تــوان به روشــی 

اخالقی تر و پایدارتر تولید کرد.
پروفســور کوتــوف یــک درخواســت ثبــت اختــراع 
برای غشــای آرامید به ثبــت رســانده و حتی قصد 
دارد شــرکتی بــرای بازاریابی ایــن فنــاوری جدیــد 

تأسیس کند.
 او توضیح داد که طراحی باتری تقریبا بی نقص است 
و از نظر ظرفیت و کارایی به محدودیت های نظری 

فناوری رسیده است.
به گفته کوتوف، دســتیابی به ســطوح رکورد برای 
پارامتر هــای متعدد بــرای خــواص مــواد چندگانه 
کنون بــرای باتری های ماشــین  چیزی اســت که ا
مورد نیاز است. مهندسی بیومیمتیک این باتری ها 
دو مقیاس مولکولی و نانومقیاس را ادغام کرده اند. 
کوتوف ظرفیت و کارایی نمونه اولیه را »تقریبا عالی« 
توصیف کرد، زیرا به محدودیت های نظری برای این 

نوع فناوری نزدیک است.
          مزایای باتری های لیتیوم-گوگردی

باتری هــای لیتیوم-گوگــرد قــادر به تحمــل دمای 
شدید، هم گرم و هم ســرد هستند و پایداری شان 
از باتری هــای لیتیوم یونی بیشــتر اســت. از طریق 
بازیافــت جلیقه هــای ضد گلولــه، می تــوان الیاف 
آرامید مورد نیاز غشا را به دست آورد. دریافت گوگرد 
آسان تر از کبالت مورد استفاده در باتری های لیتیوم 

یونی است.

یکی از طراحان شرکت گوگل، عکس هایی از چراغ 
هوشمند رومیزی این شرکت را در توئیتر منتشر کرده 
است.  شرکت گوگل در این سال ها سخت افزار هایی 
برای محصوالتی از جمله گوشــی های هوشــمند 
پیکســل، بلندگو های هوشــمند Home/Nest، و 

Pixelbook روانه بازار کرده است.
به گزارش androidpolice، در عکس منتشــر شــده 
بن گلــد، طراح شــرکت گــوگل در توئیتر ایــن المپ 
مانند یک چراغ رومیزی به نظر می رسد. این المپ 
با چرخش به ســمت باال و پایین، نــور را روی میز یا 
صورت کاربران می تاباند. احتماال می تــوان از این 
محصول برای ارائه با کیفیت نور در کنفرانس های 
ویدئویی استفاده کرد. با توجه به تصاویر، رنگ این 

چراغ  هوشمند سفید است.

بر اساس اسناد FCC چراغ هوشمند dLight دارای 
لوگوی Assistant و اتصال Wi-Fi است. همچنین 
دمــای رنگ ایــن المــپ متغیــر اســت. قیمت این 
محصــول هوشــمند ۱۷۰ تــا ۱۸۰ دالر اعــالم شــده و 
 dLight شــرکت گوگل زمانی بــرای عرضــه عمومــی

اعالم نکرده است.

شــرکت اینتل تراشــه جدیدی را بــرای کاربرد های 
ک چین مانند استخراج بیت کوین و NFT برای  بال
پول نقد برای افزایش استفاده از ارز های دیجیتال 
راه اندازی کرد. این تراشه اواخر امسال عرضه خواهد 
شد و اولین مشــتریان Block Inc )SQ.N( و شرکت 
Square Inc تحت رهبری جک دورســی هستند تا 
ک چین برجســته  تمرکز رو به رشــد خود را روی بال
ک  چین ها به عنوان  کنند. در ســال های قبل، بال

کنش ها در  دفتــر کل عمومی بودند کــه ســوابق ترا
شــبکه های رایانه ها را نگهــداری می کردند. ظهور 
آن ها همچنین باعث ایجاد ســر و صدایی در مورد 
کلماتی ماننــد "Web.۳" و "NFTs" شــده که تمرکز 
زدایی فناوری هــا را تبلیــغ می کنند. اینتل گفت:" 
تراشه  جدید یک »شتاب دهنده« کم  مصرف است 
ک چین  که برای ســرعت بخشــیدن به وظایف بال
که به مقادیر زیادی قدرت محاسباتی نیاز دارد و در 
نتیجه انرژی زیادی مصرف می کند، طراحی شده 
است. طراحی تراشه جدید، که کارت های گرافیک 
آن به طور گســترده بــرای فعالیت هــای ماینینگ 
گانه برای  استفاده می شوند، دارای یک تراشه جدا
اســتخراج اتریــوم اســت." اینتل همچنین بخش 
جدیدی به نام گروه محاسباتی سفارشی را در واحد 
تجاری سیستم های محاسباتی شتاب دهنده و 

گرافیک خود تشکیل داده است.

علت توقف پخش فیلم 
گرام مشخص شد  در نسخه اندروید اینستا

ساخت باتری لیتیوم-گوگرد 
از مواد بازیافتی جلیقه ضدگلوله 

گوگل به بازار المپ های هوشمند  ورود 

ک چین برای ارزهای دیجیتال  راه اندازی تراشه بال

فناوری

دانشمندان به دنبال کنترل رویای افراد هستند 
 MIT پروژه مشترک در دانشگاه
برای دســتکاری رویا به سبک 
فیلم Inception منجر به تولید 

پروژه Dormio شد. 
گر همیــن االن به  آدام هــار هوروویتــز می گویــد: "ا
شــما بگویم که بــه گربــه ای فکــر کنید کــه باالی 
توپ فوتبال ایســتاده اســت، به این موضوع فکر 

خواهید کرد. 
هنگامی هــم کــه در حالــت نیمــه خواب باشــید 
بســیار تلقیــن پذیــر هســتید و افکار شــما بســیار 
گر در آن لحظه چیزی به شخصی  بصری هستند. ا
بگویید، به احتمال زیاد او آن را در خواب تجسم 

می کند، یعنی در مورد آن خواب می بیند."
هار هوروویتز ۲۷ ساله، یکی از اعضای آزمایشگاه 
رویــا )Dream Lab( اســت، یــک آزمایشــگاه در 
مؤسسه فناوری ماساچوست که زیر نظر پروفسور 
پتی میس در آزمایشــگاه معــروف Media Lab در 

MIT قرار دارد.
از  Media Lab خانــه برخــی  بــرای ســال ها، 
غیرمتعــارف  تریــن و مبتکرانــه  تریــن پروژه هــا در 
فنــاوری بــوده، خواه یک ماشــین جمع شــونده 
باشــد کــه بتوانــد تنهــا در یک ســوم فضــای یک 
ماشین معمولی پارک کند یا یک سیستم بینایی 
کامپیوتری که می تواند به شما بگوید کدام منطقه 
شهری ایمن است. برخی از این ایده ها دیگر هرگز 
 Guitar شــنیده نمی شــوند، اما برخی دیگر مثل
Hero یا Scratch توســط بســیاری از افــراد در دنیا 

استفاده می شوند.
اما حتی بــا توجه به محدودیت های آزمایشــگاه 
Media Lab، کار آزمایشــگاه Dream Lab به طــور 

هیجان انگیزی در حال پیشرفت است.
          ساخت دستگاه پوشیدنی برای 

دستکاری رویا 
آنچه رهبر پروژه هار هورویتز و تیمی از همکارانش 
)از جمله محققین، ایشــان گــروور، پــدرو رینولدز 
کوئالر، توماس وگا، اسکار روزلو، ایال پری، متیو ها، 
کریســتینا چن، ابهی جیــن و کاتلیــن اصفهانی( 
ساخته اند، طراحی یک دستگاه پوشیدنی برای 

هک کردن رویا های شما است.
ایال پری، که به ساخت یک برنامه iOS برای این 
پــروژه، موســوم بــه Dormio کمک کــرد، گفت:" 
کنون تحقیقات خــواب به آزمایشــگاه  هایی با  تا

تجهیزات حجیم محدود می شــد. امــا تحوالت 
اخیر در قیمت و در دســترس بودن حســگر های 
زیستی و همچنین ظهور الگوریتم  های یادگیری 
ماشــین بــرای تجزیــه و تحلیــل جریــان داده ها، 
عصر جدیدی را ایجاد می کند کــه در آن، مطالعه 
خواب در جایی انجام می شــود که افــراد واقعا در 
آن می خوابنــد: در خانه هایشــان." او افزود: "مغز 
ما هنوز هم جذاب ترین تکه فناوری است که در 
اختیار داریم و پروژه هایی مانند این، می توانند به 
هرکسی اجازه دهند تا از پتانسیل گسترده ای که 

در درون ما نهفته است، استفاده کند."
Dormio نحوه عملکرد دستگاه          

در اینجا نحوه عملکــرد Dormio بــه طور خالصه 
آمــده اســت: کاربــر یــک دســتگاه را می پوشــد 
دســتکش های  از  یکــی  بــه  کمی شــبیه  کــه 
قدیمی نینتنــدو پــاور متعلــق بــه دهــه ۱۹۸۰ 
است. این دستگاه سیگنال  های زیستی را جمع 
آوری می کند و تغییرات را در مراحل خواب دنبال 
می کند. این سیگنال ها از طریق دست با استفاده 
از داده هــای مربــوط بــه تــون عضالنی انگشــت، 
ضربــان قلــب و رســانایی پوســت کاربــر ردیابــی 

می شوند.
در حالی که ممکن اســت ما متوجه آن نباشیم، 
همه این موارد چیز هایی هســتند کــه در هنگام 
خواب تغییر می کنند. هنگامی که سیگنال  های 
زیســتی به نظر می رســد که ســیگنال های پایان 

یــک حالــت انتقالــی خــواب را نشــان می دهند، 
دستگاه یک نشــانه صوتی پخش می کند و کاربر 
را کمی بیدار می کنــد، اما به انداز ه ای نیســت که 
او را بــه حالت بیداری کامل برگرداند. این نشــانه 
صوتی شــبیه چیــزی اســت کــه در فیلــم کریس 

نوالن دیدیم.
این نشــانه صوتی بالفاصلــه "پروتــکل آغازین" را 
به ذهن متبادر می کند. آن ها به عنوان محتوای 
جدیدی وارد رویا ها می شوند و امکان تغییر مسیر 
رویای یک فرد را فراهم می کنند. سپس سیستم 
خامــوش می شــود تــا زمانــی کــه ســیگنال های 
زیستی، سیگنال تغییر دیگری به خواب عمیقتر 
را نشــان دهند و این چرخه تکرار می شود.اتفاق 
شــگفت انگیــز و واقعــا مهم ایــن اســت که ایــن 

دستاورد، کار می کند.
البتــه همانطــور که هــار هورویتــز اشــاره می کند، 
برخی از این ها نبایــد چندان تعجب آور باشــند، 
چون مدتی است که محققان می دانند می توان 
بذر هــای ذهنــی کاشــت کــه قادرنــد محتویــات 
رویا های ما را دیکتــه کنند، مانند همان گربه ای 
که روی یک توپ فوتبال ایستاده است. اما راهی 
که آن ها در این حوزه پیش می رفتند اغلب به طرز 

ناامید کننده ای دقیق نبود.
هار هورویتز گفت: "مردم برای مــدت طوالنی در 
تالش برای کنترل رویا بودند. در آزمایشگاه های 
علوم اعصاب، همه ایــن تالش ها برای تکثیر رویا 

صورت گرفته، امــا آن ها به خوبــی کار نکرده اند. 
به نظر من این نتیجه نگرفتن به این دلیل است 
که آن ها به شــرکت کننــدگان می گفتنــد، خوب، 
می خواهــم در خــواب اژد هــا ببینــی یــا راه حلــی 
برای این مشکل جبری بیابی و سپس ساعت ها 
بعــد آن هــا را بــه رختخــواب می فرســتند و بعــد 

بیدارشان می کنند.
او گفت: "این چرخه ناقص است، زیرا فرصت های 
زیادی برای فراموشی یا افکار مداخله گر در فاصله 
زمانی بین آموزش و خواب وجود دارد. من این کار 

را بسیار فشرده تر انجام می دهم."
ایده هار هورویتز این بود که صبر کند تا افراد از نظر 
عصبی در حالت خواب قرار گیرند و سپس در آن 

نقطه "در خواب بلغزند".
در مطالعــه ای روی ۵۰ نفــر که بــه پایــان نامه هار 
هورویتز تبدیل شد، از دورمیو برای انکوباسیون 
)نهفتگــی( رویا های مربــوط به درخــت در چرت 
زدن افراد آزمایشی استفاده شد. پس از آن، شرکت 
کنندگان در طیف وسیعی از آزمایش های خالقیت 
با مضمــون درخــت، مانند فکــر کردن ســریع به 
کاربرد هــای خالقانــه بــرای الــوار، مــورد آزمایــش 
 Dormio قرار گرفتنــد. نتایج نشــان می دهد کــه
می توانــد بــه هدایــت رویا هــا و تقویــت خالقیت 

بیداری کمک کند.
زیرا شــرکت کنندگانی که با انکوباســیون دورمیو 
به خواب رفته انــد، رویا های مربوط بــه درخت را 
به طور قابل توجهی نسبت به سایر افراد، تجربه 
کرده اند. آن ها همچنین در آزمون های خالقیت 

نیز بهتر از سایر گروه های مطالعه عمل کردند.
مســلما بخش هیجان انگیز تر و شــاید چیزی که 
منجــر بــه نتیجــه می شــود، ترکیــب محققــان از 
رشته های مختلف است. به عنوان مثال، هوش 
مصنوعــی، توســط مجموعــه ای از محققــان بــا 
منافع بســیار متفاوت هدایت شــد. مثال بعضی 
از روانشناســان عالقمنــد بــه درک اینکــه چگونه 
کار  مغــز انســان توســط مهندســی معکــوس 
می کندT در این پروژه حضور دارنــد و برخی دیگر 
از مهندســین امیدوارنــد کــه رایانه هــای متنوع 

بیشتری را ایجاد کنند.
این کاری که آزمایشــگاه رویــا MIT انجــام داده، 
یکی دیگر از همگرایی های زیبای فناوری را نشان 

می دهد.

فناوری

داستانکوتاه

کــردن چاشــنی ها در هــر غذایــی  اضافــه 
بــرای عطــر و طعــم دادن بــه آن غــذا الزم 
گر به اندازه استفاده شود. در  است. البته ا
غیر این صــورت باعث خراب شــدن غذای 
گوجه فرنگــی، یکــی از  مــا می شــود. رب 
چاشــنی  های محبــوب در آشــپزی ایرانی 
اســت. به کمــک رب گوجه فرنگــی رنگ و 
طعــم غذاها بســیار عالــی خواهد شــد. در 
گذشــته از رب  های خانگی در طبخ غذاها 
استفاده  می شــد که رنگ کمتری داشتند 
اما امروزه به دلیل سخت بودن فرایند رب 
کثر افراد از رب  های صنعتی  درست کردن، ا
و آماده در پخــت و پز اســتفاده  می کنند. از 
آنجایی که اضافه کــردن رب گوجه فرنگی 
به وضوح رنگ غذا را تغییر  می دهد، پیش  
می آیــد کــه کســی رب را بیــش از انــدازه به 
گر شــما هم بــه هر دلیلی  غذا اضافه کند. ا
با مشــکل زیاد شــدن رب روبه رو شده اید، 
حتما به دنبــال راه حلی برای این مســئله  
می گردید. با ما همراه باشید تا رفع مشکل 

رب زیاد در غذا را یاد بگیرید.
          رفع مشکل رب زیاد در غذا

متاســفانه رب اضافــی در غــذا را نمی توان 
به ســادگی شور شــدن یا تند شــدن از بین 
برد. اما این به این معنی نیست که مجبور 
هستید غذایی را که پر از رب گوجه فرنگی 
اســت بــه اجبــار بخوریــد. بــرای رفع ایــن 

مشکل هم روش  هایی وجود دارد.
          زیاد شدن رب غذا در خورش  ها یا 

سوپ  ها
گر به اشتباه رب  در انواع خورش   و سوپ  ، ا
زیــادی اضافــه کردیــد  می توانیــد کمی آب 
خورش را برداشــته و بــه جایش آب جوش 
کار ممکــن اســت  کنیــد. با ایــن  اضافــه 
کمی طعــم خــورش شــما کمتــر شــود، امــا 
حداقل مجبــور نخواهید بود تا یک غذای 

خ و پر از رب را میل کنید. سر
          اضافه کردن مقدار غذا

درســت کــردن غــذا، نیــاز بــه صــرف وقت 
گــر بــه هــر دلیلــی  و انــرژی زیــادی دارد. ا
زیادتــر  شــما  غــذای  گوجه فرنگــی  رب 
از حــد اســتاندارد شــد و شــما هــم وقــت 
کافــی داشــتید، پیشــنهاد ما ایــن اســت 
کمی دیگــر از همــان غــذا بپزیــد. در  کــه 
گیاهــی معمــوال  می شــود  ک  هــای  خورا
کــردن ســبزیجات، حبوبــات و  بــا اضافــه 
ســویا، حجم غذا را افزایــش داد. با این کار 
حداقل نتیجــه نهایی برایتــان قابل قبول 
خواهــد بــود.  می توانیــد اضافــی غــذا را در 
فریــزر منجمد کنیــد تــا در روزهــای آتی به 

سراغش بروید.
          سخن پایانی

ترفندهــا  کــه  می بینید ایــن  همان طــور 
آنچنــان هــم بی دردســر نیســتند. توصیه 
ما به شما این اســت که همیشه در اضافه 
کــردن ادویه  هــا و چاشــنی  ها دقــت بــه 
ج دهیــد. بــه همیــن دلیــل اســت که  خــر
در برنامه  هــای آشــپزی همیشــه میــزان 
دقیق همه مواد اولیه ذکر  می شــود. شاید 
گر از  کمی ظرف بیشــتری کثیف شــود امــا ا
قبل ادویــه و چاشــنی  ها را مطابق دســتور 
در ظرف بریزید، دیگر با مشکل این چنینی 

مواجه نخواهید شد.

عقابی داشت از گرسنگی می مرد و نفسهای 
آخرش را می کشید. 

کالغ و کرکســی هم مشــغول خوردن الشه  
گندیــده آهو بودنــد. جغد دانــا و پیری هم 
باالی شــاخه درختــی بــه آنها خیره شــده 

بود. 
کالغ و کرکس رو به جغد کردند و گفتند این 
عقــاب احمــق را می بینــی بخاطــر غــرور 
گر بیاید  احمقانه اش دارد جان می دهد؟ ا
و با ما هم سفره شــود نجات پیدا می کند. 
حــال و روزش را ببین آیــا باز هــم می گویی 

عقاب سلطان پرندگان است؟ 
جغد خطاب به آنــان گفت: عقاب نه مثل 
کرکس الشــخور اســت و نه مثل کالغ دزد، 
آنها عقابنــد از گرســنگی خواهند مــرد؛ اما 
اصالتشــان را هیچ وقت از دست نخواهند 

داد. 

چگونه رب اضافی 
کنیم؟ کم  در غذا را 

سلطان پرندگان

دلمه ها جزو غذاهای ایرانی هستند 
که انواع مختلفــی دارنــد و هر کدام 
از آن هــا هم به نوبه خودش بســیار 
جذاب و لذت بخش هستند. فلفل دلمه ای هم جزو 

سبزیجاتی است که ویتامین C زیادی دارد.
دلمه فلفل یکــی از انــواع دلمه اســت که اتفاقا بســیار 
محبوب و پرطرفدار است. دلمه فلفل یک غذای ایرانی 
اســت که می توان از آن در وعده ناهار یا شــام استفاده 
کرد. این غذا جزو غذاهای سبک به شــمار می رود که 
می توانید به عنوان یک پیش غذای لذیذ هم آن را تهیه 
کنید. در این بخش به طرز تهیه دلمه فلفل دلمه ای 

بدون گوشت می پردازیم.
          مواد الزم برای تهیه دلمه فلفل دلمه ای 

بدون گوشت
• لپه یک پیمانه

• برنج دو پیمانه
• سبزی دلمه یک پیمانه

• فلفل دلمه ای چهار یا پنج عدد
• آلو چند عدد

• زرشک به مقدار نیاز
• رب گوجه فرنگی

          طرز تهیه دلمه فلفل دلمه  ای بدون گوشت
          مرحله اول

ابتدا در یک قابلمه آب را جوش بیاورید و دو پیمانه برنج 
خود را به آب جوش اضافه کنید تا کمی بپزد و بعد برنج 

خود را آبکش کرده و کنار بگذارید.
          مرحله دوم

ک و یک تا دو ســاعت پیــش از پختــن آن  را  لپه ها را پــا
خیس کنید. بعد از این مدت لپه ها را نیز بپزید.

          مرحله سوم

پیازها را بشــویید و به صورت نگینی خــرد کنید. پس 
از اینکه پیاز ها را خرد کردید در تابه روغن بریزید و روی 
حــرارت بگذارید تا داغ شــود، بعــد از داغ شــدن روغن 

پیاز ها را اضافه کنید و تفت دهید.
          مرحله چهارم

ک و  در ایــن مرحلــه لپــه پخته شــده و زرشــک پــا
شسته شــده را نیز به تابــه اضافه کنید و تفــت دهید. 

همچنین رب را نیز به تابه اضافه نمایید و تفت دهید.
          مرحله پنجم

برنج آبکش شده را همراه با سبزی دلمه به تابه اضافه 
کرده و مواد را به خوبی با هم مخلوط کنید.

          مرحله ششم
فلفل دلمه ای ها را بشویید و ســر آن ها را ببرید اما دور 

نریزید. داخل فلفل دلمه ای را خالی کنید.
          مرحله هفتم

داخل فلفل دلمه ای ها را با موادی که طی مراحل قبل 
آماده کرده اید پر کنید.

          مرحله هشتم
با رب گوجه فرنگی، آب، آلو و ادویه سس تهیه کنید و 
دلمه هــا را داخل آن قــرار داده و اجازه دهیــد با حرارت 
بپزند. بعد از این مرحلــه و پخت دلمه ها غذای شــما 

آماده است و می توانید نوش جان کنید.

گوشت با طعمی بی نظیر دلمه فلفل دلمه ای بدون 

»موزه عبرت« یا زندان مخفی »کمیته مشترک 
ک« در حوالی میدان امام  ضد خرابکاری ســاوا
خمینی )ره( تهران قرار دارد. این موزه از حال و روز 
زندانیان سیاسی در زمان پهلوی پرده برمی دارد و بازدیدکنندگان را 

به سفری تلخ در تاریخ کشور می برد. 
عالوه بر مجسمه چهره های سرشناس و زندانیان که با ظرافت زیادی 
طراحی و ساخته شده اند، وضعیت زندانیان در آن دوران و شکنجه 
آن ها به نمایش گذاشته شده است. این زندان در سال ۱۳۷۹ تبدیل 
به موزه عبرت ایران شد. این موزه از جمله مقاصد گردشگری سیاه 
محسوب می شود که رنج زندانیان در زیر شکنجه را روایت می کند و 

از همین نظر با سایر موزه های تهران تفاوت دارد.  

»موزه عبرت« ایران 

گردشگری

دستپخت

زاینده رود موقتی!
زاینــده رود پــس از ماه هــا خشــکی دوبــاره 
جــان موقتــی گرفــت و آب بــه مــدت ۱۲ روز 
بــرای کشــاورزان شــرق اصفهــان در بســتر 
رودخانه جاری شــد اما جاری شــدن کوتاه 
مدت زاینــده رود نه اصفهانی هــا را آنچنان 
خوشحال کرد نه کشــاورزان را. شهروندان 
زاینــده رود همیشــه جــاری می خواهنــد و 
کشاورزان آب مناسب برای کشت و آبیاری 

زمین هایشان.
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