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توافق نامه همکاری برای اجرای پروژه خط دو قطار شهری مابین شهرداری اصفهان و شرکت مپنا امضا شد. 
علی قاسم زاده، شهردار اصفهان در آئین امضای توافق نامه بین شــرکت مپنا و شهرداری اصفهان، اظهار 
کرد: یکی از مهمترین رویکردهای شــهرداری اصفهان در انجام پروژه های شــهری، جلب مشارکت های 
مردمی است، این موضوع در خرید اتوبوس های برقی نیز مطرح است، زیرا با توجه به هزینه ۱۰ میلیارد تومانی 
اتوبوس برقی، شهرداری اصفهان توان خرید آن را ندارد. وی با بیان اینکه اگر برای تأمین اتوبوس های برقی از 
مشارکت بخش خصوصی استفاده کنیم، گام بزرگی در راستای حفظ محیط زیست برداشته ایم، تصریح کرد: 
در روند امضای توافق نامه مسائل حقوقی مطرح بود که با توضیحات مدیران شرکت مپنا در این زمینه موارد 
حل و توافق نامه امضا می شود. شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: پس از امضای توافق نامه، اقدامات الزم برای 

دریافت مجوز به سرعت از سوی شهرداری اصفهان انجام خواهد شد، زیرا در حال حاضر...

با حضور شهردار و رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان انجام شد؛

امضای توافق نامه همکاری 
برای اجرای خط ۲ قطار شهری

 نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی 
ح کرد؛ اصفهان مطر

نیاز سالیانه ۱.۵ میلیارد دالری 
برای واردات ماشین آالت معدنی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان:

مشکل زاینده رود یک 
موضوع ملی است

رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

خرید گوشت قرمز به قدرت 
خرید مردم گره خورده است

 به مناسبت فرا رسیدن میالد حضرت عباس )ع( 
و روز سقا صورت گرفت؛

تجلیل از سقایان برتر آبفای 
استان اصفهان

اصفهان مقصد شکارچیان 
غیرمجاز سایر استان ها 
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رئیس فدراسیون کشتی:

مسابقات جهانی مهم تر 
از بازی های آسیایی است

کشف ۵ هزار الستیک وارداتی در دو انبار بزرگ   
 در اصفهان 

۶
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مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد:

سیاست دولت سیزدهم تقویت 
نشریات استانی و محلی است
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# اصفهان  تنها  نیست

متروی اصفهان ۲۰ و ۲۷ 
اسفندماه فعال است
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رییس ستاد اقامه نماز استان اصفهان گفت: همانگونه که رهبر 
کید داشته اند که برای ترویج  معظم انقالب بارها به این مسأله تا
فرهنگ نماز باید از همه ظرفیت علمی و تبلیغی استفاده کنیم، 
همه مسووالن باید در حوزه های مختلف به ترویج این فریضه 

الهی بپردازند. 
حجت االسالم ابراهیم رنجبر در شورای اقامه نماز شهرستان 
خور و بیابانک افزود : باید خدا محوری را بین دانش آموزان 
تقویت کنیم و عمل مدیران و معلمان مدارس در اقامه نماز 

بیشتر کار ساز است.
وی به نقش رسانه ها در اطالع رسانی اهمیت نماز در جامعه 
اشاره  و خاطرنشان کرد: از رسانه ها می خواهیم که بیش از گذشته 

در این زمینه یاور نماز باشند.
حجت االسالم رنجبر با بیان اینکه افزایش برخی از آسیب های 
اجتماعی در جامعه به دلیل ترک فریضه الهی نماز است، یادآور 
شد: در مدارس و دانشگاه ها، حوزه های اداری و محالت باید 

برای ترویج فرهنگ نماز تالش کنیم.
رییس ستاد اقامه نماز استان اصفهان با اشاره به تدوین برنامه 
پنج ساله ستاد اقامه نماز استان و تدوین سند استانی گفت: 
در این راستا کارگروهی تشکیل شده است که اهداف ستاد اقامه 

نماز در جامعه برای برنامه پنج ساله تدوین شود.
امام جمعه شهرستان خور و بیابانک هم افزود: دشمنان با برنامه 
ریزی های مختلف تالش می کنند که مردم نسبت به اقامه نماز 
بی توجه شوند که ایجاد امکانات برای اقامه نماز در جامعه 

ضروری است.

حجت االسالم سعید جاویدی با گالیه از نبود فضای مناسب 
کنون فضای  کن عمومی بیان داشت: ا برای اقامه نماز در اما
کن عمومی شهرستان وجود ندارد  مناسب برای اقامه نماز در اما

که نیازمند مشارکت همه دستگاه ها ست.
وی خاطرنشان کرد: طبق بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی هر 

برنامه ای باید پیوست فرهنگی داشته باشد.
وی افزود: اهمیت نماز و برپایی آن بر کسی پوشیده نبوده و همه 
ما وظیفه داریم در ترویج فرهنگ نماز بکوشیم تا سالمت اخالقی 

جامعه حفظ شود.
کید کرد: مسووالن  امام جمعه شهرستان خور و بیابانک تا
دستگاه های اجرایی باید بهترین مکان اداره خود را به نمازخانه 
اختصاص داده و در راستای ترویج و توسعه فرهنگ نماز اهتمام 

داشته باشند.
فرماندار خور و بیابانک هم گفت: ترویج فرهنگ نماز و برپایی 
نماز جماعت در تمامی ادارات و نهادها باید به صورت جدی 

پیگیری شود.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از پیشرفت فیزیکی ۹۵ 
درصدی خیابان سازی سعادت شرقی در محله گل نرگس 
خبر داد و گفت: عملیات عمرانی این پروژه قبل از نوروز 

۱۴۰۱ به پایان می رسد و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
داوود بحیرایی اظهار کرد: خیابان سازی خیابان سعادت 
زیرسازی،  شامل  مربع  متر   ۵۴۱۲ بر  مشتمل  شرقی 

پیاده روسازی و آسفالت است.
وی هزینه پروژه خیابان سازی خیابان سعادت شرقی 
کرد و افزود: عملیات  را بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال اعالم 

آسفالت ریزی این خیابان نیز به پایان رسیده است و 
عملیات عمرانی آن نیز تا قبل از نوروز ۱۴۰۱ به پایان می رسد 

و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان در پایان ضمن قدردانی 
پروژه  اجرایی  محدوده  اهالی  همراهی  و  صبوری  از 
خیابان سازی خیابان سعادت شرقی با شهرداری جهت 
انجام آن، گفت: همه تالش شهرداری خدمت به اهالی 
و رفاه آنها است و سعی می کنیم پروژه ها در حداقل زمان 

ممکن به نتیجه برسد.

قیمت های جدید بلیت های سینما در سالن های مختلف 
سینمایی اعالم شد. بعد از حرف و حدیث های زیادی که طی 
یکی ۲ هفته گذشته درباره قیمت بلیت سینماها در شورای 
ح شد سرانجام بر اساس ابالغیه جدید  صنفی نمایش مطر

سازمان سینمایی قیمت بلیت ها به این شرح اعالم شد:
سینماهای با درجه مدرن در روزهای تمام بها ۴۵ هزار تومان و در 

روزهای نیم بها ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان.
سینماهای با درجه ممتاز در روزهای تمام بها ۳۵ هزار تومان و در 

روزهای نیم بها ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان.
سینماهای با درجه یک و دو در روزهای تمام بها ۲۵ هزار تومان و 

در روزهای نیم بها ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان.
این قیمت ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده است.

بر اساس آخرین اعالم در سامانه سمفا ظرفیت های ۷۵ درصدی 
برای سالن های سینما در نظر گرفته شده است اما در جلسه آخر 
شورای صنفی نمایش ظرفیت ۱۰۰ درصدی سینماها پیشنهاد 

شده است.

طرح نظرسنجی انتخاب برترین ورزشکار سال ۱۴۰۰ اصفهان با 
مشارکت معاونت ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی 

ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می شود.
به گزارش اداره ارتباطات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان، نظرسنجی انتخاب برترین ورزشکار سال 
۱۴۰۰ اصفهان از سوی روزنامه اصفهان زیبا و با مشارکت معاونت 
ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 

اصفهان برگزار می شود.
مهرشاد افقری)کسب سهمیه المپیکی شنا(، امین دهقان)صعود 

به قله اورست(، یکتا جمالی)اولین مدال وزنه برداری بانوان(، 
محمدرضا صفدریان)قهرمانی یخ نوردی جهان(، فرزانه 
فصیحی)حضور در المپیک توکیو- دوومیدانی(، امیر غفور)حضور 
در المپیک توکیو- والیبال(، مسعود غالمی)حضور در المپیک 
توکیو- والیبال(، ارسالن کاظمی)حضور در المپیک توکیو- 
بسکتبال(، علیرضا مختاری)نایب قهرمانی پارالمپیک توکیو- 
دوومیدانی( و رسول معتمدی)قهرمان وزنه برداری جهان( 
ورزشکارانی هستند که در این نظرسنجی از مردم خواسته شده 
نام یکی از آنها را به عنوان ورزشکار برتر سال ۱۴۰۰ اصفهان انتخاب 

و ارسال کنند.
عالقه مندان به شرکت در این نظرسنجی می توانند نام ورزشکار 
موردنظر را به همراه مشخصات خود به سامانه پیامکی 
۱۰۰۰۳۱۳۲۲۱8۱8۲ ارسال کنند. برترین ورزشکار سال ۱۴۰۰ 
اصفهان در روزهای پایانی سال بر اساس آمار ارسالی انتخاب 

می شود.
گفتنی است؛ به قید قرعه به ۱۰ نفر از شرکت کنندگان در نظرسنجی 
از سوی معاونت ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی 

ورزشی شهرداری اصفهان جوایزی اهدا می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: 
کارگروه رفع موانع تولید منشا اصلی مانع زدایی از پیش روی 

تولیدکنندگان است که در تسهیل روند تولید چابک استان 
نقشی به سزا دارد. 

امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان در جلسه ستاد استانی رفع موانع تولید با تبریک 
اعیاد شعبانیه، اظهار داشت: رفع مشکالت و دغدغه های 
فعاالن اقتصادی و ذی حقوق صنعت استان از اولویت های 

اصلی کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید است.
کرد: اراده ای ویژه و نافذی برای تسهیل در  وی اضافه 
و  فعال  تولیدی  واحدهای  کردن  فعال  و  نحوه ایجاد 
نیمه فعال استان اصفهان در شرایط جنگ اقتصادی، 
کید  وجود دارد که توسعه پویا و اشتغال زایی پایدار استان را ا

و متعهدانه دنبال می کند.
نقش خاطر نشان کرد: کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع 
تولید، منشاء اصلی مانع زدایی از پیش روی تولیدکنندگان 
گیر اداری و  و ماخذ اصلی رفع بروکراسی های زائد و دست و پا
اجرایی استان است که در تسهیل روند تولید چابک استان 

نقشی به سزا دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان عنوان 
کرد: امروز با حضور مسؤوالن ذی ربط اداری و اجرایی استان 
به موضوع درخواست ۱۱ پرونده ثبت شده رسیدگی می شود 
که فی المجلس رای نهایی صادره جهت پیگیری الزم به 
متقاضیان و نمایندگان حقوقی ایشان اظهار و ابالغ می شود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف انبار حاوی بیش 
از ۲ هزار تن آهن آالت احتکار شده به ارزش بیش از ۳۰۰ 
میلیارد ریال در عملیات ماموران پلیس امنیت اقتصادی این 

فرماندهی خبر داد. 

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار محمدرضا میرحیدری، 
فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: کارشناسان 
پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
در ادامه طرح ها و برنامه های ویژه مقابله با احتکار کاالهای 

اساسی و مورد نیاز مردم و به دنبال گزارشات واصله مبنی بر 
کمبود آهن آالت و افزایش قیمت این کاال در بازار آزاد موضوع 

را در دستور کار خود قرار دادند.
کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان  وی افزود: 
کارهای پلیسی  اصفهان با انجام تحقیقات تخصصی و 
انبار بزرگ حاوی آهن آالت احتکار شده را در شهر اصفهان 

کشف کردند.
میرحیدری اظهار داشت: پس از شناسایی انبار مذکور 
ماموران طی هماهنگی با مقام قضائی از آن بازرسی کردند که 
در نتیجه ۲ هزارو ۱۰۰ تن آهن آالت کشف شد که بررسی های 
بعمل آمده نیز نشان می داد این انبار در سامانه انبارهای اداره 
صنعت، معدن و تجارت ثبت نشده و موجودی آن نیز به اداره 

اعالم نشده است و بنابر این، جرم احتکار کاال محرز شد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان ارزش آهن آالت مکشوفه را 
برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال اعالم 
کرد و اظهار داشت: در این رابطه یک نفر دستگیر و به همراه 

پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.
وی بر عزم راسخ و محکم پلیس برای اجرای عدالت در 
جامعه و کوتاه کردن دست مفسدان اقتصادی، محتکران 
کید کرد و گفت: از شهروندان هم  و سودجویان است تا
می خواهم که اطالعاتی خود از فعالیت این گونه مجرمان را 
از طریق شماره تلفن ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار دهند تا در اسرع 

وقت با آنان برخورد قانونی صورت گیرد.

رییس ستاد اقامه نماز استان اصفهان خواستار توجه بیشتر به فرهنگ نمازخوانی شد

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل عملیات عمرانی خیابان  سعادت شرقی تا قبل از پایان سال

کران عید نوروز با  ۴۵هزار تومان برای سینماهای مدرن ؛ از ا

ورزشکار برتر اصفهان را انتخاب کنید، جایزه بگیریدبلیت سینماها باالخره گران شد 

بروکراسی  زائد منشأ اصلی مشکالت تولیدکنندگان اصفهانی 

کشف 2 هزار تن آهن احتکاری در اصفهان 
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مدیرکل گمرکات استان اصفهان از افزایش صادرات 
طال با رشــد ارزشــی ۱۰۰ درصدی و صنایع دستی با 

رشد ارزشی ۱۵۷ درصدی در سال ۱۴۰۰ خبر داد. 
رسول کوهستانی پزوه گفت: امسال صادرات طال از 
گمرک اصفهان با رشد ارزشی ۱۰۰ درصدی، صنایع 
دستی با رشد ارزشی ۱۵۷ درصدی و فرش دستباف 

با رشد ارزشی ۵۰ درصدی همراه بوده است.
او گفت:کاشــی های تزئینــی، انــواع ســفال خاتــم 
و ظروفی مســی نیز بــه کشــورهای امــارات، عراق، 

تاجیکستان و کویت صادر شد.
 مقصد فرش دستباف اصفهان کشورهای کویت، 
امارات و قطر اســت. رسول کوهستانی پزوه گفت: 
صادرات اصفهان نسبت به سال گذشته ۶۳ درصد 
افزایش و صادرات کاالهای مبدا تولید اصفهان ۴۱ 

درصد افزایش داشته است.
کســتان، افغانســتان، ترکیه،  به گفتــه او عــراق، پا

ارمنستان، امارات، چین، غنا، ازبکستان و میانمار 
عمده کشورهای صادرات گمرک استان اصفهان 
هستند. کوهســتانی می گوید: کشــورهای چین، 
ترکیه، آلمــان، امــارات، هند، ایتالیا، کره، روســیه، 
بلژیــک و فرانســه مبــدا وارداتــی گمــرکات اســتان 

اصفهان هستند.
اظهارنامه های صادراتی گمرک اصفهان به ارزش 
۶۰۴ میلیون و ۶۶۰ هزار دالر و وزن یک میلیون و ۱۷۳ 
هزار و ۷۳۹ تن بوده که در مقایســه با مدت مشابه 
سال گذشته از حیث ارزش ۶۹ درصد و نظر وزنی ۱8 

درصد رشد داشته است.
او گفــت: اقــالم ماشــین آالت برقی، ماشــین آالت 
مکانیکی، آهن و فوالد، وسایل نقلیه و قطعات آن، 
گون شیمیایی،  مواد پالستیکی و محصوالت گونا
محصوالت سرامیکی، کائوچو و اشیاء ساخته شده 

از آن عمده واردات گمرک استان اصفهان است.
مدیرکل گمــرکات اســتان اصفهان گفت: امســال 
اقالم صادراتی استان اصفهان چدن، آهن، فوالد، 
فرآورده های نفتی، فرش و کفپوش ها محصوالت 
لبنی، مصنوعات از چدن و آهن، مواد پالســتیکی 
گون  و اشــیاء ســاخته شــده از آن، محصوالت گونا
صنایــع شــیمیایی، محصــوالت شــیمیایی آلی، 
محصــوالت ســرامیکی و ماشــین آالت مکانیکــی 

بوده است.

گفــت: بــه  کار و رفــاه اجتماعــی  وزیــر تعــاون، 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان اعتقاد داریم و 
همسان سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی 

هم اجرا خواهد شد.
حجت اهلل عبدالملکی گفت: بر اساس قواعدی که 
در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی تصویب 
شده است، همسان ســازی حقوق بازنشستگان 

تأمین اجتماعی در حال اجرا است.
در بند الحاقی یک تبصره ۲ الیحه بودجه آمده است:
مبلغ ۹۰ هــزار میلیــارد تومان در اجــرای مــاده )۱۲( 
قانون برنامه پنج ســاله ششم توســعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، بابت 
پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی 
و اســتمرار همســان ســازی بازنشســتگان تأمیــن 

اجتماعی.
مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان به سازمان بازنشستگی 
کشوری بابت استمرار همسان سازی بازنشستگان 
کشــوری. مبلغ ۵ هــزار میلیــارد تومان به ســازمان 
تأمین اجتماعــی نیروهای مســلح بابت اســتمرار 

همسان سازی بازنشستگان لشکری.

رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتی کشــور، از تحقق 
کامــل و پیــش از موعــد درآمدهــای مالیاتی ســال 

جاری خبر داد.
به گــزارش ســازمان امــور مالیاتــی، داوود منظور با 
اشــاره به موفقیت قابل توجه و کم ســابقه وصول 
درآمدهای مالیاتی ۱۱ ماهه امســال اظهار داشت: 
در اجرای تکالیف سازمان امور مالیاتی، در این دوره 
زمانی حدود ۲۷8 هزار میلیارد تومان مالیات وصول 
شده که رشــد ۶۱ درصدی نســبت به دوره مشابه 
سال قبل را نشان می دهد که بدین ترتیب، تکلیف 
بودجه ای ســازمان در ســال جــاری به طــور کامل 
انجام شده و رکورد جدیدی در وصولی درآمدهای 

مالیاتی به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به اینکه وصول مالیات، نقش مهمی در 
کمک به تحقق برنامه های دولت در عمران و آبادانی 
کشــور دارد، افــزود: در ۱۱ ماهــه امســال و در بخــش 
مالیات های مســتقیم، حــدود ۱۶8 هــزار میلیارد 
تومان مالیات وصول شــده که رشــد ۵۶ درصدی 

نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می دهد.
دکتر منظور اضافه کرد: اقدامــات الزم برای وصول 
منابع جدیــد از جملــه مالیــات خودروهــای گران 
قیمت، مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت و 
کنون معطل مانده  مالیات خانه های خالی که تا

بود، صورت گرفته است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه 
رشد کم سابقه درآمدهای مالیاتی امسال حاصل 
اجــرای برنامه هــای تحولــی و افزایــش کوشــش 

گون  مالیاتی همــکاران خــدوم در حوزه هــای گونا
از جمله مبارزه با فرار مالیاتی و شناســایی مؤدیان 
جدید، تسریع در وصولی معوقات مالیاتی، تسریع 
در رســیدگی بــه پرونده هــای مالیاتــی و اصــالح 
فرآیندهای حسابرســی و دادرســی اســت، عنوان 
داشت: بدیهی است گذار نظام مالیاتی به وضعیت 
مطلوب از طریق هوشمندسازی و داده مبنا کردن 
فرآیندهای مالیاتی، نقش مهمی در افزایش کارآیی 
و توانمندسازی نظام مالیاتی در تأمین درآمدهای 

مالیاتی ایفا می کند.
کید بر پیوست عدالت محوری  دکتر منظور ضمن تا
در همــه امــور ســازمان، عنــوان داشــت: در رویکرد 
تحولی جدید، نظام مالیاتی به سمت شیوه های 
اثربخش و مطلوب مالیات ستانی، مؤدی مداری و 
افزایش اقتدار و اعتبار نظام مالیاتی در حرکت است 
و فرآیندها و ساز و کارهایی که مبتنی بر اطالعات و 
داده های دریافت شده از مراجع ذیربط و همچنین 
سامانه های مالیاتی است، مبنای تشخیص درآمد و 

وصول عادالنه مالیات خواهد بود.
معاون وزیر امــور اقتصــادی و دارایی تصریــح کرد: 
نظام مالیاتی در تالش اســت تا با هوشمندســازی 
فرآیندهای مالیاتی، مبارزه جدی با فرارهای مالیاتی 
و ارائه خدمــات الکترونیکــی مؤثر، ضمــن افزایش 
رضایت مندی مؤدیان، اقدامات مؤثری را نیز برای 
تحقــق درآمدهــای مالیاتــی پیــش بینی شــده در 
بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که با رشد چشمگیری 

نیز همراه است، به اجرا در آورد.
کید کرد: رویکرد اصلی سازمان در  وی در خاتمه تا
فرآیند مالیات ســتانی این اســت که ضمن برنامه 
ریزی هدفمند برای استفاده بهینه از ظرفیت های 
موجود، رشد درآمدهای مالیاتی با تکیه بر اطالعات 
شفاف، دقیق و بدون فشار بر مؤدیان دارای پرونده 
و منضبط انجام گیرد و به گونه ای عمل شود که با 
تمرکز بر پایه های جدید مالیاتی حتی از بار مالیاتی 

بخش تولید کاسته شود.

اتاق اصناف اصفهان با گرانفروشی در بازار به شدت 
برخورد می کند.

 بازرس اتاق اصنــاف اصفهان گفت: گرانفروشــی، 
درج نکــردن قیمتهــا و فروش هــای ویــژه کاذب از 
مهمترین مصادیق تخلف واحدهای صنفی دراین 
روزها است. ابراهیم پور افزود: کسبه و اصناف باید با 
رعایت قوانین هوای مشتریان خود را بیش از پیش 

داشته باشند.

وی با اشاره به مصادیق تخلف در واحدهای صنفی 
گفت: کسبه متخلف به اداره کل تعزیرات حکومتی 

معرفی می شوند.
طرح تشدید نظارت و بازرسی از واحد های صنفی 
تا ۱۵ فروردین در اســتان ادامه دارد. شهروندان در 
صورت مشاهده هرگونه تخلف با شماره تلفن های 
۳۲۳۵۲۰۱۲ و ۳۲۳۵۲۰۱۵ و پیامک ۰۹۱۴۰۴۰۳۰۳۹ 

تماس بگیرند.

از گمرک اصفهان :

افزایش صادرات طال، فرش دستباف و صنایع دستی 

خبر

در حالــی که قیمــت مصوب هر شــانه تخم 
غ ۴۳ هزار تومان اســت، قیمت این کاال  مر
کز خرده فروشی به شــانه ای ۵۵ هزار  در مرا

تومان رسیده است.
به گزارش مهــر، در حالی که قیمت مصوب 
غ ۴۳ هــزار تومان اســت،  هر شــانه تخم مر
کــز خــرده فروشــی  قیمت ایــن کاال در مرا
به شــانه ای ۵۵ هزار تومان رســیده اســت. 
مشــاهدات میدانــی نشــان می دهــد کــه 
غ در مغازه های  قیمــت هــر شــانه تخــم مــر
ســطح شــهر بیــن ۵۳ تــا ۵۵ هــزار تومــان و 
غ بیــن ۱8۰۰ تــا ۲,۰۰۰  خ هر عــدد تخم مــر نر

تومان است.
در این زمینه یکی از مغــازه داران قیمت هر 
غ را ۵۵ هزار تومــان و قیمت  شــانه تخم مــر
هــر عــدد از آن را ۲,۰۰۰ تومــان عنــوان کــرد و 
غ ۴۳  درباره اینکه قیمــت مصوب تخــم مر
هزار تومــان اســت، گفــت: ۴۳ هــزار تومان 

غ دولتی است. قیمت تخم مر
غ های ترک که  این مغازه دار گفت : تخم مر
تنظیم بازاری هســتند به قیمت شــانه ای 
۴۳ هزار تومان عرضه می شوند و این قیمت 

غ های داخلی نیست. شامل تخم مر
یکــی دیگــر از مغــازه داران نیــز قیمــت هــر 
غ را ۵۳ هزار تومان اعالم کرد  شانه تخم مر
غ  و گفت: االن قیمت ثابتی بــرای تخم مر
وجود ندارد و به هر مغازه ای که سر بزنی با 
گر به دنبال  خ مواجه می شــوی اما ا یک نر
غ دولتی هستی به میادین میوه و  تخم مر
غ  تره بار مراجعه کن، آنجا می توانی تخم مر
دولتی بــا قیمت شــانه ای ۴۳ هــزار تومان 

خریداری کنی.

رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: 
ممکن است برخی به دلیل نداشتن قدرت 
غ و  خریــد کافــی به جــای گوشــت بره، مــر
یــا گوشــت گوســاله بخرنــد، امــا برخــی که 
توان خرید بیشــتری دارند حتی یک شقه 

گوشت هم خرید می کنند. 
اصغــر پورباطنــی دربــاره وضعیــت بــازار در 
آســتانه شــب عیــد، اظهــار کــرد: مــردم در 
آستانه نوروز ناچار به خرید هستند، البته 
میزان خرید گوشت، به قدرت خرید مردم 

برمی گردد.
وی افــزود: ممکــن اســت برخــی بــه دلیل 
کافــی بــه جــای  نداشــتن قــدرت خریــد 
گوســاله  گوشــت  غ و یــا  گوشــت بــره، مــر
بخرند، اما برخــی که توان خرید بیشــتری 
دارنــد حتــی یک شــقه گوشــت هــم خرید 

می کنند.
گوشــت قرمــز اصفهــان  رئیــس اتحادیــه 
تصریح کرد: هر چه قیمت گوشت افزایش 
می یابد، به تبع قدرت خرید مردم کاهش 
کنون جهاد کشاورزی  پیدا می کند، البته ا

به دنبال کنترل بازار است.
وی دربــاره قیمــت دســتوری ۱۵۵ هــزار 
خ  تومانــی گوشــت قرمــز، گفــت: البتــه نــر
تــر از ایــن عــدد اســت،  گوشــت قرمــز باال
بنابراین به فروشندگان اعالم کرده ایم که 
کتور خرید و سود خود گوشت را به  بنا بر فا

مشتری عرضه کنند.
کنــون قیمــت  پورباطنــی درباره اینکــه ا
گوشــت در بــازار کیلویــی ۲۰۰ هــزار تومــان 
است، گفت: در حال حاضر قیمت گوشت 
معمولی بین ۱۵۵ تا ۱۶۰ هزار تومان است.

کــرد: در حــال حاضــر قیمــت  وی اضافــه 
گوشــت بره درجه یک ۱۶۰ هزار تومان، بره 
درجه دو حــدود ۱۲۰ هزار تومان، گوســاله 
بدون اســتخوان ۱۶۵ هزار تومان، گوشت 
خ ارز و همچنین نوع  شــتر نیز با توجه به نر
کســتانی،... متفاوت اســت که  داخلی، پا
با کوهان حــدود ۱۷۰ هــزار تومــان و بدون 
کوهان ۲۰۰ هزار تومان به باال خرید و فروش 

می شود.
رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: 
پیش بینی بازار گوشــت قرمــز و قیمت این 
محصــول امکان پذیــر نیســت و شــرایط 
اقتصادی و عرضه و تقاصا، قیمت گوشت 

را مشخص می کند.
وی درباره کمبود گوشــت قرمز در آســتانه 
کــرد: اصفهــان از نظــر  شــب عیــد، اظهــار 
دام ســنگین خودکفا اســت امــا از نظر دام 
سبک حدود ۷۰ درصد نیاز آن از استان ها 
و شــهرهای همجوار همچون کردســتان، 
مالیر، شیراز، تبریز و... وارد می شود، البته 

ذائقه اصفهانی ها دام سبک است.

خبر معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان:

مشکل زاینده رود یک موضوع ملی است
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی 
کید بر اینکه  استانداری اصفهان با تأ
سد زاینده رود و دریاچه آن متعلق به 
اصفهان است و سال ها برای آن هزینه کرده ایم و سند 
رسمی داریم، گفت: معتقدیم مشکل زاینده رود یک 
موضوع ملی محسوب می شود و مطالبه استان این 

است که ردیف بودجه برای آن دیده شود.
مهران زینلیان در جمع خبرنگاران، اظهــار کرد: برای 
احیــای زاینــده رود هدف مــا جاری شــدن آب اســت 
که برای رســیدن به این هدف، پنج محــور اصلی و ۲۵ 
زیرمحور مشــخص شــده و به جد پیگیر عملی شدن 

آن هستیم.
معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری اصفهان 
با اشــاره به اینکــه در مدیریت فعلــی با رویکــرد جدید 
کید کرد:  دانشــگاهی در پی رفع مشــکل هســتیم، تأ
در نظــر داریــم اقدامات قبلی انجام شــده در راســتای 
رفــع مشــکل آب زاینــده رود را جمع بنــدی کنیــم و با 
رویکرد جدید که دانشــگاهی و اســتفاده از مطالعات 

علمی است، برای رفع آن بکوشیم.
کید بر اینکه همه مدیران به میــدان آمده ایم  وی با تأ
تا مشــکالت را رفع کنیم، گفــت: پای کار ایســتاده ایم 
و نمی خواهیم شــعاری برخورد کنیــم، در نظــر داریم 
بتوانیم گام های بلند برداریم. به گزارش ایسنا، زینلیان 
در توضیح مقدار ورودی، خروجی و حجم فعلی ســد 
زاینده رود نیز، توضیح داد: زمانی که بارندگی ها شدت 
گرفت، ورودی ســد ۲۰۵ مترمکعب بر ثانیه بــود، اما از 
کنون  فردای آن ورودی سد ۹۵ مترمکعب بر ثانیه شد و ا
میزان ورودی سد ۶۳.۶ مترمکعب بر ثانیه و خروجی 
آن ۱۲ مترمکعب بر ثانیه اســت، همچنین حجم سد 

زاینده رود ۱۷۶ میلیون مترمکعب است.
وی گفت: برای کشت دوم یک روال مشخص مصوب 
شده که براســاس آن تصمیم گیری می شــود و میزان 
بارندگی هــا بــر روی آن اثرگذار اســت و براســاس حجم 
پشت سد و پیش بینی های آینده شرب که خط قرمز 

ما است، تصمیم گیری می کنیم.
معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری اصفهان 
کید کرد: خوشــبختانه در حال حاضر با عزمی که در  تأ
کشــور ایجاد شــده و عزم قوی که در استان شــاهد آن 
هســتیم در تالشــیم اتفاقات خوبی رخ دهــد و حریم 

قانونی زاینده رود برای همه مورد استفاده شود.
وی ادامــه داد: مســیر رفع مشــکل زاینده رود ســخت 
است، اما قابل حل خواهد بود و البته در کارگروه احیای 
زاینــده رود از وزارت نیــرو و مســئوالن توجــه ویژه تــر را 
خواســتار هســتیم. زینلیان با بیان اینکه بیــش از ۹۳ 
درصد حوضه زاینده رود در استان اصفهان قرار دارد، 
کید کرد: معتقدیم مشــکل زاینده رود یک موضوع  تأ
ملی است و مطالبه استان این است که ردیف بودجه 

مشخص هرچند اندک برای زاینده رود دیده شود.
وی افزود: با مرتفع شــدن مشــکل زاینده رود مشکل 
شــهرهای همجوار اصفهان نیــز مرتفع خواهد شــد و 
بهره آن به اســتان هایی همچون یــزد، چهارمحال و 

بختیاری، خوزستان و حتی کرمان نیز خواهد رسید.
معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری اصفهان 
درباره بهره برداری از فاز اضطراری سامانه دوم آبرسانی 
اصفهان بزرگ نیــز، گفت: براســاس قــول مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای اصفهان این سامانه امسال به 

بهره برداری خواهد رسید.
وی با اشــاره به بازگشــایی اخیر زاینــده رود، نیــز افزود: 
در پــی بازگشــایی کوتاه مــدت ۳۰ درصد زمین هــا زیر 
گرچه در مورد  کشت رفت. البته این میزان بازگشایی ا
محیط زیست و مسائل آن زیاد اثر نداشت، اما در بحث 

فرونشست کاربردی است.
زاینده رود حق پنج و یا شش میلیون نفر است

زینلیان اظهار کرد: برداشت های غیرمجاز را به جد پیگیر 
و به دنبال نظارت بیشتر هستیم. زاینده رود حق پنج و یا 
شش میلیون نفر از افراد است و موضوع فرونشست نیز 
در این میان از اهمیت باالیی برخوردار است. به همین 

دلیل به جد پیگیر رفع مشکل زاینده رود هستیم.
وی در ادامــه بــه بحــث مــازوت و مشــکالت آن اشــاره 
کــرد و گفــت: متأســفانه این معضــل در اصفهــان و 
برخــی کالنشــهرها وجــود دارد کــه در اصفهــان دو 
نیــروگاه که مســئول تولیــد برق هســتند چــاره ای جز 
مازوت سوزی نداشتند و برخالف میل باطنی ما این 
کار انجام شد. اینکه گفته می شود فیلترها گران است 
کنون این اقدام انجام نشــده، قابل قبول نیســت  و تا
و معتقدیم باید انجام شــود. معاون هماهنگــی امور 
عمرانی اســتانداری اصفهان اضافه کرد: نیروگاه ها در 
شــرایط اضطرار مجبور بــه مازوت ســوزی شــدند، اما 
کنون با گرم شدن هوا شرایط اضطرار نداشته ایم و در  ا
حال حاضر از هشت مشعل نیروگاه منتطری تنها یک 
مشعل مازوت سوز بوده و مجوز آن نیز تا آخر سال است.

وی ادامــه داد: البته نیروگاه برنامه هایــی برای بهبود 

سیستم های خود به لحاظ آب بری و سوخت دارد و قرار 
است سیستم های قدیمی را تعویض کند.

زینلیان درباره انتقــال آب به یزد نیز، گفت: معتقدیم 
حوضه ای که خود با فقر آبی مواجه است، نباید آب از 
گر در مورد انتقال از آب  آن به استانی دیگر خارج شود. ا
کارون سخن می گوییم به این دلیل است که آب کارون 

به خلیج فارس می ریزد.
کید کرد: معتقدیم حوضه ای که آب آن مسائل  وی تا
زیست محیطی را به خطر می اندازد، باید با مالحظات 
بررسی شود و معتقدیم تصمیم انتقال آب زاینده رود 

به یزد تصمیم کارشناسی نبوده و باید اصالح شود.
معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری اصفهان 
گر بخواهیم مشکل اصفهان را حل کنیم، مشکل  گفت: ا
استان های همجوار را باید باهم ببینیم و در پی رفع آن 
باشیم. شعارهای پوپولوسیتی و پوچ راهی برای رفع 

مشکل آب ندارد.
به گفته زینلیان، جاری شدن آب عالوه بر رفع مشکالت 
زیســت محیطــی، فرونشســت و...  در زمینــه بهبــود 
گردشگری اصفهان و آرامش ذهنی مردم نقش دارد، اما 

اولویت نخست ما تأمین آب شرب مردم است. 
وی در توضیح آخرین وضعیت آزادراه شرق اصفهان، 
گفــت: تکمیل ایــن آزادراه بــه دلیــل حفاظت محیط 
زیســت با تأخیــر مواجــه شــده اســت. در کشــورهای 
پیشرفته برای احداث آزادراه ها در طبیعت مالحظات 
را در نظر می گیرند و ما نیز باید اینگونه باشیم. متأسفانه 
آزادراه شــرق در پــی طوالنــی شــدن و حــل نشــدن 
مشــکالت آن تبعاتی همچون اضافه شــدن به مبلغ 

قرارداد را داشته که باید به این موضوع توجه کنیم.
معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری اصفهان 
اظهار کرد: نه می توانیم راه توسعه را ببندیم و نه اینکه 
به محیط زیست آسیب بزنیم. ســمن ها باید حافظ 

محیط زیســت باشــند، اما اقدامــات آنها بــه گونه ای 
نباشد که کارها قفل شود و خسارات بیشتری به همراه 
گر این آزادراه که از سال ۱۳۵۵ استارت آن  داشته باشد. ا
خورده اجرا شود، کمک بسیاری به شهر خواهد بود. به 
کمک این آزادراه اتصال کریدور شمال به جنوب اتفاق 
می افتد و خودروهای بسیاری وارد اصفهان می شوند.

سد زاینده رود و دریاچه آن متعلق به اصفهان 
است

زینلیان در پاســخ سوال ایســنا در خصوص اظهار نظر 
نمایندگان استان های همجوار در خصوص ملی شدن 
کنش های نمایندگان  مدیریت سد زاینده رود، گفت: وا
در شرایط خاص خود است و شاید بیشتر جنبه تبلیغی 
داشته باشد. بر این باوریم همه باید از اظهارنظرهای 
هیجانی و احساسی خودداری کنیم و باید همه باهم 
مشــکل را برطرف کنیــم و نبایــد به این ســخنان زیاد 
کنش نشــان داد.  وی تصریح کرد: ســد زاینده رود و  وا
دریاچه آن متعلق به اصفهان است و سال ها برای آن 

هزینه کرده ایم و سند رسمی داریم.
معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری اصفهان 
درباره پاالیش مصرف آب صنایع نیز، توضیــح داد: در 
جلسه یکی از مصوبات این بود که شفاف سازی شود 
و با حضور کشاورزان تصمیم گیری شود. همچنین در 
مورد طرح بن - بروجن اعالم کرده ایم که با اصل آبرسانی 
مشکل نداریم و حتما باید آب آن مناطق تامین شود، 
اما با بارگــذاری اضافه بــر زاینده رود مخالفیــم و راهکار 
داده ایم که باید و به حوضه کارون که آب آن به خلیج 

فارس می ریزد، منتقل شود. 
وی درباره وضعیت مســکن در اســتان، توضیــح داد: 
شرایط مسکن در اســتان وضعیت ویژه تری دارد و به 
همین دلیل سیاست مان این است که قبل از ساخت 

مسکن، احیای بافت فرسوده را داشته باشیم. 

رئیس اتحادیه میوه و سبزی اصفهان با بیان آنکه 
در هفته های پایان سال استقبال نسبت به خرید 
میــوه کاهــش قابل توجهی داشــته اســت، گفت: 
تهیه اولویت های دیگر کــه مرتبط با ایام نــوروز اســت، درحال حاضر 

اقالمی مانند میوه را از سبد خرید مردم کم رنگ کرده است.
نوروزعلی اسماعیلی اظهار کرد: دلیل کاهش خرید میوه گرانی نیست، 
بلکه قدرت پایین مالی مردم است که در این شرایط، امکان تأمین تمام 

مایحتاج را ندارند وگرنه قیمت میوه تغییری نداشته است.
وی در رابطه با تمهیدات انجام گرفته برای تأمین میوه ایام نوروز گفت: 
خوشبختانه همه اقالم میوه و سبزی به طور فراوان در دسترس است؛ 

مگر سیب زمینی که تا عید مشکل عرضه آن حل می شود.
رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی اصفهــان تصریــح کــرد: دولــت هــم 
ذخیره ســازی مناســبی از ســیب و پرتقال برای ایام نوروز انجام داده 
است که از بیست وپنجم تا بیســت وهفتم اسفند میوه های ذخیره 

شده در دسترس خواهد بود.
اســماعیلی یادآور شد: امســال میوه های عرضه شــده توسط دولت 
نسبت به سال های قبل با قیمت مناسب تر و کیفیت بهتری خواهد 
بود بنابراین افــراد، نگران کمبــود میوه و تهیــه آن زودتــر از موعد الزم 
نباشــند و خرید میــوه عید زودتــر از بیست وهشــتم اســفند، توصیه 

نمی شود.

کید بر نیاز سالیانه ۱.۵ میلیارد دالر  نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با تأ
برای واردات ماشین آالت معدنی، گفت: متأسفانه میانگین واردات سه سال گذشته حدود 
۱۰۰ میلیون دالر بوده که این امر موجب اختالف قیمت بسیار ماشین آالت داخلی و وارداتی و 

به صرفه نبودن خرید ماشین آالت داخلی شده است.   
سید رسول رنجبران در یک برنامه تلویزیونی با موضوع ضرورت توسعه و نوسازی معادن و پیگیری مشکالت 
واردات ماشین آالت معدنی، با بیان اینکه کشور ما از لحاظ تعداد معادن جزو ۱۵ کشور نخست جهان محسوب 
می شود، اظهار کرد: با وجود دارا بودن بیش از ۶۴ ماده معدنی در ایران و معدن خیز بودن کشورمان، متأسفانه 

معادن و صنایع معدنی ما سهم کمتر از ۲ درصدی در تولید ناخالص ملی دارند.
وی افزود: این در حالی است که با وجود پتانسیل های موجود این سهم را می توان به حداقل ۲۰ درصد افزایش 
کتشافات معدنی  داد. نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان همچنین کمبود اطالعات در حوزه ا
کشور را نیز از دیگر ضعف های موجود این حوزه دانست. عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه در 
حال حاضر در حدود ۵۰۰ میلیون تن مواد معدنی از معادن کشور استخراج می شود، تصریح کرد: برای این میزان 
حدود ۱۵ هزار دستگاه و ماشین آالت موردنیاز است، در حالی که در حال حاضر در حدود ۶ هزار ماشین آالت در 
حال فعالیت هستند. وی افزود: براساس سند چشم انداز توسعه مقرر شده این ۵۰۰ میلیون تن تا سال ۱۴۰۴ به 
۷۰۰ میلیون تن افزایش یابد. به گزارش اتاق بازرگانی اصفهان، رنجبران گفت: بسیاری از معادن کشور به گورستان 
ماشین آالت فرسوده تبدیل شده است و براساس آسیب شناسی صورت گرفته در حوزه ماشین آالت معدنی در 
پارلمان بخش خصوصی اصفهان عواملی چون تحریم ها، کاهش ارزش پول ملی و سیاست گذاری ها و مدیریت 
نادرست با هدف حمایت از تولید داخلی ماشین آالت، نگهداری، واردات و توزیع ماشین آالت وارداتی منجر به 

مستهلک شدن بخش اعظمی از ماشین آالت معدنی کشور شده است.
وی، ظرفیت اسمی شرکت ایرانی سازنده ماشین آالت معدنی و راهسازی را در حالی ۱۰۶۰ دستگاه در سال عنوان 

کرد که در سال ۱۳۹۹ تنها موفق به تولید ۲۹ دستگاه شده است.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان، تمرکزگرایی در پایتخت را موجب و بعضا رد شدن درخواست واردات 
ماشین آالت معدنی در استان ها دانست و تفویض اختیار در این حوزه به سازمان صمت استان را موجب رفع 

مشکالت نوسازی ماشین آالت معدنی کشور دانست.
کید بر نیاز سالیانه ۱.۵ میلیارد دالر برای واردات ماشــین آالت معدنی، تصریح کرد: این در حالی است  وی با تأ
میانگین واردات سه سال گذشــته حدود ۱۰۰ میلیون دالر بوده است که این امر موجب اختالف قیمت بسیار 

ماشین آالت داخلی و وارداتی و به صرفه نبودن خرید ماشین آالت داخلی شده است.  
رنجبران تامین ارز برای واردات ماشین آالت را یکی دیگر از مشکالت فعاالن معدنی کشور دانست و تصریح کرد: 
متأسفانه واردات ماشین آالت معدنی جزو اولویت های بانک مرکزی نبوده و معادن کوچک و متوسط به دلیل 

صادرات محور نبودن برای تأمین ارز برای نوسازی ماشین آالت خود دچار مشکل هستند.
ماشین آالت معدنی موجود در استان مستهلک هستند

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان همچنین با اشاره به وجود 
بالغ بر هزار پروانه بهره برداری معدنی در استان اصفهان، گفت: از این میزان در حدود 8۵۰ واحد در حال فعالیت 
کید بر اینکه ماشین آالت معدنی موجود در استان دارای عمر باالی ۳۰ سال و  هستند. محمدسرجوقیان با تأ
مستهلک هستند، افزود: به صورت حدودی در حال حاضر نیازمند حدود ۱۵۰۰ ماشین آالت معدنی جدید در 
استان هستیم. سرجوقیان با ابراز خرسندی از صدور بخشنامه ای از سوی وزارت صمت در راستای حمایت از 
مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون معادن، در اردیبهشت سال جاری، گفت: تمام معادنی که دارای پروانه بهره برداری معتبر 
با حداقل یکسال اعتبار و قابلیت تمدید هستند می توانند با مراجعه به سازمان صمت استان پس از طی مراحل 

اداری براساس نوع تولید خود ماشین آالت نو یا دست دوم با معافیت گمرکی وارد کنند.
وی افزود: در صورت نیاز معادن به واردات بیش از ۳ دســتگاه وزارت صمت در راستای حمایت از تولید داخل 
محدودیت هایی قائل شده است. معاون امور معادن سازمان صمت استان اصفهان افزود: از اردیبهشت سال 
کنون، وزارت صمت براساس این بخشنامه مجوز ورود ۷۰۰ دستگاه معدنی را صادر کرده که حدود ۱۰۰  جاری تا
مجوز مربوط به استان اصفهان اســت. وی تصریح کرد: باوجود درخواست های مکرر سازمان صمت استان 
اصفهان برای تفویض اختیارات در حوزه های مختلف به وزارت صنعت، معدن و تجارت و قول مســاعد وزرا و 
کنون محقق نشده است که در صورت تفویض اختیار در حوزه بررسی  معاونین وزارت مربوطه، این موضوع تا

درخواست مجوز ورود ماشین آالت معدنی به استان، این پروسه زمان بر بسیار تسهیل خواهد شد.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی اصفهان:

مردم نگران میوه ایام نوروز نباشند

نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد؛

نیاز سالیانه ۱.۵ میلیارد دالری برای واردات ماشین آالت معدنی

کار درباره حقوق بازنشستگان خبر وزیر 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی:

همه درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده سال ۱۴۰۰ 
محقق شد

ح تشدید نظارت و بازرسی از واحد های صنفی: اجرای طر

گرانفروشی در بازار اصفهان برخورد جدی با 

غ ۱۳ هزار تومان تخم مر
گران شد  

رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

گوشت قرمز  خرید 
به قدرت خرید مردم 

گره خورده است

خبر

خبر

خبر
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با حضور شهردار و رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان انجام شد؛

امضای توافق نامه همکاری 
برای اجرای خط ۲ قطار شهری

توافق نامه همــکاری بــرای اجرای 
پــروژه خط دو قطار شــهری مابین 
شــهرداری اصفهان و شــرکت مپنا 

امضا شد.
علــی قاســم زاده، شــهردار اصفهــان در آئیــن امضای 
توافق نامه بین شرکت مپنا و شهرداری اصفهان، اظهار 
کرد: یکی از مهمترین رویکردهای شهرداری اصفهان 
در انجــام پروژه هــای شــهری، جلــب مشــارکت های 
مردمی اســت، این موضــوع در خریــد اتوبوس هــای 
برقی نیز مطرح است، زیرا با توجه به هزینه ۱۰ میلیارد 
تومانی اتوبوس برقی، شهرداری اصفهان توان خرید 

آن را ندارد.
گر برای تأمیــن اتوبوس های برقی از  وی با بیان اینکه ا
مشارکت بخش خصوصی استفاده کنیم، گام بزرگی در 
راستای حفظ محیط زیست برداشته ایم، تصریح کرد: 
در روند امضای توافق نامه مسائل حقوقی مطرح بود 
که با توضیحات مدیران شرکت مپنا در این زمینه موارد 

حل و توافق نامه امضا می شود.
شــهردار اصفهــان خاطرنشــان کــرد: پــس از امضــای 
توافق نامــه، اقدامــات الزم بــرای دریافــت مجــوز بــه 
سرعت از سوی شهرداری اصفهان انجام خواهد شد، 
زیرا در حال حاضر مشــکل نخســت اصفهان مسائل 

زیست محیطی است.
وی اظهار امیدواری کرد: راه اندازی خط دو قطار شهری 
در کمتر از ۴8 ماه آینده محقق و نگرانی مردم اصفهان 

در این زمینه برطرف می شود.
شهردار اصفهان تاکید کرد: تولید اتوبوس برقی ظرفیت 
گر شرکت مپنا یک  خوبی در کشور و اصفهان است و ا
طرح مشارکتی با شهرداری اصفهان در این زمینه ارائه 
دهد، اســتقبال خواهیم کــرد زیرا چندین شــرکت در 
کشور برای تولید و وارد کردن اتوبوس برقی آماده انعقاد 

قرار داد هستند.
قاســم زاده ادامــه داد: از احداث ایســتگاه های شــارژ 
خودروهای برقی در سطح شهر توسط شرکت مپنا نیز 

استقبال می کنیم.
اجرای خط دو مترو سرعت گیرد

محمد نورصالحی، رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
در این نشست، اظهار کرد: سابقه همکاری با شرکت 
مپنا را در گذشته داشته ایم به طوری که آثار و خدمات 

آنها در خط یک قطار شهری اصفهان مشهود است.
وی با بیان اینکه فعالیت مپنا در احداث خط دو قطار 
شــهری ادامه دارد، افــزود: با توجه به اینکه حــدود ۴۰ 
درصد روند ساختمانی خط دو قطار شهری انجام شده 
است، باید برنامه زمانی برای ادامه فعالیت ها در خط دو 
مشخص و تدابیر برای تسریع در انجام امور تعیین شود.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: باید 
پیش بینی الزم انجام شود تا محدودیت ها و تحریم ها 
در این عرصه تأثیرگذار نباشد و در اجرای پروژه مترو به 

یک الگوی موفق از نظر سرعت و کیفیت دست یابیم.
وی با اشاره به حمایت مدیریت شهری برای افزایش 
سرعت پروژه مترو، اظهار امیدواری کرد: مردم اصفهان 
باید هرچــه زودتر شــاهد افتتاح خط دو قطار شــهری 
باشــند تا ســهم حمل ونقل عمومی در شهر اصفهان 

افزایش یابد.
نورصالحی اظهار امیدواری کرد: در ادامه مسیر فعالیت، 
همکاری مشترک شهرداری اصفهان با شرکت مپنا را در 

عرصه تولید اتوبوس برقی شهری شاهد باشیم.
ضرورت برقی سازی حمل ونقل شهری 

عباس علی آبادی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
گروه مپنا در این جلســه اظهــار کرد: شــرکت مپنا یک 
شرکت مردمی و از مولودهای انقالب محسوب می شود، 
سابقه فعالیت این شــرکت در شــهر اصفهان طوالنی 
کنون نزدیک به یک میلیارد یورو  است به نحوی که تا

سرمایه گذاری در اصفهان انجام شده است.
وی ادامــه داد: امــروز اقتــدار شــرکت مپنــا بــه میزانــی 
اســت که توربین به روســیه صادر می کند و در نیروگاه 
جنوب اصفهان که هزار مگاواتی و پروژه ۱۵ ساله است، 
مشــارکت دارد و در ادامــه نیز قرار اســت در امر ســیکل 
ترکیبی این نیروگاه تا افزایش ۱۵۰۰ مگاواتی فعالیت کند، 

همچنین در پاالیشگاه اصفهان نیز مشارکت داریم.
رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامل گــروه مپنا افــزود: 
کارخانه ســاخت تجهیزات ســپاهان محل صــادرات 
فناوری است و بخش عمده ای از صادرات تجهیزات 

مهندسی در این کارخانه در اصفهان انجام می شود.
کنون بالــغ بر ۱۵ تــا ۲۰ پــروژه بزرگ  وی با بیان اینکــه تا
صنعتی در شــهر اصفهان اجــرا کرده ایم، گفــت: راجع 
به پیش بینی زمانی بــرای اجرای پروژه مشــترک بین 
شــهرداری اصفهــان و شــرکت مپنــا در خــط دو قطــار 
کراتی انجام شد، اما باید با صراحت گفت که  شهری مذا
پیچیدگی های روزانه جهان پیش بینی های اقتصادی 

را سخت کرده است.
مدیر عامل شرکت مپنا تصریح کرد: جنگ نظامی بین 
دو ابرقدرت جهان قطعا تبعات فراوانی را برای جهان 
خواهد داشت، لذا بدون تردید در حوزه انرژی جهانی 
تأثیــر بســیار زیــادی خواهــد داشــت و تهدیــدات و 

فرصت های زیادی در راه است.
وی خاطرنشــان کــرد: قصــد همــکاری مجدانــه بــا 
شهرداری اصفهان را داریم و نگران نقص فناوری ها و 
تکنولوژی ها نیستیم، زیرا جز سرآمدان در عرصه های 
مختلف مهندسی جهان هستیم و آمار و ارقام افتخار 
آمیــزی از شــرکت مپنــا در حــوزه حمل ونقــل ریلــی و 
نیروگاهی در سطح جهان وجود دارد به نحوی که جز 
پنج کشور اول جهان هستیم و در عرصه نفت و گاز جز 

شرکت های برتر خاورمیانه محسوب می شویم.

علی آبــادی با اشــاره به وجود مشــکالتی کــه در ترک و 
تعلل در عمده پروژه ها در زمینه فاینانس بوده است، 
گفت: پیشــنهاد ما این اســت که مدل تأمین مالی به 
نحــوه پیشــنهادی مپنا انجــام شــود و همــراه بــا ارائه 
ضمانت نامه دولتی یا اعتبار اسنادی مدت دار به نفع 

کارفرما انجام گیرد.
وی ادامــه داد: تحوالت اقتصــادی تهدید اســت، اما 
باید به فرصــت تبدیل کرد، شــهر اصفهان یک شــهر 
بین المللی و ابعاد جهانی دارد در واقع همیشه اصفهان 
در حوزه هــای مختلف پیشــتاز بوده اســت، بنابراین 
امیدواریــم توافق نامه مشــترکی که امضا شــد، برکات 

خوبی به همراه داشته باشد.
مدیــر عامــل شــرکت مپنــا بــا بیان اینکــه موضــوع 
الکتریفیکیشن در موبیلیتی )برقی سازی حمل ونقل( 
می تواند از موضوعات مهم عملکرد شهرداری ها باشد، 
کید مــا به شــهرداران، ورود جــدی به این  لذا توصیه ا

عرصه است.
وی ادامه داد: برقی سازی حمل ونقل شهری از نکات 
بسیار پراهمیت اســت که شــهرداران باید مدنظر قرار 
دهنــد و جــز اولویت های اســتراتژیکی آنها محســوب 
شود، زیرا آثار و برکات فراوانی در زمینه محیط زیستی 
به همراه دارد و شرکت مپنا آمادگی کامل برای ورود به 
تحقق این امر را دارد؛ البته آغاز ایــن کار از تولید و خرید 
اتوبوس شهری برقی است که شرکت مپنا در این زمینه 

توانمندی خود را ثابت کرده است.
علی آبــادی افــزود: از شــهرداری اصفهان درخواســت 
داریم به شرکت مپنا اجازه دهد شــارژر خودروی برقی 
را در ســطح شــهر با هزینه شــرکت مپنا ایجاد کنــد زیرا 
تا خدمــات و امکانــات الزم خودروهای برقی در شــهر 
فراهم نشود، توسعه اســتفاده از خودروهای برقی در 

شهر محقق نمی شود.
وی با بیان اینکه در حــال حاضر فقــط در یک نقطه از 
تهران و یک نقطه در مشهد یک ایستگاه شارژ خودروی 
برقی وجــود دارد، خاطرنشــان کرد: امســال کشــور ۱۰ 
میلیارد دالر برای تولید برق از سوخت مایع هزینه کرده 
گر سیکل ترکیبی نیروگاه ها انجام شده بود،  است، اما ا

شاهد این واقعه نبودیم.
جزئیات توافق نامه شهرداری اصفهان و شرکت مپنا

بابک احمدی، مدیر بخش ریلی شرکت مپنا در توضیح 
مفاد توافق نامه فی مابین شهرداری اصفهان و شرکت 
مپنا در خصوص خط دو قطار شهری، گفت: خدمات 
طراحی و مهندسی، تأمین تجهیزات و قطعات یدکی، 
آموزش، بارگیری، نصب و راه اندازی تجهیزات و ناوگان 
 )EPCF ( خط دو مترو اصفهان به همراه تأمین مالــی
پروژه به رقم کلی ۶۰۰ میلیون یورو اصل پروژه بر عهده 

شرکت است.
وی با بیان اینکه خط دو مترو اصفهان به طول تقریبی 
۲۵ کیلومتر از غرب تا شمال شرق شهر اصفهان و شامل 
۲۳ ایستگاه است، خاطرنشان کرد: پروژه مذکور شامل 
۱۰ پست کشش و دو پست HVS اختصاصی است که 
تجهیزات مورد نیاز پســت ها از قبیل ترانســفورماتور، 
تابلوهای برق و کنترل، کابل، سیستم اسکادا و سایر 
تجهیزات مورد نیاز به صورت کامل توســط مشارکت 
انجام خواهد شــد؛ همچنین تأمیــن کلیه تجهیزات 
مکانیکی مورد نیاز از قبیل آسانسور، پله برقی، سیستم 
تهویه ایستگاه ها و تونل بخشی از موضوع قرارداد است.

مدیر بخش ریلی شرکت مپنا اظهار کرد: تأمین، نصب 
و راه اندازی کلیه تجهیزات مخابراتی، سیستم کنترل 
قطارها )سیگنالینگ( و سیستم اســکادا پست های 
برق، سیســتم اعالم و اطفا حریق نیز در قالــب قرارداد 
مذکــور و توســط کنسرســیوم انجــام خواهد شــد و در 
گــن )۴۲  قالب ایــن قــرارداد تأمیــن تعــداد ۲۱۰ عــدد وا
رام قطار( خط دو مترو اصفهــان به همراه تأمین تمام 
تجهیزات دپو، تعمیر و نگهداری خــط انجام خواهد 

شد.
وی با بیان اینکه قرارداد توســط مشــارکت گروه مپنا، 
شرکت احداث توسعه ریلی مپنا، شرکت مپنا بین الملل، 
گن پارس مپنا و ســابیر بین الملل و در قالب  شرکت وا
تأمین مالــی EPCF انجــام خواهد شــد، گفت: تأمین 
منابع مالی طرح به صورت فاینانس به رقم حدود ۵۱۰ 
میلیون یورو و توسط شرکت مپنا بین الملل و با گارانتی 

دولتی انجام خواهد شد.

۷۶۱ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه زاینده 
رود و دریاچــه ســد زاینــده رود رفــع تصرف شــده 

است.
 مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای 
کنون با توجه به  اصفهان گفت: از ســال ۱۳۹۳ تا
مشکالت اعتباری و فشار های اجتماعی این مقدار 

رفع تصرف اجرا شده است.
احمدرضا صادقــی افزود: تــا کنون ۲۱۵ هکتــار از 
بســتر دیگر رودخانه هــای اســتان اصفهــان آزاد 

سازی شده است.
وی گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا کنون سه هزار 
و ۱۰۰ کیلومتر مطالعات مرحله اول و دوم تعیین 
و حدود بســتر و حریم و ساماندهی رودخانه ها و 
مسیل های استان از محل اعتبارات ملی و استانی 

برون سپاری شده است.
مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای 
اصفهان با بیان اینکه هــزار و ۴۵۰ کیلومتــر از این 
مطالعات از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا کنون اجرا شده 
است افزود: اقدامات ساماندهی در این رودخانه 
بــرای تأمیــن آب آشــامیدنی، محیــط زیســت، 

صنعت و کشاورزی اهمیت ویژه ای دارد.
صادقــی با اشــاره بــه ســاماندهی ۷۶ کیلومتــر از 
رودخانــه زاینــده رود افــزود: در ایــن طــول جاده 

ساحلی به طول ۴۳ کیلومتر احداث شد.

وی با بیان اینکه مطالعات مرحله دوم ساماندهی 
از روستای چم طاق، محل ورود رودخانه زاینده 
رود به استان اصفهان، به تصویب رسیده است، 
گفت: عملیات ساماندهی رودخانه زاینده رود در 
غرب اصفهان، از دی ماه ۱۳۹۵ آغاز شد و تا کنون 

در حال اجرا است.
مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای 
اصفهان افزود: ساماندهی رودخانه ها نیازمند 
اعتبــارات ســنگین اســت، چــون هــر کیلومتــر 
ساماندهی که شامل دیوار سازی و ایجاد جاده 
ســاحلی به حدود دو میلیارد تومــان اعتبار نیاز 

دارد.
احمدرضــا صادقــی گفــت: تــا کنــون اقدامــات 
مناســبی شــامل الیروبــی و دیــوار ســازی در 
رودخانه های استان از جمله در شهرستان های 
کاشــان، آران و بیــدگل، خوانســار، شــهرضا و 

شهر های اطراف اصفهان انجام شده است.
مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای 
اصفهان با جمع بندی طرح های ســاماندهی، 
الیروبی و شاخص گذاری رودخانه ها و سواحل 
کنون ۲۳۰ کیلومتر ساماندهی و  استان گفت: تا
الیروبی، 8۰ کیلومتر احداث جاده ساحلی و ۶۵۳ 
کیلومتر شاخص گذاری در حد بستر رودخانه های 

استان اجرا شده است.
وی افزود: برای حفاظت از سرشاخه ها و دریاچه 
کنون برای متصرفان  سد زاینده رود از سال ۹۵ تا
حقیقی و حقوقی یک هــزار و ۳۱۶ اخطاریه برای 

رفع تصرف صادر شده است.
صادقی گفت: حفاظت از رودخانه زاینــده رود از 
سرشاخه تا پایاب به صورت گشت های ۲۴ ساعته 

در حال انجام است.

جمعی از بازنشستگان شــرکت مخابرات استان 
اصفهان خواستار پرداخت مطالبات رفاهی خود 
شدند. این بازنشستگان با حضور مقابل شرکت 
مخابــرات اصفهان با اشــاره به خصوصی شــدن 
شرکت مخابرات خواستار اجرایی شدن قول های 
مسئوالن این شرکت برای پرداخت حق و حقوق 

رفاهی شان شدند.
یکی از این بازنشستگان گفت: چند سال قبل بر 
اســاس آیین نامه مصــوب هیات مدیره شــرکت 
مخابرات مقرر شده بود هزینه ای به کارکنان این 
شرکت در مناسبت های مختلف پرداخت شود، 

اما هیچ گونه کمک هزینه رفاهی به بازنشستگان 
تعلق نگرفته است.

شرکت مخابرات استان بیش از ۲ هزار و هفتصد نفر 
بازنشسته دارد.

۱۷ هزار دســتگاه خــودروی عمومی در دو ســال 
گذشته در اصفهان دوگانه سوز شد.

رییــس واحد ســی ان جی شــرکت ملــی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه اصفهان با بیان اینکه 
در ابتــدای اجرای این طرح فقــط خودرو های 
کســی به طــور رایــگان دوگانــه ســوز  وانــت و تا
ح  می شــدند، گفــت: در مرحلــه دوم ایــن طــر
کســی های اینترنتی بــا اخــذ  امــکان تبدیــل تا
۲۰ تــا ۲۵ درصد هزینــه دوگانه ســوز شــدن نیز 

فراهم شد.
کنون  محمدرضــا شــمس بــا اشــاره به اینکــه تا
ک عمومــی در اســتان  کســی های پــال بیشــتر تا
اصفهان دوگانه سوز شــده اند، افزود: استقبال 

کسی های اینترنتی از طرح دوگانه سوز شدن  تا
نیز بویژه با بهبود یافتن شرایط شــیوع ویروس 
کرونا بیشــتر شــده و تاثیر زیــادی در افزایش آمار 

داشته است.
کیــد بر اینکه زیرســاخت های الزم برای  وی با تا
ک سی ان جی در اصفهان  استفاده از سوخت پا
کنون ۱۶۴ جایگاه عرضه  فراهم است گفت: هم ا
ســوخت ســی ان جــی در سراســر اســتان فعال 

است.
طــرح رایــگان دوگانه ســوز کــردن خودرو هــای 
کســی و وانت بار هــا بطور  عمومی شــامل ون، تا
عملیاتی از سال ۱۳۹۹ آغاز شد در ادامه این طرح 
قرار شد خودرو های مسافربر شخصی و اینترنتی 
بــا اســتفاده از یارانه دولتی دوگانه ســوز شــوند و 
فقط ۲۵ درصد از هزینه تبدیل خودرو ها از سوی 

مالکان پرداخت می شود.
حدود ۳۰۰ جایگاه ســوخت بنزیــن خصوصی و 
۱۶۴ جایگاه ســی. ان. جی در اســتان اصفهان 
وجود دارد که حدود ۳۵ جایگاه عرضه سوخت 
گاز طبیعی فشرده در کالنشهر اصفهان قرار دارد.

در مراســمی از ۷ ســقای نمونــه آبفــای اســتان 
اصفهان در سال ۱۴۰۰ تجلیل شد.

این مراسم همه ساله به مناسبت فرا رسیدن 
میــالد حضــرت ابوالفضــل  العبــاس )ع( کــه در 
تقویم ســازمانی شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان »روز سقا« نامگذاری شده است برگزار 

می شود. 
در ایــن مراســم کــه در مصلــی امیرالمومنیــن 
ستاد آبفای استان اصفهان برگزار شد از محمد 
حسین مکارم شــاغل در ســامانه ۱۲۲، مهران 
رحمت نیــا شــاغل در بخــش بهره  بــرداری و 
توسعه آب آبفای خمینی شهر، حسن سیاه پور 
شــاغل در معاونــت بهــره بــرداری و توســعه 
شــبکه فاضــالب، مســعود حقیقــی شــاغل در 
کبر هوازاده شاغل در معاونت   معاونت مالی، ا
برنامــه ریزی و توســعه ســرمایه گــذاری، جواد 
عبدالهی شــاغل در قســمت مشــترکین آبفای 
ورزنه و مسعود جعفری شاغل در معاونت منابع 
انسانی و تحقیقات به عنوان سقایان برتر تقدیر 

به عمل آمد.
معاون مالی و پشتیبانی آبفای استان اصفهان 

در ایــن مراســم، ســقایت را ویژگی بســیار بزرگی 
برای کارکنان آبفای اســتان اصفهان برشمرد و 
گفت: قرار گرفتن مســیر زندگی کارکنان شــرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان در این مسیر جای 

شکرگذاری و قدردانی از خداوند متعال دارد.
ســید محمدرضا ســجادی فر افــزود: کارکنان 
آبفــای اســتان اصفهــان همــواره بــا اقتــدا بــه 
سقای دشت کربال حضرت ابوالفضل العباس 
کرده انــد در ایــن شــرایط ســخت  )ع( ســعی 
خکشســالی و کم آبی، آب شرب سالم و پایدار 
کن در ۹8 شهر و ۹۴۹ روستای تحت  مردم سا
کــرده ودر ایــن راه از هیــچ  پوشــش راتامیــن 

خدمتی فروگذار نکرده اند. 

رفع تصرف ۷۶۱ هکتار از اراضی حریم و بستر زاینده رود

مطالبات بازنشستگان شرکت مخابرات استان اصفهان

گانه سوز شدن ۱۷ هزار دستگاه خودروی عمومی  دو 
در اصفهان

به مناسبت فرا رسیدن میالد حضرت عباس )ع( و روز سقا صورت گرفت؛

تجلیل از سقایان برتر آبفای استان اصفهان 

مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز 
شهرداری اصفهان با اشاره به اقدامات نوروزی و 
گل کاری در سطح این کالن شهر، گفت: جنبش 
کاشت پنج میلیون گل تا پایان اردیبهشت سال 
آینده، در مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان 

انجام خواهد شد.
مجید عرفان منش اظهار کرد: گل های مورد نظر 
برای کاشــت شــامل گل های فصلی، دائمی و 

پیازی گیاهان پوششی است.
وی بــا بیان این کــه از دیگــر اقدامــات ســازمان 
پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری نصــب 8۰۰ 
کس در سطح شهر و رونمایی از ۱۶۰ المان  فالوربا
فضای سبز اســت، افزود: در فصل کاشت، ۳۰۰ 
کاری  هزار اصلــه درخت و درختچــه در شــهر وا

شده است.
مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز 
شــهرداری اصفهــان تصریــح کــرد: بــا توجه به 
کل  هماهنگی هــای انجــام شــده بــا اداره 
بنیــاد شــهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان، 
درختــکاری در منزل خانــواده شــهدا ماهیانه 
و به صورت مســتمر در منزل پنج شهید انجام 

خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در اولین رویداد درختکاری 
در منزل خانواده شهدا، این برنامه به مناسبت 
روز جانبــاز در منزل جانباز “تقی شاه ســنایی” 
و جانبــاز “محمدرضــا شاه ســنایی” در محلــه 
جنیران واقع در منطقه ۹ شهرداری انجام شد 
و پــس از آن در منزل شــهید مدافع حــرم “علی 
شاه ســنایی”، مدافع امنیت شــهید “ســجاد 
شاه سنایی” و منزل شهید کردستان “حسین 

شاه سنایی” درخت کاشته شد.

در رصــد اطالعاتی ۵ هــزار الســتیک وارداتی در 
دو انبار بزرگ در اصفهان کشف و توقیف شد. 

اداره کل اطالعات استان اصفهان در یک اقدام 
ضربتی دو انبار بزرگ الستیک های خودرو های 
ســبک و ســنگین در شــهرک صنعتی امیرکبیر 
اصفهان را شناســایی و با دستور مقام قضایی 

مهر و موم کردند.
در این دو انبار ۵ هزار حلقه الستیک خودرو های 
سبک و سنگین وارداتی بدون ثبت در سامانه 
کز نگهداری کاال دپو شده  جامع انبارداری و مرا
بود که طبــق قانون، ثبــت نشــدن کاال در این 

سامانه به منزله کاالی قاچاق است.
سودجویان برای افزایش قیمت، الستیک ها 
را در انبار هــای غیــر مجــاز دپــو کــرده بودند که 
حاال قرار اســت این ۵ هزار الستیک پس از طی 
مراحل قانونــی و قضایــی با قیمت مصــوب در 

بازار توزیع شود.
کز نگهداری کاال در  ســامانه جامع انبار ها و مرا
راســتای بند ث ماده ۶ قانون مبــارزه با قاچاق 
کاال و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ مجلس شــورای 
اسالمی راه اندازی شده است. منظور از انبار ها 
کــز بارگیــری،  کــز نگهــداری کاال تمامی مرا و مرا
تخلیه، نگهداری یا ذخیره ســازی کاال است و 
کز نگهداری کاال ها  همه دارندگان انبار ها و مرا
کز خود در سامانه  موظف به ثبت مشخصات مرا
جامع انبار ها به آدرس )www.nwms.ir( برای 
کــز ذخیــره ســازی و  شناســنامه دار کــردن مرا

نگهداری کاال هستند.

مدیرعامــل شــرکت متــروی منطقــه اصفهان 
گفــت: متروی ایــن کالنشــهر در دو جمعــه آخر 
ســال )بیستم و بیســت وهفتم اســفندماه( به 

شهروندان خدمت رسانی خواهد کرد.
احمدرضــا طحانیــان اظهــار کــرد: با توجــه به 
تمهیدات در نظر گرفته شده، سرفاصله زمانی 
حرکت رام های متروی اصفهان از ۱۵ دقیقه به 
۱۱ دقیقه کاهش یافته است و بر همین اساس 
ســرویس دهی خط یک از ســاعت ۶:۱۵ تا ۲۱ با 

سرفاصله ۱۱ دقیقه انجام می شود.
وی تصریح کرد: متروی اصفهــان در دو جمعه 
آخر سال )بیستم و بیســت وهفتم اسفندماه( 
از ســاعت 8 تا ۲۱ خدمت رســانی خواهد کرد تا 
شهروندان بتوانند راحت تر امور مربوط به پایان 

سال خود را انجام دهند.
مدیرعامــل شــرکت متــروی منطقــه اصفهان 
بــا بیان این کــه اســتفاده از ماســک و رعایــت 
پروتکل های بهداشتی در مترو اجباری است، 
اظهار امیدواری کرد: شــهروندان تا حد امکان 
سفرهای درون شهری خود را با مترو به عنوان 
ک، ایمن و ارزان انجــام دهند و به  وســیله ای پا

زیست پذیرتر شدن شهر کمک کنند.

خبر خبر

استان

خبر

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: مازوت 
سوزی نیروگاه شهید محمد منتظری تا هفته آینده 
ادامه داد و با توجه به گرم شدن هوا، از هفته آینده با 
تأمین سوخت گاز این نیروگاه، سوخت مازوت از چرخه تولید این واحد 

صنعتی حذف می شود.
ســید محمدرضا نوحی درباره وضعیت استفاده از ســوخت مازوت در 
نیروگاه های اصفهان، اظهار کرد: با توجه به افزایش مصارف گاز در بخش 
خانگی طی فصل زمســتان، بــرای جلوگیری از قطعــی گاز این بخش، 

محدودیت های تأمین گاز به صنایع اعمال شد.

وی افزود: با توجه به اینکه نیروگاه ها نیز جزو صنایع محسوب می شوند، 
بنابراین این بخش نیز همانند صنایع فوالدی با محدودیت گاز مواجه 
شــدند. ســخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان گفت: براین اساس 
شورای عالی امنیت ملی کشور تصمیم گرفت تا نیروگاه هایی که قابلیت 
اســتفاده از ســوخت مازوت را دارنــد، از این ســوخت اســتفاده کنند تا 

بنابر این مجوز مردم در زمستان با مشکل قطعی برق مواجه نشوند.  
وی توضیح داد: در اصفهان نیز تنها نیروگاه شهید محمد منتظری امکان 

استفاده از سوخت مازوت را برای تولید برق داشت.
نوحی با بیان اینکه نیروگاه شهید محمد منتظری ظرفیت تولید ۱۶۰۰ 

مگاوات برق را دارد، گفت: ابتدای شــروع این تصمیم چهــار واحد ۲۰۰ 
مگاواتی این نیروگاه با ظرفیت ۷۵ درصد خود از سوخت مازوت استفاده 
کردند، اما در ماه اخیر تنها یک واحد با ظرفیت ۱۵۰مگاوات از ســوخت 

مازوت استفاده می کند.
وی تصریح کرد: مازوت سوزی نیروگاه شهید محمد منتظری تا هفته 
آینده ادامه داد و با توجه به گرم شدن هوا، از هفته آینده با تأمین سوخت 
گاز این نیروگاه، سوخت مازوت از چرخه تولید این واحد صنعتی حذف 

می شود.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان درباره محدودیت تأمین برق 
صنایع، گفت: در حال حاضر هیچ یک از صنایع استان با محدودیت 

تأمین برق مواجه نیستند.
وی درباره برخی نگرانی ها برای تامین برق در فصل گرم سال آینده، اظهار 
کرد: با توجه به بارندگی خوب امسال، نیروگاه های برق آبی سال آینده 

می توانند کمک بهتری در شبکه تولید برق داشته باشند.  
نوحی البته تصریح کرد: اســتان اصفهــان ۱۵۰۰ مــگاوات با کمبود برق 

مواجه است که باید ظرفیت نیروگاهی ایجاد کند.
وی با  بیان اینکه فوالد مبارکه نســبت بــه ســرمایه گذاری ۱۰۰۰ مگاوات 
نیروگاه حرارتی در استان سرمایه  گذاری کرده است، افزود: این صنعت 
همچنین نسبت به ایجاد ۵۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی سرمایه گذاری 

کرده است.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان ادامه داد: البته سرمایه گذاران 
کنده و خورشــیدی در  دیگری هم برای ایجــاد ظرفیت نیروگاه های پرا

استان درخواست همکاری داده اند.
وی درباره اینکه تابستان سال آینده خاموشی خواهیم داشت یا خیر؟ 
اظهار کرد: فعــال در این باره اظهارنظر بســیار زود اســت، اما بــا توجه به 
تجربه امسال صنعت برق سال آینده را با برنامه ریزی بهتری پشت سر 

خواهد گذاشت.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

مازوت سوزی نیروگاه شهید منتظری تا هفته آینده ادامه دارد

خبر

کاشت ۵ میلیون بوته گل 
در اصفهان

کشف ۵ هزار الستیک
 وارداتی در دو انبار بزرگ 

در اصفهان 

متروی اصفهان
 ۲۰ و ۲۷ اسفندماه 

فعال است
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جامعه4 ۱۰ مارس     2۰22
سه سال بدون حریق و حادثه چهارشنبه سوری 

در اصفهان
سخنگوی ســازمان آتش نشانی 
شــهرداری  خدمات ایمنــی  و 
اصفهان گفت: در ۳ سال گذشته 
آمار حریق و حوادث در چهارشنبه ســوری در شــهر 

اصفهان صفر بوده است. 
فرهــاد کاوه آهنگــران در گفت وگــو با خبرنــگاران، با 
اشاره به اینکه چهارشنبه سوری یکی از سنت های 
دیرینه ما ایرانیان است، اظهار کرد: مخالف برگزاری 
چهارشنبه سوری نیستیم، اما معتقدیم این آئین 

باید ایمن و بدون خطر برگزار شود.
وی با اشــاره به کمپین "نــه به رفتارهــای پرخطر در 
چهارشنبه سوری" در اصفهان، گفت: وظیفه داریم 
آموزش های ایمنی و هشدارهای الزم را به شهروندان 
بدهیم تا چهارشنبه سوری امسال را نیز بدون هیچ 

حادثه تلخی سپری کنیم.
سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
بــا فرهنگ ســازی  گفــت:  شــهرداری اصفهــان 
و اطالع رســانی ســازمان آتــش نشــانی و رســانه ها و 
همکاری شهروندان در ۳ سال گذشته آمار حریق و 
حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری در شهر اصفهان 
نزدیک به صفــر بوده اســت، البته حــوادث دیگری 

داشتیم، ولی مربوط به چهارشنبه سوری نبود.
وی با بیان اینکه ســازمان آتش نشــانی اصفهــان از 
اوایــل زمســتان فرهنــگ ســازی و اطالع رســانی در 
مورد رفتارهای پرخطر چهارشنبه سوری را آغاز کرد، 
گفت: پخش انیمیشن برای کودکان در کالس های 
آموزش مجازی و حضوری و بازدیدها، اطالع رسانی 
از طریــق رســانه ها، ایجاد کمپین "نه بــه رفتارهای 
پرخطر در چهارشنبه سوری" و نصب بنر در ورودی 
کلیه ایستگاه های آتش نشانی شهر اصفهان در این 

راستا انجام شده است.
کاوه آهنگــران خواســتار نظــارت بیشــتر والدیــن بر 
رفتارهــای فرزندانشــان در روزهــای منتهــی بــه 
چهارشنبه آخر سال شد و افزود: بیشتر مخاطب ما 
نوجوانان و کودکانی هستند که اطالع کافی از عواقب 
رفتارهای پرخطر ندارند و الزم است والدین و معلمان 
آنهــا را از عواقب این رفتارها که گاهــی جبران ناپذیر 

گاه کنند.  است آ
وی توصیه کرد والدین در این روزها بر رفت و آمدهای 
فرزندانشان، ارتباط با دوستان، مباحث مالی و حتی 
حضورشــان در شــبکه های مجازی نظارت داشته 
باشند تا فریب سودجویانی را نخورند که قصد فروش 

مواد محترقه به آنها دارند.
سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
کید براینکه هرگونه ساخت،  شهرداری اصفهان با تأ
نگهــداری و فــروش مــواد محترقــه ممنــوع اســت، 
تصریح کرد: به خاطر ممنوعیت این مواد محترقه، 
فروشــندگان یا خریــداران آنهــا را در جاهایی پنهان 
می کند که گرم است و رطوبت دارد، یا ممکن است 
به خاطر ترکیباتی که دارند خود به خود منفجر شوند، 
کید می کنیم که این مواد را به هیچ عنوان  بنابراین تأ

نه بسازند و نه نگهداری کنند.
وی همچنین نسبت به روشن کردن آتش در معابر 
عمومی، سربسته و نزدیک به مواد قابل اشتعال در 

وسعت زیاد هشدار داد و افزود: استفاده از الکل، تینر، 
بنزین و مواد سریع االشتعال برای روشن کردن آتش 
ک است، چون بالفاصله باعث سرایت  بسیار خطرنا
آتش به دست و بدن فرد و شعله ور شدن او می شود و 

امکان فرار وجود ندارد.
کاوه آهنگران همچنین نسبت به خطرات انداختن 
قوطی های پرس شده مثل اسپری خوشبو کننده، 
حشره کش، گاز فندک و موادی از این قبیل به داخل 
آتــش هشــدار داد و گفت: انداختن مــواد محترقه و 
نورافشان به طرف دیگران، در حیاط منازلی که دید 
ندارد و جایی که امکان حضور افراد وجود دارد نیز از 

رفتارهای بسیار پرخطر است.

خبر

فرمانده یــگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهــان از ۱۲ منطقــه تحــت مدیریــت اداره 
کل محیــط زیســت اصفهان خبــر داد که بیشــتر 

شکارچیان این مناطق از استان های همجوار هستند. 
مرتضــی جمشــیدی گفت:مناطــق چهارگانــه پارک هــای ملــی، 
پناهگاه هــای حیات وحــش، مناطق حفاظت شــده، اثر طبیعی 

ملی، مجموعه فسیلی سپاهان و تاالب بین المللی گاو خونی تحت 
مدیریت اداره کل محیط زیســت اســتان اصفهان اســت و بیشتر 
کثر  شــکارچیان غیر مجاز در ایــن مناطق دســتگیر می شــوند که ا

شکارچیان این مناطق از استان های همجوار هستند.
به گفته او: مناطق داالنکوه، کرکــس و کهیاز جز مناطق حفاظت 
شــده، مناطق یخاب، خــار و کوه بزرگــی و عباس آباد جــز پناهگاه 
حیات وحش و مناطــق موته، قمشــیلو و کاله قاضــی جز مناطق 

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش هستند.
در مناطق ذکر شده ۳۰۲ گونه پرنده، ۶۵ گونه پستاندار، ۴۳ گونه 

خزنده، 8 گونه دوزیست و ۴۱ گونه ماهی وجود دارد.
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان گفت: 
در بهمن امســال ۲۲ نفر متخلف شــکار و صیــد در قالــب ۱۲ پرونده 
توسط محیط بانان دستگیر شدند که از این متخلفان ۳ سالح غیر 
مجاز، ۱۲ ســالح مجاز، ۳ قبضه چاقو، ۳ دستگاه دوربین چشمی، 
۳ دستگاه موتورسیکلت تریل، یک دستگاه فاصله یاب، یک چراغ 
قوه و تعدادی فشنگ و ساچمه مجاز و غیر مجاز کشف و ضبط شد.

به گفته جمشیدی: در رابطه با آمار شکار غیرمجاز حیات وحش، 
الشــه ۱ رأس کل، ۳ رأس آهو، ۱ رأس بزغاله، ۱ رأس بز وحشــی و ۳۱ 

قطعه پرنده در ماه گذشته کشف و ضبط شد.
او می گویــد: مناطــق کالتــه، کرکــس، ونک، ســتبله، حنــا، پلنگ 
گالــون، شــاهقنداب، دشــتک، زرچشــمه و گلســتانکوه کــه جزو 
مناطق شکار ممنوع هســتند. ۴۵۹ گونه مهره دار، ۱ گونه خرس، 
8 گونه گربه سان، ۴ گونه سگ سان و ۱ گونه کفتار در این مناطق 

وجود دارد. خبر

در آستانه سال نو پویش بزرگ »از این خونه به اون 
خونه« ویژه اهــدای اقالم مــازاد بــه خانواده های 

نیازمند اصفهانی کار خود را آغاز کرد. 
احمد عظیمی نــژاد، مدیر مرکز مــددکاری کوثر در 
نشست خبری پویش جمع آوری اقالم مازاد منزل 
و محل کار برای نیازمندان از درب منزل به عنوان 
»از این خونــه بــه اون خونه«، به شــکل گیری این 
مرکز اشــاره و اظهــار کرد: یکــی از اقدامــات مرحوم 
حجت االســالم مهــدی مظاهری، تشــکیل این 
مرکــز بــود کــه بــا درخواســت و توصیه هــای وی، 
شماری از خیرین خوشنام و باسابقه اصفهان به 
میدان آمدند و از همان ابتدا تصمیم گرفته شــد 
در قالب کمیته های مختلف، اهداف ارزشمندی 
را دنبال کنیــم. وی با بیان اینکــه بعد از دو تا ســه 
ســال بیشــترین مأموریت هــای مرکــز مــددکاری 
کوثــر معطوف بــه تأمیــن معیشــت خانواده های 
بد سرپرســت و بی سرپرست شــد، گفت: هسته 
اولیه این مرکز با یکصــد خانواده شــکل گرفت که 
عموما خانواده های بی سرپرست بودند. بعد از آن 
به سمت شناسایی افراد کم بضاعت رفتیم که کمتر 
تحت پوشش خیریه ای هستند، این خانواده ها را 
با وسواس شناسایی و انتخاب کردیم و تقریبا با یک 
برنامه مدون و حساب شده هر سال ۱۵ تا ۲۰ درصد 

به جامعه هدف ما اضافه شده است.
کنون هزار  مدیر مرکز مددکاری کوثر اعالم کرد: هم ا
و ۲۰۰ خانواده بی بضاعت و فقیر را تحت پوشش قرار 
داده ایم و کمک های معیشتی در اختیار آنها قرار 
می دهیم که جمعیتی حدود ۵ هزار نفر می شوند.

وی گفت: باتوجه به مشکالت و شرایط اقتصادی، 
به نظر می رسید خانواده های بی بضاعت در کنار 
معیشت، مشکالتی دارند و ما هم توانایی تأمین 
بخش دیگــری از نیازهای خانواده ها را داشــتیم. 
در این راســتا و برای اینکه یک جانبه نگر نباشــیم 
تالش کردیم کمک های متنوعــی ارائه کنیم و ۱۲ 
گرچــه دچار محدودیت هایی  طرح اجرا کردیم. ا
بودیم، اما در حد بضاعــت و توانایی تالش کردیم 
کمک هــای قابــل توجهــی بــه خانواده هــای بی 
بضاعــت کنیــم. عظیمی نــژاد یکــی از طرح های 
اجرایی مرکز مددکاری کوثر را ضیافت و اطعام کوثر 
اعالم کرد که بخشی از آن در آستان مقدس زینبیه 
اصفهان و در مرکز مددکاری کوثر انجام می شود، و 
افزود: یکی دیگر از اقدامات ما قربانی مهر کوثر است 
که هر ســال یکی از طرح هــا را به عنوان طــرح ویژه 
دنبال کردیم. سال گذشته عقیقه را اجرا کردیم که 
در دوران کرونا میزان عقیقه زیاد شــد و این سنت 
حسنه گسترش یافت. وی آموزش را یکی دیگر از 
طرح های این مرکز برشــمرد و گفت: در این راستا 
دوره های متعددی برگزار کرده ایم. همچنین طرح 
کاریابی و اشــتغال مــورد اســتقبال خانواده ها قرار 
گرفت و در طول سال بازارچه هایی برگزار می کنیم که 

در آن اقالم تولیدی خانواده ها به فروش می رسد.
مدیــر مرکــز مــددکاری کوثــر همچنیــن بــه طــرح 
امداد کوثر اشــاره و تصریح کرد: یکی از مشــکالت 
خانواده های بی بضاعت نداشتن وسایل منزل 

اســت و خانواده های زیادی هســتند که وسایل 
اولیه زندگی را ندارند.

وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی سایت محسنین، 
افراد نیازمند را شناســایی می کنیــم و هماهنگی 
انجام می دهیم تا هم پوشانی مناسبی در سطح 
شهر اصفهان داشته باشیم. بیشتر خیریه ها از این 

طرح استقبال کرده و به ما می پیوندند.
عظیمی نــژاد با بیان اینکــه اولین چالش مــا برای 
اجــرای طــرح از این خونــه بــه اون خونــه، فضای 
مناســب بــود کــه در ایــن زمینــه آســتان مقدس 
زینبیه به ما کمک کــرد، گفت: در ایــن زمینه نیاز 
به اطالع رسانی داریم تا این حرکت بزرگ به خوبی 
انجام شــود. مرکــز و ســامانه ای طراحی شــده که 
در طــول شــبانه روز در خدمت مــردم اســت. فرد 
مشخصات خود و اقالم مازاد خود را اعالم می کند 
و تیم پشتیبانی ما با وسایل حمل و نقل و نیروی 
افتخاری از خادمان حرم تا شــهروندان به کمک 

ما آمده اند.
وی خاطرنشــان کرد: همه نیازهای مددجویان 
را ثبــت کرده ایــم و با درنظــر گرفتن اولویــت، اقالم 
دریافتی را بین آنها توزیع می کنیم، در عین حال که 
تالش می کنیم هزینه های طرح را پایین بیاوریم. 
امیدواریم ایــن حرکــت نهالــی باشــد کــه شــاخ و 

برگ های بیشتری پیدا کند.
کیــد بر اینکه همــه فعالیت های این مرکز  وی با تأ
با کمــک خیریــن انجــام می شــود، تصریــح کرد: 
خانواده هــای تحــت پوشــش بــه معنــای واقعی 
نیازمنــد هســتند. بــرای حــدود ۳۰ درصــد از 
خانواده هــای تحــت پوشــش زمینــه اشــتغال و 
توانمندسازی را فراهم کرده ایم و بانک اطالعاتی از 

درخواست کار و نیروی کار آماده داریم.
حجت االســالم ســجاد شــیری، مدیــر پویــش 
از این خونه به اون خونه نیز با بیان اینکه از دو ماه 
قبــل طرح ایــن پویــش آمــاده و زیرســاخت های 
آن فراهــم شــد، گفت: بعــد از تبلیغات گســترده، 
خیرین می تواننــد از طریق شــماره تلفــن گویای 
۰۳۱۹۱۰۹۹۰۹۰ و یــا ارســال عــدد 8 بــه ســامانه 

۱۰۰۰۰۱۱۰۱۱۰۱۴۳ در این طرح مشارکت کنند.
وی افزود: بعد از تماس و ثبت اطالعات، پیامکی 
برای خیر ارسال و زمان حضور درب منزل و دریافت 
وسیله به خیر اطالع داده می شود. بعد از تحویل 
وسیله، شماره بارکدی روی آن خورده می شود و 
گر وسیله  متعهد می شویم به دست نیازمند برسد. ا
نیاز به تعمیر داشته باشد، تعمیر و بعد به نیازمند 
داده می شود و تالش می کنیم تصویری از وسیله 

در منزل فرد نیازمند تهیه و برای خیر ارسال کنیم.

ســومین عضو علــی البــدل شــورای اسالمی شــهر 
اصفهان به صحن علنی دعوت شد. 

احمد شــریعتی ســومین عضو علی البدل شورای 
اسالمی شهر اصفهان پس از انصراف غالمحسین 

صادقیان، رضا امینی و عبدالرسول امامی از عضویت 
شورای اسالمی شهر اصفهان، با دستور نور صالحی 
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در تاریخ بیست 
و دوم اســفند ماه جهت ادای سوگند و تحلیف به 

صحن علنی شورای اسالمی اصفهان دعوت شد. 
بــا توجــه به اینکــه احمــد شــریعتی هیــچ ســمت 
رســمی ندارد مانعــی بــرای حضــور وی در شــورای 

اسالمی شهر اصفهان نیست. 
احمــد شــریعتی دارای مــدرک دکتــرای پزشــکی 
عمومی و ســابقه عضویــت و نایــب رئیــس در دوره 
چهارم شورای اسالمی شــهر اصفهان را در کارنامه 

دارد.

رئیس کمیتــه امداد خوانســار گفــت: بــا پرداخت 
هشت میلیارد تومان تسهیالت، اشتغال ۳۱۳ نفر 
در بخش دامداری، کشاورزی، زنبورداری، خیاطی 

و صنایع دستی فراهم شد.
محمدجــواد شهریاری دوســت بــا بیان اینکــه در 
شهرســتان خوانســار دو هــزار و ۲۰۰ خانــوار تحــت 
حمایت کمیته امداد هستند که درمجموع چهار 
هزار و ۳۰۰ نفر می شوند، اظهار کرد: در ۱۱ ماهه امسال 
۱۱ میلیارد تومان مستمری به حساب خانوارهای 

تحت حمایت واریز شده است.
وی با اشــاره بــه پرداخــت ۳8۰ میلیون تومــان وام 
ودیعه مسکن به ۱۴ مددجوی کمیته امداد، افزود: 
۶۱ میلیون تومان کمک اجاره مسکن به حساب 

۱۷۹ مددجو واریز شده است.
رئیس کمیتــه امداد خوانســار گفــت: بــا پرداخت 
هشت میلیارد تومان تسهیالت، اشتغال ۳۱۳ نفر 
در بخش دامداری، کشاورزی، زنبورداری، خیاطی 

و صنایع دستی فراهم شد.
وی با اشاره به پرداخت سه میلیارد تومان تسهیالت 

اشتغال زایی از محل صندوق امداد والیت، افزود: 
۲۲ فرصت شغلی در بخش دامداری، صنایع دستی 

و قالی بافی و خیاطی ایجاد شده است.
شهریاری دوست با اشاره به پرداخت کمک هزینه 
خرید نهاده های دامی تا سقف سه میلیون تومان به 
دامداران تحت حمایت، افزود: امسال به ۷۳ دامدار 

تحت حمایت کمک هزینه پرداخت شده است.
رئیس کمیته امداد خوانسار گفت: افزود: امسال ۶۴ 
میلیون تومان برای حق بیمه ۲۴ نفر زن سرپرست 
خانوار و مجــری طرح اشــتغال به ســازمان تأمین 

اجتماعی پرداخت شده است.

پویشی برای اهدای اقالم مازاد 
به خانواده های نیازمند اصفهانی

سومین عضو علی البدل به صحن علنی شورای 
شهراصفهان دعوت شد

خبر

رئیس کمیته امداد خوانسار:
زمینه اشتغال ۳۱۳ مددجوی خوانساری فراهم شد

خبر

کارشناس برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی اصفهــان گفــت: بررســی آمــار و اطالعات 
بازار کار و نرخ بیکاری این استان نشان می دهد 
که بیشــترین اشــتغال از دســت رفتــه در دوران 
کرونا مربوط به بخش خدمات اســت.  نسترن 
محمدی با اشاره به تحوالت شاخص های بازار 
کار در این اســتان در دوران کرونا  اظهار داشــت: 
بــازار کار در ایــن دوران به ویــژه در ســال ۱۳۹۹ 
متأثر از شیوع ویروس کرونا بود بطوریکه بر روی 
شــاخص هایی مانند نیــروی فعــال اقتصادی 
و اشــتغال در بخش هــای مختلــف خدمــات، 
صنعــت و کشــاورزی تاثیــر بســزایی گذاشــت. 
وی اضافــه کــرد: بررســی و تحلیــل متغیرهــا و 
شاخص های مهم بازار کار اســتان اصفهان در 
ســال ۱۳۹۹ گویای این اســت کــه از کل خالص 
اشــتغال ایجاد شــده در ایــن ســال در بخــش 
خدمــات حــدود ۷۵ هــزار نفــر )۵8 درصــد(، در 
بخش صنعت نزدیک به ۴۳ هزار نفر )۳۳ درصد( 
و در بخش کشاورزی حدود ۱۱ هزار نفر )۹ درصد( 
اشــتغال خود را از دســت دادند. این کارشناس 
با بیان اینکه بخش خدمات بیشترین اشتغال 
از دســت رفته در اســتان در دوران کرونــا را دارد، 
خاطرنشان کرد: در کشور نیز در سال ۱۳۹۹ بخش 
خدمات با کاهش اشــتغالی حــدود ۷۵ درصد 
مواجه بود. وی با اشاره به اینکه اشتغال از دست 
رفته در کشور در سال ۱۳۹۹ در بخش  کشاورزی و 
صنعت به ترتیب حدود ۲۵ و ۲ درصد بود، تصریح 
کرد: بررسی این آمار نشان می دهد که در استان 
اصفهان بخش صنعت در مقایسه با کشور تاثیر 
بیشتری از دوران کرونا در زمینه اشتغال از دست 
رفتــه، داشــته اســت. کارشــناس برنامــه ریزی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با 
بیان اینکه دوران کرونا بر شاخص های اقتصادی 
مانند جمعیــت فعــال و نرخ بیــکاری نیــز تاثیر 
گذاشت، گفت: در سال ۱۳۹۹ با توجه به شرایط 
ویژه همــه گیری بیمــاری کووید-۱۹ بخشــی از 
جمعیت فعال که عرضه کننده نیروی کار است 
به جمعیت غیر فعال منتقل شد. وی اضافه کرد: 
در استان اصفهان در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال 
۱۳۹8 حدود ۱۴۰ هزار نفر از جمعیت فعال کاسته و 
به جمعیت غیرفعال منتقل شدند و با افت شدید 
ورود به بازار کار یا تمایل کمتر جمعیت در سن کار 
برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی مواجه 
شدیم. محمدی با بیان اینکه جمعیت شاغل 
استان اصفهان در ســال ۱۳۹8 نسبت به سال 
۱۳۹۷ حدود  ۱۱ هزار نفر افزایش یافت، ادامه داد: 
اما در سال ۱۳۹۹ با شیوع ویروس کرونا و شرایط 
ناشــی از آن ۱۲8 هزار و ۷۷۰ نفر از تعداد شــاغالن 
اســتان اصفهان کاســته و بــه افزایــش بیکاری 

منجر شد. 
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در استان اصفهان 
در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹8 معادل ۰.۳ 
درصد افزایش یافت، خاطرنشان کرد: مقایسه 
آمار بازار کار نیز نشــان می دهد کــه نرخ بیکاری 
اصفهــان در ســال ۱۳۹۹ نســبت بــه میانگیــن 
کشوری حدود ۱.۳ درصد بیشــتر و معادل ۱۰.۹ 
درصد بود. به گفته وی، این آمار نشان می دهد 
که بخشی از اشــتغال ایجاد شــده در سال های 
گذشته از پایداری کافی برخوردار نبود و در اثر یک 
شوک بیرونی مانند شیوع ویروس کرونا، تعدادی 
از شاغالن بیکار شدند. محمدی با بیان اینکه 
بیشــترین کاهش فصلــی جمعیت شــاغل در 
اســتان مربوط به فصل بهار ســال ۱۳۹۹ با ۱88 
هزار نفر کاهش بود، افزود: بررسی شاخص های 
اقتصادی نشــان می دهد که زنان در زمان بروز 
بحران هایی مانند دوران کرونا، بیش از مردان از 

بازار کار خارج می شوند.

کارشناس برنامه ریزی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان :

بیشترین آسیب شغلی شیوع
 کرونا در اصفهان متعلق 
به بخش خدمات است

اصفهان مقصد شکارچیان غیرمجاز سایر استان ها 

اســتان اصفهــان بــا ۱۱ مــدال طــال رکــورددار طــالی 
نوزدهمین مسابقات ملی مهارت شد.

مدیــر کل آموزش فنــی و حرفه ای اســتان اصفهان 
گفت: سجاد سخنگو در رشــته تبرید و تهویه، علی 
شکر الهی در رشته صافکاری خودرو، امین کروندی 
در رشته فرز، حامد کسایی نســب در رشته فناوری 
طراحی گرافیــک، محمد مهرابی فودانی در رشــته 
تأسیســات الکتریکــی، فاطمــه رســتمی در رشــته 
فناوری مد و خیاطی، سیدعلیرضا منانی در رشته 
نجــاری، حمیدرضــا حق شــناس جــزی در رشــته 
اتصاالت چوبی ســما ضیایــی در رشــته گل آرایی، 
عارف براتی و مهال کمالی در رشته طراحی فضای سبز 

و عرفان رفیعی در رشته الکترونیک مدال طالی این 
مسابقات را کسب کردند.

آرش اخوان طبســی افزود: علیرضــا مــرادی زاده در 
رشته کنترل صنعتی - مدال نقره را بدست آورد.

وی گفت: باهدف باال بردن سطح مهارت در جامعه 
در ســه ســطح شهرســتان، اســتان و کشــور برگزار و 
برترین های ملی دو ســاالنه در مسابقات جهانی با 

حضور ۷۷ کشور با هم رقابت می کنند. 
اخــوان طبســی افــزود: مــدال آوران ایــن دوره 
از مســابقات پــس از حضــور در اردوی تیــم ملــی به 
مســابقات جهانی شــانگ های ۲۰۲۲ چیــن اعزام 

خواهند شد.

به مناسبت فرا رسیدن هفته درختکاری و ارج نهادن 
به منابع طبیعی و محیط زیست ۱۰ اصله نهال سرو به 
صورت نمادین توسط مدیر عامل و معاونان آبفای 
اســتان اصفهان در محوطه فضای ســبز ستاد این 
شرکت غرس شد. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان بــا اشــاره به این کــه درختــکاری به 
عنــوان یــک ســنت حســنه در تقویــم ملی مــا ثبت 
شده است، خاطرنشان کرد: به همین مناسبت ۱۰ 
اصله نهال سرو به یاد ۱۰ شهید سروقامت شرکت به 
صورت نمادین غرس شد تا یاد و نام کسانی که جان 
شیرین خود را برای حفظ امنیت و سربلندی کشور 

فدا کردنــد، همــواره جــاودان بماند. هاشــم امینی 
خاطرنشــان کرد: آبفای اســتان اصفهان به منظور 
انجام مسئولیت های اجتماعی خود از ابتدای سال 
کنون ۶۵ هزار اصله نهال در محوطه تأسیسات و  تا
تصفیه خانه های خود در سراسر استان غرس کرده 
و ۱۵ هــزار اصله نهــال دیگر نیز تا پایان ســال کاشــته 
می شود. وی کاشــت درخت را یک وظیفه انقالبی 
و انسانی دانست و گفت:  توسعه فضای سبز نه تنها 
موجب زیبایی و طــراوات جامعه می شــود بلکه به 
دلیل نقش آن در کاهش آلودگی هوا و تاثیرات مثبت 
زیست محیطی، سالمت شهروندان را نیز در پی دارد.

خبرخبر
استان اصفهان با ۱۱ مدال طال رکورددار

 طالی نوزدهمین مسابقات ملی مهارت 

به مناسبت هفته درختکاری انجام گرفت؛

کاشت ۱۰ اصله نهال سرو به یاد ۱۰ شهید
 سروقامت آبفای استان اصفهان

مدیــر کل دادگســتری اســتان امروز بــه صورت 
ســر زده از دادگســتری فریدن بازدید کرد. مدیر 
کل دادگســتری اســتان گفت:بررســی نحــوه 
ارائــه خدمــات قضایــی وبررســی کمبود هــای 
حوزه قضایــی ومواجــه بــا مــردم ازبرنامه های 
بازدید ســرزده ازحوزه قضایی شهرستان های 
فریدن، فریدونشهر، بوئین میاندشت وچادگان 
است. حجت االسالم اســداهلل جعفری افزود: 
یکــی ازمشــکالت حــوزه قضایــی غرب اســتان 
اختالفاتی اســت که بین منابع طبیعی ومردم 
ومرتعداران وجــود دارد وهمین موضوع باعث 
شــده پرونده های زیادی را بــه خود اختصاص 
داده اســت. وی افزود:بــرای حل ایــن مشــکل 
درکنار کار قضایی باید مدیر کل منابع طبیعی 
استان ومدیران شهرستان دراستان حضور پیدا 

کنند تا علت بررسی شود.

در بازدید سر زده مدیر کل دادگستری 
استان:

بررسی نحوه ارائه خدمات
 قضایی در فریدن 
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 مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

کید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  تا
در جهاد تبیین بر روی محتواست

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های 
داخلــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
کید و سیاست این  اسالمی گفت: تا
وزارت در جهاد تبیین و جنگ روایت ها بر روی محتوا، 

مباحث نظری و محصوالت رسانه ای است. 
ایمان شمسایی در جلسه شورای اطالع رسانی استان 
اصفهان در اســتانداری افــزود: رهبر معظم انقــالب از 
ســال های گذشــته تا کنون بر روی مباحث فرهنگی 
کید بسیاری داشتند و امروزه بحث جنگ روایت ها  تا

و جهاد تبیین بسیار جدی است.
وی با بیان اینکه بدلیل کم کاری در جهاد تبیین، امروزه 
در برخی موارد جای حق و باطل عوض شــده اســت، 
اظهار داشــت: اعتباری بــرای جهاد تبییــن و با هدف 
توانمند ســازی بیشــتر رســانه ها تامین شــده است و 
رسانه ها باید زنجیره های ارتباطی خود را تکمیل کنند.
شمســایی بــا اشــاره به اینکــه وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی نیز در جهــاد تبییــن حــوزه رســانه و تولیــد 
محصوالت آنها را رصد می کند و سراغ انواع محصوالت 
خواهــد رفــت، خاطرنشــان کــرد: امــروز برخی افــراد، 
رسانه ایجاد کردند که از نظر قانونی تا جایی که تخلفی 
گر آنها را حمایت  نکنند نمی توانیم کاری انجام دهیم اما ا
کنیم آنها هم روی خوش تری به ما نشان خواهند داد.

۱۴ هزار رسانه مجوزدار در کشور داریم
مدیــرکل مطبوعــات و خبرگزاری های داخلــی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به حدود ۱۴ هزار رسانه 
مجوز دار در کشــور، گفت: این موضوع از طرفی نقطه 
مطلوبی محسوب می شود اما از طرفی باید ببینیم که 
سبد مطالعاتی مردم کشورمان چقدر است و چه میزان 

نسبت به این رسانه ها اقبال وجود دارد.
شمســایی افزود: در میان رســانه های مجوزدار، ۳۳۰ 
روزنامه، حدود چهار هزار و ۵۰۰ پایگاه خبری و تحلیلی 
و هشت هزار مجله داریم که باید هزاران سایت اینترنتی 

فاقد مجوز و سلبریتی ها را به آنها اضافه کرد.
گر ســایت فاقــد مجــوزی، مطلب  وی بــا بیان اینکــه ا
خالفی منتشر کرد پرونده آن به هیات نظارت و دادگاه 
مطبوعات نمی رود بعنوان جرم اینترنتی تلقی می شود، 
اظهار داشت: ساماندهی نظام رسانه ای کشور یکی از 
رویکردهای وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در دولت 
سیزدهم است و می کوشیم تا حرفه خبرنگاری و رسانه 
به رسمیت شناخته شود. وی به الزام کد بیمه طبق 
ماده ۴۶ قانون مطبوعات برای فعاالن رسانه ای اشاره و 
تصریح کرد: رسانه هایی که کد بیمه ندارند طبق قانون 
از حمایت های وزارت ارشاد محروم خواهند شد اما این 
موضوع اجرا نمی شــود و بهمین دلیل امنیت شغلی 

خبرنگاران زیر سوال رفته است و عدالت، خیلی توزیع 
نمی شود. شمسایی با بیان اینکه برخی از روزنامه های 
مطرح کشور قصد دارند که نیروهای خود را تعدیل کرده 
و آنها را به صــورت حق التحریر درآورند، افزود: بخشــی 
از این موضوع بدلیل شــرایط اقتصادی و بخش دیگر 

کافی است. بدلیل حمایت های نا
کید بر اینکه ساختار و شناسنامه رسانه ای مهم  وی با تا
است، ادامه داد: کسی که فقط کار رسانه و به صورت 
ساختارمند انجام می دهد باید مورد حمایت کامل قرار 

گیرد و در قبال آن، نظارت پذیر هم خواهد بود.
وی، رویکــرد بعدی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی را 
توجه به محتوا دانست و گفت: ما باید کار حمایت را به 
سمت سفارش مطلب بر اساس اصول و حرف انقالبی 

مانند تولید ملی و حفاظت از محیط زیست ببریم.
رویکرد وزارت فرهنگ، حمایت از مطبوعات 

محلی است
مدیــرکل مطبوعــات و خبرگزاری های داخلــی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی رویکرد ســوم این وزارتخانه را 
حمایت بیشتر از مطبوعات محلی و استانی خواند و 
خاطرنشان کرد: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی روی این 

کید زیادی دارد. موضوع تا
شمســایی همچنین با بیان اینکه نتایج رتبه بندی 
رسانه ها به زودی اعالم می شود، گفت: در این طرح به 
روزنامه ها برای مواردی مانند داشتن سایت اینترنتی 

و حســاب کاربــری فعــال  امتیــاز داده شــده اســت و 
شــاید در طرح رتبه بندی بعدی برای مواردی مانند 
فعالیت های چند رسانه ای مانند فیلم کوتاه در کنار کار 

روزنامه ای هم امتیاز در نظر گرفته شود.
به گفته وی، در سال های گذشته برخی از روزنامه های 
کشــورمان تا بیش از ۴۰۰ هزار نســخه تیراژ )شمارگان( 
داشتند اما امروز تیراژ همه روزنامه های ما روی هم رفته 
۴۰۰ هزار نسخه  هم نیست زیرا ذائقه مردم تغییر کرده 
است. وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم بر تعامل و 
کید زیادی می شود،  همکاری مسووالن با رسانه ها تا
گفت: اخبــار رســانه ها رصد و برخــی از ســوژه های آنها 
توســط دولت پیگیــری و نتیجــه آن به رســانه متبوع 
گزارش می شود. شمسایی با اشاره به اینکه اتفاقی که 
در رفسنجان افتاد اصال خوشایند نبود، تصریح کرد: 
از طرفی هم نباید با چنین رفتارهایی، همه خدمات 
دولت زیر ســوال رود. به گفته وی، رسانه ها همانقدر 
که از جامعه و مسووالن برای شفافیت توقع دارند باید 
از خودشــان هم داشته باشــند و ایرادهای خود را هم 
ببینند. وی با اشاره به برخی پدیده های جدید مانند 
کید کرد: ما طرح کمیته  اخاذی در فضای رسانه ای، تا
صیانت بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی 
را برای برخورد با اخبار جعلی نیز در دستور کار داریم تا 
در هنگام انتشار چنین اخباری نســبت به آن عکس 

العمل نشان دهد.

وی بــا بیان اینکه ما رتبــه بنــدی خبرنــگاران را انجام 
می دهیم اما نباید به گونه ای باشد که شائبه حاکمیتی 
کــردن رســانه ها ایجاد شــود، تصریــح کــرد: در بحــث 
رتبه بنــدی خبرنــگاران هنوز تضــارب آرا و مشــکالتی 
وجود دارد. شمسایی خاطرنشان کرد: ما کار آمایش 
خبرنگاران و تکمیل بانک اطالعاتی مربوط به آنها را آغاز 
کردیم که اتفاق های خوبی که درباره صندوق حمایت 
از هنرمندان و تخصیص اعتبار خوبی به آن افتاد به ما 

در این کار کمک می کند.
وی همچنین با اشاره به اینکه نظم رسانه ای در کشور 
نداریم، گفــت: مــا َاَبر رســانه نداریــم بعنوان مثــال به 
جای اینکه پنج رسانه بزرگ داشته باشیم رسانه های 
کوچک زیــادی داریــم و بهمیــن دلیــل رســانه ها را به 
تجمیع شدن و بنگاه داری رسانه ای تشویق می کنیم 

و برای آن امتیاز می دهیم.
شمسایی به سفر خود به اصفهان نیز اشــاره و اضافه 
کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، معاونت 
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی مکلف به 
حضــور در جلســه های شــورای اطــالع رســانی برخی 
استان ها برای موضوع آب و تبادل نظر در این زمینه شد 
که ما هشت استان از جمله اصفهان را در این زمینه در 
نظر گرفتیم. وی ادامه داد: شورای اطالع رسانی استان 
کنون درباره مسائل آب مصوبه های خوبی  اصفهان تا

داشته است.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: سیاست دولت 
سیزدهم بر مبنای تقویت نشریات استانی و محلی و نیز شکل گیری نظام صنفی رسانه هاست. 
ایمان شمسایی  در نشست هم اندیشی مدیران روزنامه های استان اصفهان با اشاره به اینکه ما 
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یک پل ارتباطی بین مطبوعات و  خبرنگاران هستیم و دو بخش حقیقی و حقوقی 
وظایفی بر عهده داریم،اظهار داشت: سیاست دولت در  معاونت مطبوعاتی در این دوره بر اساس سه محور تدوین 

شده است که شکل گیری نظام صنفی سازمان رسانه یکی از مهمترین آنهاست.
وی افزود:ما به دنبال این مساله هستیم که با شکل گیری نظام صنفی روزنامه نگاری را به عنوان شغل در کنار 
سایر مشاغل محسوب کنیم و در این راستا صندوق  اعتبار هنر نیز به عنوان یک گام حمایتی برای روزنامه نگاران 

هنرمندان و نویسندگان ایجاد شده است.
مدیرکل مطبوعــات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی تصریح کرد: بــرای تحقق و اعتبار 
بخشیدن به این نظام صنفی یک سوم بودجه وزارت ارشاد را به امور آمایش رتبه بندی خبرنگاران،مطبوعات و 

نیز یارانه و محتوا اختصاص یافته داده ایم اما این به معنای عدالت صد درصدی نیست.
ک انقالبی و غیر انقالبی و محتوا محوری است،ادامه  ک ما این دوره برای مطبوعات فقط مال وی با اشاره به اینکه مال
محلی فراتر از روزنامه سراسری هستند.داد: سیاست دولت سیزدهم در تقویت روزنامه استانی و محلی است و این در حالی است که در دنیا نیز روزنامه های 

شمسایی گفت: در رتبه بندی مطبوعات روزنامه های محلی و سراسری مطبوعات و رسانه ها باید نیاز نو شونده 
مخاطب را به رسمیت شناخته شــود و در کنار روزنامه های مکتوب فضای مجازی فعال شــود زیرا رسانه باید 
فرزند زمان خویش باشد. وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به یارانه مطبوعاتی بیان داشت:ما برای حقوق 

گهی ها کوتاه نمی آییم  و معتقدیم باید در این زمینه انضباط ایجاد شود. مطبوعات در یارانه و آ
شمسایی همچنین  به درخواست مجوز  ۲ هزار و 8۰۰  رسانه اشاره کرد و افزود:درخواست های صدور مجوز بسیار 
ک هایی  کی هستند اما برای این تعداد درخواست، مجوز صادر نمی شود و باید مال زیاد و برخی از عدم مجوزها شا

برای مجوز در نظر گرفته شود.
وی گفت:در حال حاضر هیچ تقسیم بندی یارانه کاغذ به مطبوعات صورت نگرفته اما از اوایل سال آینده و بر اساس 

ک ها از جمله تیراژ باال اختصاص خواهد یافت. یک سری مال
کید کرد: یارانه مطبوعاتی، سیاست  مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تا
تزریق بودجه عمومی برای ارتقای سواد مطالعه مردم است که به دلیل رقابت بهتر بین بخش خصوصی بیش از 

بخش دولتی توزیع می شود.
مدیران روزنامه های استان اصفهان در این نشســت به بیان دیدگاه های خود از جمله عدالت محوری،رایانه 

گهی ها پرداختند. مطبوعات،رتبه بندی،توزیع کاغذ و آ

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد:

سیاست دولت سیزدهم تقویت نشریات استانی و محلی است

خبر

خبر

شبکه رادیویی بهاران با مدیریت وحید اسدی، 
از ۲8 اسفندماه و در آستانه سال جدید کار خود 

را آغاز می کند.
شبکه رادیویی بهاران که از مجموعه رادیوهای 
فصلی و مناسبتی است، از ۲8 اسفند رسما کار 

خود را آغاز می کند. 
شــبکه رادیویی بهاران با هدف همراهی هرچه 
بیشتر با مخاطبان رادیویی، در ایام نوروز کار خود 
را آغــاز می کنــد و از طریــق گیرنده هــای رادیویی 
 بــه طــول مــوج ۹۵/۵ مــگا هرتــز ردیــف اف ام 
و گیرنده های دیجیتال ستاباکس و رادیو نما قابل 

دریافت است.
این شبکه به صورت ۲۴ ساعته اقدام به پخش 

برنامه های خود می کند.
معاون صدا، مشاور معاون و مدیر هماهنگی و 
نظارت فضای مجازی، ایــن معاونت را با حفظ 
ســمت به عنوان مدیر شــبکه رادیویــی بهاران 

منصوب کرد.

ســومین جشــنواره نمایشنامه نویســی و تئاتــر 
روح اهلل به همت موسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینــی )ره( اصفهــان در گلســتان شــهدای 
اصفهــان برگــزار شــد.  در آییــن افتتاح ســومین 
جشنواره نمایشنامه نویســی و تئاتر روح اهلل که 
با حضور جمعی از هنرمندان و اندیشمندان در 
گلستان شهدای اصفهان برگزار شد، هنرمندان 
با نثار شاخه های گل بر مزار شهدا، با آرمان های 
امام خمینی )ره( و شــهدا تجدید میثاق کردند 
و پــس از آن بــا حضــور بــر مــزار مطهــر شــهدای 
عملیات کربالی پنج و مزار شهید حاج حسین 
خــرازی و ادای احتــرام به شــهدا، بــا هنرمندان 
و اندیشمندان مدفون در تخت فوالد اصفهان 
آشنا شدند.در ســومین دوره از جشنواره تئاتر و 
نمایشنامه نویسی روح اهلل تعداد ۳۰ اثر در بخش 
نمایشنامه نویسی شــرکت داشتند که شش اثر 
برگزیده شد و ۴۳ اثر در بخش نمایش صحنه ای 
حضور داشت که در این بخش نیز هفت اثر برای 
اجرا انتخاب شــدند، همچنین تعــداد ۳۱ اثر در 

بخش نمایش خیابانی حضور یافتند که از این 
میان نیز شش اثر برای اجرا برگزیده شدند، اما این 
دوره از جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی روح اهلل 
به علت گســترش بیماری کرونا به تعویق افتاد 
و تصمیم بر آن شد که امســال جشنواره سوم با 
برگزاری مجدد آن به پایان برسد و در سال آینده 

نیز جشنواره چهارم کلید زده شود.
در بخــش نمایشنامه نویســی ســومین دوره از 
جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی روح اهلل که 
به حضــور جمعیت نیاز نبــود، به طــور کامل از 
برگزیدگان ایــن بخش تقدیر شــد، امــا در مورد 
ســایر بخش هــا، اجراهــای گروه هــا بــه دلیــل 
گســترش ویــروس کرونا بــه مــدت دو ســال به 
تعویق افتاد و تصمیم ستاد برگزاری جشنواره 
بر آن شــد تا امســال از این گروه ها دعوت شــود 
گر آمادگی اجرا دارند، جشــنواره ســوم را به  که ا

پایان برسانند. 
نمایش هــای صحنــه ای ســومین جشــنواره 
نمایشنامه نویســی و تئاتــر روح اهلل، روزهــای 
سه شــنبه و چهارشــنبه )هفدهــم و هجدهــم 
اســفندماه( به صــورت تــک اجــرا در دو ســالن 
تماشــاخانه مــاه و تماشــاخانه ســعدی روی 

صحنه رفت. 
نمایش های خیابانی نیز در چهار نقطه مرکزی و 
شش نقطه غیر متمرکز اجرا شد که پل خواجو، 
سی وســه پــل، عالی قاپــو، مســجد امــام )ره( و 
مسجد شیخ لطف اهلل از جمله مکان های اجرای 

نمایش های خیابانی بود.  
آییــن اختتامیــه ســومین جشــنواره تئاتــر و 
نمایشنامه نویســی روح اهلل نیز امروز پنج شــنبه 
ساعت ۱8 در ســالن اجتماعات نگارستان امام 

خمینی )ره( برگزار می شود.

کار رادیو بهاران از ۲۸ اسفندماه آغاز به 

برگزاری سومین جشنواره نمایشنامه نویسی 
و تئاتر روح اهلل

خبر

کید کرد: با توجه  اتحادیه تهیه کنندگان سینما تأ
به این که دولت ها مسئولیت احترام به امضای 
دولت های قبل را دارند، بازبینی فیلم های دارای 

پروانه نمایش باید متوقف شود.
کنش های صنفی  به گزارش  ایمنــا، در ادامه وا
کران نوروزی فیلم سینمایی  در خصوص لغو ا
»المینور« ساخته داریوش مهرجویی، اتحادیه 
تهیه کنندگان نیز بیانیه ای را با حمایت از هر اقدام 

حق طلبی این فیلم ساز منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: »سینمای ایران با ابراز 
تأسف شدید از شرایط ناعادالنه به وجود آمده 
برای فیلم سینمایی »المینور« استاد مهرجویی 
از هرگونه اقدام حق طلبانه ایشان حمایت و به 
آن اقتدا می کند. اتحادیه تهیه کنندگان بسیار 
متأسف است که در اقدامی فراقانونی و خالف 
عرف، مسئوالن ســینمایی با فیلمی که پروانه 
نمایش ســفید از شــورای قانونی قبل دریافت 
کرده است و بر اساس ماده ۲۲ آیین نامه شورای 
صنفی نمایش سال ۱۴۰۰ که تصویب دولتی دارد 

کران شود، این گونه برخورد کنند. و می تواند ا
اتحادیه و تمام آحاد تشکل های زیرمجموعه اش 
اعتقاد راسخ دارند که با توجه به این که دولت ها 
مسئولیت احترام به امضای دولت های قبل را 
دارند پروانه نمایش صادر شده شورای قبل باید 
پذیرفته و بازبینی فیلم های دارای پروانه نمایش 
متوقف شــود، مضاف بر آن کــه شــأن و اعتبار و 
جایگاه استاد مهرجویی در سینمای ایران ورای 

همه این مناسبات است.
اتحادیه اعالم می کند که تنها راه غلبه بر بحران 
به وجود آمده احترام و اجابت کامل به خواست 

استاد است که تماما مورد حمایت است.«
در پی انتشار ویدئویی از داریوش مهرجویی در 
کران نــوروزی،  اعتراض به حذف »المینــور« از ا
انجمــن تهیه کننــدگان، کارگردانــان و کانــون 
گانــه بــه  کارگردانــان نیــز در بیانیه هایــی جدا
حاشــیه های پیش آمده بر سر فیلم »المینور« 

داریوش مهرجویی اعتراض کردند.
داریوش مهرجویی بعد از فیلم اشباح )۱۳۹۲( 
پس از شــش ســال با »المینور« به فیلم ســازی 
روی آورد. مهرجویی در این فیلم پس از ۴۰ سال 
با علی نصیریان و عزت اهلل رمضانی فر همکاری 
کرده است. رضا درمیشــیان تهیه کنندگی این 
فیلم را بر عهده دارد و عبداهلل اسکندری به عنوان 
طراح گریم بار دیگر بــا مهرجویی همکاری کرد 
و ششــمین همــکاری او بــا مهرجویــی پــس از 
فیلم های هامــون، بانو، پــری، درخــت گالبی 
و دختردایــی گمشــده اســت. فیلــم »المینو« 
ســاخته داریوش مهرجویی و فیلــم »علف زار« 
ساخته کاظم دانشی در فهرست پیشنهادی 
کران نوروزی بودند  شورای صنفی نمایش برای ا

کران نورزی حذف شدند. که از فهرست ا

ســیزدهمین دوره جشــنواره کتابخوانــی بــه 
اســتقبال ظهــور در شهرســتان آران و بیــدگل 

آغاز شد.
 مسئول دبیرخانه این جشنواره گفت: منبع این 
مســابقه، کتاب »لمــس تنهایــی مــاه« تالیف 
مرضیــه درخشــان از انتشــارات مرکز تخصصی 
مهدویت و روایت زندگی عثمان بن سعید نائب 

اول امام زمان )عج( است.
حسین ناظمی با اشاره به اینکه تمام افراد باالی 
۹ سال می توانند در این مسابقه شرکت کنند، 
افزود: عالقه مندان به شــرکت در این مســابقه 
می توانند تا ۲۵ اســفند ۱۴۰۰ به پایگاه اینترنتی 
 www.haramein.ir جشــنواره بــه نشــانی 
مراجعه و یــا از طریق شــبکه های اجتماعی به 
نشانی Beesteghbalezohoor@ فایل pdf منبع 
مســابقه و پرسشــنامه را دریافت و در مســابقه 
شرکت کنند. وی در ادامه گفت: عالقه مندان 
همچنین می توانند برای خرید حضوری کتاب 
به کتابخانه بزرگمهر آران و بیدگل واقع در خیابان 
امامزاده هاشم بن علی )ع( و کتابخانه آموزش و 
پرورش )طاهایی( در میدان شــهید سلیمانی 

مراجعه کنند.
مدیر اجرایی حرم مطهر هاشــم بن علــی )ع( و 
فاطمه بنت العسکری )س( با بیان اینکه الزمه 
شرکت در قرعه کشــی، دادن پاسخ صحیح به 
حداقل 8 پرسش مسابقه است، افزود: شرکت 
کننــدگان پاســخ مســابقه را در قالب یــک عدد 
۱۰ رقمی بــه ســامانه پیامکــی ۶۶۰۰۰۹۹8۳۷ 
بفرستند. ناظمی گفت: مراسم قرعه کشی این 
دوره از مســابقه صبح نیمه شــعبان در مهدیه 
آستان مقدس امامزادگان هاشم بن علی )ع( و 
فاطمه بنت العسکری )س( آران و بیدگل برگزار و 
به نفرات برگزیده جوایز ارزنده ای همچون کمک 
هزینه ســفر به کربالی معلی و مشــهد مقدس 

اهدا می شود.

 اتحادیه تهیه کنندگان سینما:

بازبینی فیلم های مجوزدار را 
متوقف کنید

آغاز سیزدهمین جشنواره
 کتابخوانی به استقبال ظهور 

گهی ابالغ اجراییه آ
شماره پرونده: ۱۴۰۰۰۴۰۰۲۱۴۰۰۰۰۵۵/۱، شماره بایگانی پرونده: ۱۴۰۰۰۰۰۹۷، شماره ابالغیه: ۱۴۰۰۰۵۱۰۲۱۴۱۰۰۲۱۶۵، تاریخ صدور: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷، ابالغ 
اجراییه ۱۴۰۰۰۰۰۹۷، متعهد: مجید اعظمیان جزی و مهدی کوچکیان جزی و علی اصغر حاتمیان جزی متعهدله: بانک کشاورزی موضوع: قرارداد بانکی. 
بدین وسیله به احد از بدهکاران پرونده اجرایی شماره بایگانی ۱۴۰۰۰۰۰۹۷ آقای مجید اعظمیان جزی به کدملی ۵۱۱۰۵۶۷۱۹۰ به نشانی گز خ فردوسی خ 
خ ۱۳۹۳/۰8/۰۷ به مبلغ  جمهوری ابالغ می شود که بانک کشاورزی شاهین شهر بابت قرارداد بانکی شماره سند ۹88/۱/۵۱۱۰۵8۴۰۳۶/۴/۲۶8۶ مور
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گهی ابالغ اجراییه و اخطار ماده 87 شماره بایگانی ۱۴۰۰۰۰۰99 آ
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ریال-سود  ۳۰۴/۴۰۵/۷8۲/۰۰۰ ریال، خسارت تاخیر تادیه ۵۹/۱8۷/۵۵۴/۰۰۰ ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت ۱۳۹۹/۱۱/۰۹، خسارت تاخیر روزانه 
۱۶۱/8۶۴/۰۰۰ ریال شرح به شرح تقاضای بانک تاریخ مبنای محاسبه خسارت ۱۳۹۹/۱۱/۹-حق الوکاله ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال-کارمزد ۰۰۰ ریال دفترخانه 
۵۴ شهر گز علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی بشماره بایگانی ۱۴۰۰۰۰۰۹۹ در واحد اجرای اسناد رسمی شاهین شهر تشکیل شده لذا به تقاضای 
ج و منتشر و پس از  بستانکار طبق ماده ۱8 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب فقط در یک نوبت در روزنامه سیمای شهر جهت اطالع رسانی شما در
گهی دیگری منتشر نخواهد شد و پس از ۱۰ روز عملیات اجرایی علیه شما اقدام خواهد شد.  گهی در روزنامه اجراییه ابالغ شده محسوب می گردد و آ انتشار آ
ک ۱۰88۵ از ۴۳۷ و ۱۱۵۹۲ از ۴۳۷ واقع در بخش ۱۶ ثبت اصفهان متعلق به شما درقبال طلب بانک کشاورزی بازداشت گردیده  همچنین ششدانگ پال

لذا طبق ماده 8۷ آیین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود. ضمنا هرگونه نقل انتقالی ازطرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده 
نمی شود. مسوول واحد اجرای اسناد رسمی شاهین شهر رشید توکلی - ۱۲8۹۱۷۹ / م الف

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
ک شماره ۱۴۵۷ واقع در زواره ۱۶ اصلی گرمسیر  شماره نامه: ۱۴۰۰8۵۶۰۲۰۲۱۰۰۱۷۵۴، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷، نظربااینکه تحدید حدود ششدانگ پال
بخش هفده ثبت اصفهان که طبق سوابق پرونده ثبتی به نام آقای مهدی عاصمی زواره فرزند علی درجریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
ک مرقوم در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴  عمل نیامده است. اینک بنابه دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پال
گهی در محل  گهی به کلیه مجاورین اعالم می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آ ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آ
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 

ک زواره - ۱۲8۹۷8۲ / م الف ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

گهی فقدان سند مالکیت آ
احدی از وراث مرحومه معصومه میرزائی دهقی باستناد دو برگ استشهاد محلی که تحت ۱۹۲۳۵، ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ به تائید دفترخانه ۱8۲ علویجه رسیده 
ک شماره ۷۳۵ فرعی  است، مدعی است که سند مالکیت چهارسهم و نیم مشاع از چهل سهم ششدانگ به شماره چاپی ۰۱۵۰۷8 مربوط به یکدرب پال
ک ذیل ثبت ۱۰۴۹۵ بنام نامبرده ، ثبت و سند صادر شده و معامله دیگری هم انجام  واقع در دهق ۴ اصلی بخش ۱۵ ثبت اصفهان که درصفحه ۱ دفتر ۵۲ امال
نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایی مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
گهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود  گهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آ یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آ
گهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله  سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آ
گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود  تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. ا
ک مهردشت نصراهلل  المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: پنج شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۹، سرپرست ثبت اسناد و امال

علینقیان - ۱۲۹۰۰۱۳/ م الف

آگهی

سینما

کتابخوانی
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ورزش6 ۱۰ مارس     2۰22
داستان خانه  به دوشانی که 

در استان خود هم غریبند
برگــزاری  فصــل  یــک  از  پــس 
ج از  بازی هــای خانگــی در خــار
خانــه، در آســتانه شــروع فصــل 
جدید مسابقات دسته برتر فوتبال ساحلی، نماینده 
اصفهان، هنوز صاحب زمین ســاحلی اســتاندارد 

نشده است.
تیم فوتبال ساحلی صنعت فرش حداد سه سالی 
می شــود کــه در لیگ برتــر فوتبال ســاحلی ایران 
حضور دارد؛ تیمی که در ســال نخســت بــا جوانان 
مســتعد و مربی باتجربه اش توانست روی سکوی 
سومی بایســتد. آن هــم در شــرایطی کــه شــیوع 
ویروس کرونا تاثیر زیادی روی سطح برگزاری بازی ها 
گذاشت و رقابت ها به صورت متمرکز برگزار می شد. 
پــس از آن فرش حداد خــود را آمــاده دومین فصل 
حضورش در سطح اول مسابقات فوتبال ساحلی 
کشور کرد تا بتواند عنوان سومی اش را ارتقا دهد یا 
دســت کم آن را تکرار کند. اما اساسی ترین مشکل 
فرش حداد، نداشتن زمین ساحلی استاندارد برای 
تمرین و میزبانی از رقبا بود.  از همان زمان باشگاه 
خبرنگاران جوان اصفهان برای مشــخص شــدن 
آینده این تیم و زمین ساحلی آن پیگیری هایی کرد 
و قول هایی نیز از شورای شهر قبلی و هیئت فوتبال 

استان شنید که هیچ کدام عملی نشد.
صنعت فرش حداد در ســومین فصل حضورش از 
همان بازی نخست که روی کاغذ میزبان حریفش 
بــود بــه خــارج از اســتان رفــت و تــا پایــان رقابت ها 
نتوانست در شهر خود به میدان برود. سرانجام این 
خانه به دوشــی ســبب شــد فرش حداد، در فصل 

۱۴۰۰-۱۳۹۹ به جایگاه پنجمی قناعت کند.
کنون در فاصلــه ۲ مــاه مانده به شــروع فصل  هم ا
جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال ساحلی، فرش 
حداد به دلیــل نبود زمیــن اســتاندارد در اســتان، 
سرگردان است و تمرینات آماده سازی را آغاز نکرده 
اســت؛ اینطور که از شــواهد پیداســت امســال هم 
هیچ دستگاهی از هیئت فوتبال تا اداره کل ورزش 
و جوانــان گرفتــه تــا شــهرداری، برنامــه ای بــرای 
حمایت از نماینده استانشــان ندارند و باید گفت: 

فرش حداد، در خانه نیز غریب است.
دو پله سقوط، نتیجه سرگردانی فرش حداد

جلیــل حدادی پــور مدیرعامــل باشــگاه صنعــت 
فرش حداد درخصوص مشکالتی که فصل گذشته 
گریبان گیر این تیم بــود گفت: تمــام دیدارهایمان 
را خارج از خانه برگــزار کردیم و میهمان یزد بودیم. 
بــرای تمریــن نیــز بــه تیران وکــرون و فوالدشــهر 
می رفتیــم، همیــن باعث شــد به علت نامناســب 
بودن شرایط تمریی و مســافت های طوالنی برای 

بازی ها دچار مشکل شویم.
تــا  بــرای فصــل جدیــد  را  تمرینــات  گفــت:  او 
کنون منتظر  هفته های آتی آغاز می کنیم، اما هم ا
مشخص شــدن تکلیــف زمیــن هســتیم تــا بدون 

حاشیه تمرین کنیم.
فصل گذشته طبق قول مسئوالن شهری، قرار بود 
تا قبل از رسیدن به میانه های لیگ مشکل زمین 
و گرفتن میزبانی حل شــود، اما تمام بازی ها برای 

فرش حداد حکم میهمانی را داشت.
مدیرعامل باشــگاه صنعت فرش حــداد می گوید: 
یکــی از ســخت افزار ها و شــرایط قهرمانــی زمیــن 
مناسب اســت. متاســفانه چند سالی می شــود از 
مراجع استانی پیگیر این مشکل هستیم، اما هنوز 

وعده ها عملی نشده است.
هر تمرین برای یک دیدار، ۱2۰ کیلومتر طول 

می کشد
به گفته حدادی پور، نداشتن زمین سبب می شود 
بازیکنــان از اصفهان هفتــه ای چهار یــا پنج مرتبه 
مسیر ۶۰ کیلومتری را برای تمرینات روزانه طی کنند 

و از لحاظ روحی و بدنی خسته شوند.
او معتقــد اســت  تیمی که در شــهر خــودش مقابل 
حریفان بازی کند از لحاظ روانی دارای یک ویژگی 
مثبت خواهد بود و این مسئله تا حدود ۵۰ درصد 

تاثیرگذار است.
مدیرعامل باشــگاه صنعت فرش حــداد می گوید: 
به دنبــال دور کــردن هــر گونــه حاشــیه ای از تیــم 
هســتیم، اما یک ســری مشــکالت دســت باشگاه 
نیســت و منجر به این می شــود که نتایج مطلوب 

مدنظر بر اساس هدف گذاری ها کسب نشود.
به گفتــه حدادی پــور، اداره ورزش و جوانان پیگیر 

زمین خوراسگان است، اما بودجه آن هنوز مصوب 
نشده، هیئت فوتبال استان نیز تالش خود را کرده، 

اما نیازمند حمایت مسئوالن استانی است.
او می گوید: ورزش ساحلی در تمام رشته ها در آینده 
جزو الزامات خواهد بود و مرکزیت آن نیز باید استان 
باشد، شاید در شهرستان ها زمین های مختلفی 
وجود داشته باشد، اما شرایط استانداردی را ندارند 
و براساس زمان ممکن است کیفیت خود را از دست 
بدهند؛ چــون بایــد مبتنی بــر قوانین فدراســیون 

شرایط به روز شود.
زمین اختصاصی دوای درد فرش حداد است

مدیرعامل باشــگاه صنعت فرش حــداد می گوید: 
وقتی یــک باشــگاه بخواهــد در رده هــای مختلف 
تیم داری کند در مرحله اول نیازمند زمین مناسب 
اســت؛ زمین تمرینی قبلی مان در ناژوان اصفهان 
حواشــی زیادی داشــت و بیشــتر در اختیــار عموم 
قرار می گرفت؛ سعی می کردیم تمرینات را مختلط 
و با حضــور چند رده برگــزار کنیم و ایــن باعث برهم 
خوردن تمرکز بازیکنان و اعضای تیم و دور شدن از 

شرایط ایده آل می شد.
حدادی پور می گوید: این توقع را از مسئوالن داریم 
که به رشــته ســاحلی اســتان توجه کنند. مــا برای 
برگــزاری مســابقات لیگ و حتــی بین المللــی باید 
زمین اســتاندارد و آبرومند داشته باشــیم؛ استان 
بزرگ اصفهــان بــا تمــام امکاناتــش الزم اســت که 

زمین ساحلی مناسبی داشته باشد.
به گفته او، جلسات متعددی با شورای شهر قبلی 
برگزار شد، اما خروجی آن به دلیل نبود بودجه برای 

تامین و تجهیز زمین ناژوان به جایی نرسید.
در زمان دولت قبلی و شورای شهر گذشته، رئیس 
شورای شــهر به ما و همچنین باشــگاه فرش حداد 
اعالم کرد پیگیری ها در حال تکمیل است تا زمین 
نــاژوان در مزایــده فروختــه شــود و پایانــی باشــد بر 

مشکالت فرش حداد، اما چنین نشد.
اتحاد رشته های ساحلی، درصدی از 

بی توجهی ها را کم می کند
مدیرعامل باشگاه صنعت فرش حداد معتقد است  
زمین ســاحلی یک نیاز بــرای کل اصفهان اســت، 
اســتان هایی مانند بوشــهر و یزد بدون دغدغه در 
حال پیشــرفت هســتند و به خوبی از امکاناتشان 

استفاده می کنند.
گر در اســتان اصفهان،  حدادی پور معتقد اســت  ا
مسئوالن با ما همکاری کنند و یک زمین در شان 
اصفهــان تهیه کننــد و هیئت هــای دیگــری که در 
رشته ساحلی فعالیت می کنند در کنار ما قرار بگیرند 
همه چیــز حــل می شــود؛ امــا نکته اینجاســت که 
زمین مناســب برای ایــن امــر در اختیار شــهرداری 
یا ســایر دستگاه هاســت که هرکدام شرایط خاص 
خــود را دارنــد. او می گویــد: زمیــن نــاژوان قــرار بود 
گذار شــود، اما این  تجهیز و به بخش خصوصــی وا
اتفاق رخ نداد؛ یک منطقه جنگلی است و شرایط 
متفاوت تــری دارد، امیدواریــم در یــک جلســه بــا 
حضور مدیران شــهری بتوانیم این غائله را خاتمه 
دهیم. زمین های ماسه ای در استان وجود دارد، 
اما استاندارد های مسابقات را ندارد و فقط می توان 

در آن ها تمرین کرد.
فرش حداد دیگر نماینده استان یزد به حساب 

می آید
مدیرعامل باشــگاه فرش حــداد، می گویــد: هرچه 

به شــروع مســابقات نزدیــک می شــویم همه چیز 
سخت تر می شود، فرش حداد امسال دیگر در یزد 
نیز نمی تواند مسابقه دهد، چون آنان دو نماینده 
در لیگ برتر خواهند داشــت و برنامه ریزی بازی ها 
به گونه ای است که بازی هایشان در دو روز متفاوت 

برگزار می شود.
حدادی پور می گوید: سازمان لیگ قوانین خود را 
دارد، در این شرایط باشگاه است که تحت فشار قرار 
می گیرد و شرایطی که از طرف سازمان لیگ معین 
می شود برای ما هزینه ساز است. کسانی که با ما در 
ارتباط هستند دیگر به ما فرش حداد یزد می گویند!

طبــق بخش نامــه ســازمان لیگ، فصــل جدیــد از 
اردیبهشــت ســال آینده آغاز می شــود. بــه گفته او 
فرصــت زیــادی بــرای برطرف کــردن مشــکالتمان 
نداریم. هنوز به چشم ندیده ایم زمینی آماده شود؛ 
قول هایی به ما داده اند، اما برای میزبانی در فصل 

جدید هنوز خیالمان آسوده نیست.
حسرت یک زمین ساحلی، زخمی کاری به 

فرش حداد زد
علی نادری سرمربی تیم فوتبال ساحلی فرش حداد 
گفت:، چون زمین نداشتیم و البته هنوز هم نداریم 
در طــول لیــگ، هــر هفتــه مســافر بودیــم و نتایــج 
دلخواهمان به دســت نیامد. بازی هــای خانگی، 
امتیاز اســت و هــر تیمی دوســت دارد یــک زمین از 
خــودش داشــته باشــد، امــا ما زمیــن تمرینــی هم 

نداشتیم.
او گفت: اول فصل را خوب آغاز کردیم، اما رفته رفته 
به علت اســتفاده نکــردن از شــرایط میزبانی ضربه 
بدی به تیممان وارد شــد؛ بــه ما قــول داده بودند 
که زمین نــاژوان را ســازماندهی می کنند تا بتوانیم 

میزبانی را به عهده بگیریم، اما این کار را نکردند.
علی نادری کاپیتان سابق تیم ملی از زمان حضور 
فرش حداد در لیگ برتر سرمربی این تیم بوده و هر 
سال از نبود زمین ساحلی گالیه داشته، اما بهانه ای 
برای نتیجه نگرفتن نیاورده؛ با این حال کمکی به 

تیم خوب و با انگیزه او هم نشده است.
گر دیر بجنبیم باز همان آش است و همان  ا

کاسه
سرمربی تیم فوتبال ساحلی فرش حداد می گوید: 
گر کمک کرده بودند دســت کم زمین  مســئوالن ا
تمریــن داشــتیم، بایــد یــک زمیــن اســتاندارد بــه 
ســازمان لیگ معرفــی شــود، ولــی تا ایــن ســاعت 
نمی توانیم جایــی را معرفی کنیم، بنابراین شــاید 
ناچار شویم با تکرار اتفاقات فصل گذشته، دوباره 

بیرون از اصفهان میزبان حریفان باشیم.
نادری می گوید: فعال تمریناتمــان را آغاز نکرده ایم، 
چــون تکلیفمــان مشــخص نیســت؛ منتظریــم 
اقدامی شود، اما بعید می دانم چنین شود. باتوجه 
بــه قول هایی که این دو ســه ســال اخیــر داده اند و 

عملی نشده، فکر نمی کنم چیزی عوض شود.
با وجود تمــام مشــکالت و کمبودهــا، دو بازیکن از 
فرش حــداد به همــراه علی نــادری سرمربی شــان 
به دلیل عملکرد بسیار خوبی که داشتند به تیم ملی 

فوتبال ساحلی دعوت شدند.
تا وقتی سپاهان و ذوب آهن هستند کسی ما 

را نمی بیند
او می گویــد: در فصــل گذشــته تیــم خیلــی خوبی 
داشــتیم و از لحــاظ فنی مشــکلی نداشــتیم، دلم 
نمی خواهد در این شرایط از تیم جدا شوم، جوانان 

مستعد و آینده داری اینجا هســتند و دوست دارم 
کنارشان بمانم.

ســرمربی تیم فوتبال ســاحلی فرش حــداد معتقد 
است: باشگاه تا جایی که توانســته وظایفش را به 

بهترین شکل ایفا کرده است.
نادری می گوید: تا سپاهان، ذوب آهن و گیتی پسند 
هستند خیلی توجهی به فوتبال ساحلی نمی شود، 
گــر نگاهــی به ایــن رشــته کننــد حتــی می توانیــم  ا

قهرمان شویم.
زمین ساحلی ناژوان، آخرین و تنها سنگر برای 

گرفتن میزبانی
حمیدرضــا دادخــواه دبیــر هیئــت فوتبال اســتان 
اصفهان درخصــوص اتفاقات ماه های گذشــته و 
سرنوشــت میزبانی صنعت فرش حداد گفت: قرار 
بر ایــن بــود کــه اداره کل ورزش و جوانــان اســتان، 
زمین ساحلی در ورزشگاه خوراسگان بسازد، اما به 
یک سری مشکالت قانونی برخوردند و نتوانستند 

کار را به جایی برسانند.
او گفت: تنهــا امیدمان به زمین ســاحلی نــاژوان و 
کنون زمین نــاژوان  شــهرداری اصفهان بــود، هم ا
قابلیت استفاده برای تمرین نیز ندارد. قول هایی 
شورای شهر قبلی برای احیای زمین ساحلی ناژوان 
دادند و ما هم به این امید نشستیم، ولی متاسفانه 

هیچ اتفاقی نیفتاد.
دبیر هیئت فوتبــال اســتان اصفهان می گویــد: در 
حال پیگیری هســتیم، ظرفیتــی کــه فرش حداد 
بتواند در استان اصفهان از آن برای میزبانی و تمرین 
کنون در  استفاده کند فقط زمین ناژوان است؛ هم ا
حال رایزنی با شهرداری و شورای شهر هستیم تا این 

زمین را احیا کنند.
بــه گفتــه دادخــواه، منطقــه نــاژوان نیــز به دلیــل 
مشــکالتی که درپــی شــیوع ویــروس کرونــا پیش 
آمده با کمبود منابع روبروست و بر این اساس باید 
شورای شــهر و شــهرداری اصفهــان به آنــان کمک 

کنند تا زمین ناژوان سریع تر تجهیز شود.
او معتقــد اســت  به جــز زمیــن نــاژوان، در اســتان 
اصفهان زمینی برای استفاده صنعت فرش حداد 

وجود ندارد.
رک و راست بگوییم؛ فرش حداد در فصل جدید 

هم آواره است!
دبیــر هیئــت فوتبــال اســتان اصفهــان می گویــد: 
برطرف کــردن نواقص نــاژوان هزینــه زیــادی برای 
شورای شــهر و شــهرداری ندارد؛ شــخص مدیرکل 
ورزش و جوانــان و رئیــس هیئــت فوتبــال اســتان 
پیگیر این قضیه هستند تا با شــهرداری همکاری 

و زمین را برای استفاده فرش حداد تجهیز کنند.
به گفته دادخواه، دستگاه خاصی را نمی توان مقصر 
قلمداد کرد، شهرداری می گوید وظیفه ای در ورزش 
قهرمانــی و پرداخت هزینــه نداریم، امــا می توانند 

کمک زیادی کنند.
او می گوید: اداره کل ورزش و جوانان نیز منابعشان 
محدود است و هیئت فوتبال نیز در زمینه عمرانی 

اجازه فعالیت ندارد.
دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان می گوید: برای 
گر  فصل جدید نیز به نتیجه ای نخواهیم رســید. ا
تمام دســتگاه ها در کنار هــم به فعالیــت بپردازند 
می توان به تغییر رویه امیدوار بود در غیر این صورت 
فرش حــداد بــاز هــم بایــد خــارج از اســتان میزبان 

رقبایش باشد.

خبر

باشگاه سپاهان سیستم کمک داور ویدئویی 
فوتبــال)VAR( را در ورزشــگاه بــزرگ نقــش 
کــرد. باشــگاه  جهــان بــا موفقیــت آزمایــش 
ســپاهان در راســتای حرکــت به ســوی آخرین 
استانداردهای ورزشی، با همکاری یک شرکت 
داخلی با نصب تجهیزات مخصوص کمک داور 
ویدئویی)VAR( در ورزشــگاه نقش جهان، در 
دیــدار تیم های فــوالد مبارکــه ســپاهان و فجر 
سپاسی شیراز از این سیستم به صورت آفالین 

و آزمایشی استفاده کرد.
تمامی مراحل این فرایند آزمایشی که به دست 
نیروهای جوان و متخصص داخلی کشورمان 
انجــام شــد، بــدون دخالــت و تاثیرگــذاری در 
مســابقه مذکور و صرفا به صــورت آفالین مورد 
ارزیابی قرار گرفت. آزمایش کمک داور ویدئویی 
در دیدار تیم های فوالد مبارکه سپاهان و فجر 
سپاســی شــیراز با هماهنگی کامل با ســازمان 
لیگ کشــور بــه صــورت آفالیــن، بــدون اطالع 
تیــم داوری و بــدون تاثیرگــذاری در مســابقه 

انجام شد.
الزم به ذکر اســت پیش از این نیز باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان سپاهان در لیگ برتر والیبال، 
سیســتم ویدئــو چــک را بــرای نخســتین بار در 

کشور نصب و مورد بهره برداری قرار داده بود.
گفتنــی اســت باشــگاه فــوالد مبارکه ســپاهان 
تصمیم دارد با هماهنگی فدراســیون فوتبال، 
ورزشــگاه بزرگ نقش جهان را جهت اســتفاده 
در بازی های ملی و بین المللی به فناوری های 

نوین تجهیز و آن را مورد استفاده قرار دهد.

رئیس فدراسیون کشــتی گفت: با این بودجه ای 
کــه در اختیــار دارم تیــم ســوم را بــه بازی هــای 
آســیایی هانگژو اعــزام می کنــم چــرا کــه هــدف ما 
مسابقات جهانی است. به گزارش ایرنا، »علیرضا 
دبیر« در حاشیه مجمع کمیته ملی المپیک که با 
حواشی زیادی همراه بود، گفت: به گونه ای تربیت 
شــده ام که آخرتــم را به خاطر دنیای کســی خراب 
نکنم و از همــه هم می خواهم فــردی آخرتش را به 
خاطر دنیای من خراب نکند. از کســی هم واهمه 
نــدارم و آن چیــزی که فکر کنــم درســت و خدا هم 
گر  خوشش می آید، بر زبان می آورم.  وی ادامه داد: ا
در سن ۲۵ سالگی کشتی ام تمام شد به خاطر این 

بود که در ســال ۲۰۰۲ در جهانی تهران کشتی 
گرفتم و ۱۲روز بعد بــا زور یا هر چه بــود، من را 
به بــه بازی هــای آســیایی بوســان بردند و 
کتف من خراب شد. مجبور به کناره گیری 

شــدم. این بال ســرم آمــده و نمی خواهم 
همین بال سر کشتی گیر دیگری هم بیاید. 
بروید ببینید برنامه  بازی های آسیایی و 
جهانی کشتی ما زیر ۱۰ روز فاصله دارد و 
دوباره این داستان تکرار می شود. رئیس 

فدراسیون کشتی یادآور شد: با سرمربیان 
تیم ملــی صحبــت کــردم، ۹۹ درصــد بچه ها 
می خواهنــد بــه جهانــی برونــد نــه بازی های 

آســیایی. در حال حاضر با این بودجه تیم سوم ما 
هم نمی توانــد به بازی های آســیایی اعزام شــود و 
با این شرایط نه گرایی، و نه یزدانی در هانگژو حضور 
کید کرد: طبق اساسنامه  نخواهند داشت. دبیر تا
و قانون حــرف می زنــم و آن این اســت کــه برخی از 
افــرادی کــه االن رئیس فدراســیون نیســتند باید 
کناره گیری کنند چون مجمع به خاطر فدراسیون 
آنها، رای داده است. می گویم افرادی که االن رئیس 
نیســتند باید کنار برونــد و آنهایــی که به 
جای آنها رئیس شده اند وارد هیات 
رئیسه شوند. کجای این حرف اشتباه 
است؟  وی گفت: بودجه کمیته ملی 
المپیــک ســال ۹۶ حــدود 
۳۵ میلیــارد بــود و ســهم 
کشــتی ۵ میلیــارد؛ یعنی 
یک هفتــم. االن بودجه 
۲۱۶ میلیارد شده و سهم 
ما 8 میلیارد،  یعنی سهم 
ما با این افزایش، کمتر از 
یک سی ام است. اعتراض 
من به این اســت کــه وقتی 
کشتی بیشترین سهم مدال 
را آورده است چرا باید این گونه با 

آن رفتار کرد؟ 

فرزانه فصیحی نایب قهرمان مسابقات دوومیدانی 
داخل سالن کشور صربستان شد.  فرزانه فصیحی 
در دوی ۶۰ متــر تــور جهانی ســطح نقــره ای با ثبت 
رکورد ۷.۳۱ ثانیه پس از دونده ایتالیایی به مقام دوم 
رسید. این دونده اصفهانی در رقابت های داخلی 

ترکیه نیز چندی پیش رکورد ۷.۲۵ ثانیه را ثبت کرد.
فصیحی در مســابقات داخل ســالن صربستان در 

بلگراد که دی ماه امسال برگزار شد با رکورد ۷.۲۹ ثانیه 
برای نخستین بار در تاریخ دوومیدانی ایران موفق به 

کسب ورودی مسابقات جهانی داخل سالن شد.
ایــن دونــده اصفهانی به همراه حســن تفتیــان به 
عنوان ۲ نماینده دوومیدانی کشورمان روز های ۲۷ 
تا ۲۹ اسفند در رقابت های جهانی دو و میدانی داخل 

سالن در بلگراد صربستان شرکت می کنند.

در حاشــیه تمرین تیم فوتبــال ذوب آهن اعضا 
خیریه توان خواهان ذهنی فردا در ورزشگاه ملت 

حضور یافتند.
گردان مهدی تارتار،طی  در حاشیه تمرین شــا
مراســمی با حضــور اعضــا خیریــه توان خواهان 
ذهنی فــردا، ســه دســتگاه ویلچــر و لبــاس تیم 
ذوب آهــن اصفهان اهــدا و از این عزیــزان تقدیر 
شد. گفتنی اســت این ویلچرها، از محل جمع 
آوری بازیافت درب های بطری های آب معدنی 

تهیه شده است.
در هنگام اجرای این برنامه که با حضور مهدی 

تارتار سرمربی ذوب آهن و تربتیان پیشکسوت 
هندبال و مدیــر مجموعه ملت،محمد مهدی 
رمضانی مدیــر روابــط عمومی، مهــدی قانونی 
مدیر تشریفات و سایر اعضای کادر فنی تیم برگزار 
شــد بازیکنان تیم فوتبال ذوب آهن با تشــویق 
کــودکان توان خــواه در کنــار آنهــا حضــور یافته و 

عکس یادگاری گرفتند.
قبل از این مهدی تارتار حضور ایــن افراد در کنار 
تیم فوتبال ذوب آهــن را مایه خیــر و برکت برای 
تیــم و باشــگاه ذوب آهن اصفهــان دانســت و از 
اجرای این برنامه توسط روابط عمومی باشگاه 
تقدیر کرد و خواستار حمایت از این عزیزان شد.

در ادامه چراغی مدیرعامل، این خیریه نیز ضمن 
بیــان توضیحاتــی در خصــوص تــوان خواهان، 
خواســتار مشــارکت همــه مــردم در کمــک بــه 

خانواده های این عزیزان شد.
به گزارش ایمنــا، در پایان این مراســم مهمانان 
برنامــه از نزدیک شــاهد تمرین تیــم ذوب آهن 

بودند.

زمان برگزاری دربی ۹8 استقالل و پرسپولیس با 
تصمیم استانداری تهران تغییر کرد.

دربــی ۹8 تیم های اســتقالل و پرســپولیس قرار 
بود ساعت ۱۹ پنجشــنبه بیست وششم اسفند 
برگزار شود اما حضور ۳۰ درصدی هواداران در این 
مسابقه که از سوی شورای تأمین مورد موافقت 
قرار گرفته بود، موجب شــد تا اســتانداری تهران 

زمان مسابقه را به ساعت ۱۵:۳۰ تغییر دهد.
این اتفــاق در شــرایطی رخ می دهد که ســازمان 
لیگ و فدراســیون فوتبــال اعالم کردنــد هنوز به 

آن ها اعالم رســمی مبنی بــر تغییر ســاعت دربی 
نشده است.

کمک داور ویدئویی  اولین آزمایش سیستم 
در ورزشگاه نقش جهان

خبر

رئیس فدراسیون کشتی:

مسابقات جهانی مهم تر از بازی های آسیایی است

فصیحی مدال نقره مسابقات دوومیدانی 
داخل سالن صربستان

گردان تارتار با طعم مهربانی تمرین شا

کرد زمان برگزاری دربی ۹۸ تغییر 

خبر

مجمــع انتخاباتــی ریاســت هیئــت ورزش 
دوچرخه ســواری اســتان اصفهــان در ســرای 

ورزشکاران تختی برگزار شد.
مجمــع انتخاباتــی ریاســت هیئــت ورزش 
دوچرخه ســواری اســتان اصفهــان بــا حضــور 
رسول هاشــم کنــدی سرپرســت فدراســیون 
دوچرخه سواری، محمود وفایی رئیس سازمان 
لیــگ دوچرخه ســواری، محمــد طباطبایــی 
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان، 
نماینده باشــگاه های ورزشــی و شهرستان ها 
همچنین جمعــی از ورزشــکاران و مربیان این 
رشــته در ســرای ورزشــکاران تختــی برگــزار و در 
پایان اسماعیل پناهنده به عنوان رئیس هیئت 

انتخاب شد.
ایــن انتخابــات بــا تــک کاندیدایی اســماعیل 
پناهنده، چهار غایب از رأی دهندگان و ۲۵ رأی 
مخوذه پیگیری شــد کــه اســماعیل پناهنده 
با کســب تمام ۲۵ رأی مجوزه بــه عنوان رئیس 
هیئت دوچرخه ســواری اســتان اصفهان طی 

چهار سال آینده انتخاب شد.
هیئــت  اعضــای  انتخابــات  ادامــه  در 
دوچرخه ســواری برگزار شد که بهارک حقانی از 
هیئت رئیسه خانم انصراف داد. سهیال خسروی 
با ۲۴ رأی به عنوان نایب رئیس، مجتبی داوری 
با ۲۴ رأی به عنوان هیئت رئیسه آقا، زهرا باقری 
با ۲۵ رأی به عنوان خزانه دار و مهران اسماعیلی 
با ۲۵ رأی به عنوان خبره ورزشی انتخاب شدند.

معــاون ورزشــی تفریحــی ســازمان فرهنگــی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: 
ورزشــکاران ۲۲ رشــته در جــام بیســت ویکم 
مسابقات ورزشی جام موالی عرشیان و بانوی 
قدســیان در مــاه مبــارک رمضــان بــه رقابــت 

خواهند پرداخت.
احســان بعیدی با اعالم برگزاری جــام موالی 
عرشیان و بانوی قدسیان در ماه رمضان، اظهار 
کرد: فراخوان بیست ویکمین دوره رقابت های 
جام موالی عرشیان و بانوی قدسیان منتشر 
شــد و ایــن مســابقات در رشــته های ورزشــی 
بوکــس، تیرانــدازی بــا کمــان، وزنه بــرداری، 
والیبــال، اســکواش، گلــف، تکواندو، جــودو، 
کاراتــه، کشــتی، کبــدی، کونگ فــو، واترپلــو، 
هندبال، بدمینتون، بسکتبال، دوومیدانی، 
کوچــک، تنیــس روی میــز،  گل  فوتســال، 
جانبــازان و معلــوالن و بیمــاران خــاص برگزار 

خواهد شد.
وی با اشــاره به برگزاری این رقابت ها همزمان 
بــا مــاه مبــارک رمضــان، بیــان کــرد: ثبت نــام 
مسابقات گل کوچک از چهاردهم اسفند آغاز 
شده و تا بیست وپنجم اسفندماه در اداره ورزش 
همگانی و محــالت معاونت ورزشــی تفریحی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان ادامه دارد. ثبت نام مسابقات والیبال 
زنان تا بیست وسوم اسفند و مسابقات والیبال 
مردان تا بیست وششم اســفندماه ادامه دارد 
و زمان ثبت نام سایر رشته ها نیز متعاقبا اعالم 

می شود.
بعیدی افزود: رقابت های گل کوچک و والیبال 
آقایان در رده سنی ۱8 سال به باال و مسابقات 
فوتســال نیــز در رده هــای ســنی زیر ۱۴ ســال، 
نوجوانان، جوانان و پیشکسوتان )۴۵ سال به 
باال( در ورزشگاه های زیتون، توانا و شهید غازی 

برگزار می شود.
وی بــا اشــاره بــه رده هــای ســنی ورزشــکاران، 
گفت: مسابقات جام موالی عرشیان و بانوی 
قدسیان در بخش بانوان در ۱۵ رشته و در بخش 
آقایان در ۲۴ رشته برگزار خواهد شد. رده های 
سنی خردساالن، نونهاالن، نوجوانان، جوانان، 
بزرگساالن و پیشکسوتان برای این رقابت ها در 
نظر گرفته شده که بسته به هر رشته ورزشی در 

دو تا چند رده سنی برگزار می شود.
بعیدی درخصوص فلســفه و اهمیت برگزاری 
جام موالی عرشیان و بانوی قدسیان، تصریح 
کرد: پرداختن به ورزش در ماه مبارک رمضان از 
گذشته تا به امروز سابقه دارد و به همین دلیل 
برگزاری بیست ویکمین دوره رقابت های جام 
موالی عرشــیان و بانوی قدســیان در رشته ها 
گون را در دستور کار خود  و رده های ســنی گونا

قرار دادیم.
وی در پایــان گفــت: عالقه منــدان به شــرکت 
در مســابقات جــام مــوالی عرشــیان و بانوی 
قدسیان می توانند جهت ثبت نام به معاونت 
ورزشی تفریحی ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری اصفهان واقع در خیابان 
توحید میانی، کوچه ۳۳، جنب ورزشگاه ابرار 
مراجعه کرده و یا برای کسب اطالعات بیشتر با 
شماره ۳۶۲۶۶8۵۹ داخلی ۲۱۱ تماس بگیرند.

ابراهیم پناهنده 
رئیس هیئت 

دوچرخه سواری شد

جام موالی عرشیان 
و بانوی قدسیان در رمضان

 ۱۴۰۱ برگزار می شود

رئیس اداره کل ورزش و جوانان گفت: ریاست هیئت 
فوتبال درباره انصراف هیئت فوتبال استان اصفهان 
از میزبانــی دیدار ایــران و لبنان، هیچ اطالعــی نه در 
زمانی که این پیشنهاد داده شد و نه حاال که انصراف از میزبانی صورت 

گرفته است، به بنده نداد.
ســیدمحمد طباطبایی درخصوص انصــراف هیئت فوتبال اســتان 
اصفهان از میزبانــی دیدار ایــران و لبنــان کــه در چارچــوب دیدارهای 
مقدماتی جام جهانی و در فروردین ماه ۱۴۰۱ برگزار می شود، اظهار کرد: 
بعد از آنکه این پیشنهاد از سوی هیئت فوتبال به فدراسیون فوتبال 
داده شد در جریان آن قرار گرفتم؛ اما نمی دانستم این انصراف صورت 

گرفته است.
وی ادامه داد: طاهری، ریاست هیئت فوتبال در این راستا هیچ اطالعی 
نه در زمانی که این پیشنهاد داده شــد و نه حاال که انصراف از میزبانی 

گر این موضوع به قطعیت می رسید  صورت گرفته است، به بنده نداد. ا
و فدراسیون این میزبانی را اعطا می کرد باید درخواست های مکتوب 
به ما داده می شــد تا مجوز شــورای تأمین اخذ می شــد و با هماهنگی 
الزم با حراست وزارت ورزش، اداره کل و ایجاد تدابیر امنیتی میزبانی از 

دیدار ایران و لبنان در دستور کار قرار می گرفت.
رئیس اداره کل ورزش و جوانان اصفهان تصریح کرد: به نظر می رسد این 
موضوع در حد یک گفتمان شــفاهی بوده و به صــورت مکتوب اعالم 
نشده است. البته باید به این اشاره کنم که به دلیل حواشی برکناری 
عزیزی خادم، ریاست سابق فدراسیون نتوانستم پیگیری های الزم را 
داشته باشم وگرنه همچون سایر موارد برای میزبانی تالش می کردم؛ اما 

چون این موضوع مکتوب نشد اقدامی انجام ندادم.

کنش طباطبایی به انصراف اصفهان از میزبانی دیدار ایران-لبنان: وا

رئیس هیئت فوتبال درباره انصراف از میزبانی به من اطالع نداد!

خبر
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7 ۱۰ مارس     2۰22 سالمت

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  آ
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
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 
ک تسلیم و  گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امال انتشار اولین آ
پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نماید. ردیف ۱( رای شماره ۱۳۹۴۳، ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ هیات سوم خانم عطیه 
جبروتیان نیسیانی به شناسنامه شماره ۷۴ کدملی ۱۱8۹۹۶۷۵۳۷ صادره اردستان فرزند 
ک شماره  محمدتقی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۰۵/۱8 مترمربع از پال
۶۲۰ فرعی از ۱8 اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 
ک تاریخ انتشار نوبت  مالک رسمی کاظم بهرامیان رنانی موردثبت صفحه ۱۲۵ دفتر ۴۱ امال
اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ - شهریاری رییس منطقه ثبت 

ک غرب اصفهان - ۱۲8۲۳۹۰ / م الف اسناد و امال

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

خ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ هیات یک خانم مریم هیبتی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۶۶۲ مور
گوجانی به شناسنامه شماره ۶۱۹ کدملی ۴۶۷۹۹۲۶۵8۹ صادره از فارسان فرزند روح 
ک شماره  اهلل بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۴8/۶۷ مترمربع از پال
ک شمال  ۱۱8 فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال 8۱۳۲۳، ۹۰/8/۱۱ و ۹8۹۱۵، 
۹۶/۱۰/۱۷ دفتر ۶۲ اصفهان تایید گردید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود  اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ - رییس اداره 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲8۲۵۴۳ / م الف ثبت اسناد و امال

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

خ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ هیات دو خانم فاطمه افضلی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۲۵۳ مور
محمدآبادی به شناسنامه شماره ۹۳۴ کدملی ۱۲8۶۷8۱۴۵۰ صادره اصفهان فرزند 
ک شماره  ابراهیم بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۱۰8/۰۵ مترمربع از پال
ک شمال  ۱۱۷ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
اصفهان طبق قباله عادی مع الواسطه مالکیت رسمی احمد سودانیها موضوع سند 
گذار گردید. لذا به منظور اطالع  انتقال ۱۷۷۳۲، ۵۲/۲/۲۳ دفترخانه 8۲ اصفهان وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت  عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان  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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴، تاریخ انتشار 

ک شمال اصفهان موسوی -  نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ - رییس اداره ثبت اسناد و امال
۱۲8۲۵۱۵ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

خ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ هیات یک آقای محمد رجب  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰8۵۰۴ مور
سرباز به شناسنامه و کدملی ۱۲۷۰۹۵۹۶۹۷ صادره اصفهان فرزند علی نسبت به ششدانگ 
ک شماره ۳۵۶ فرعی از ۱۴8۷۴ اصلی واقع  یکباب مغازه به مساحت ۱۹/۳۰ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و  در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
استشهادیه محلی مع الواسطه از مالکیت مرتضی قدوسی و باقرآقا بابا خنجری بالسویه 
گذار گردید. لذا به منظور  موضوع سند انتقال ۲۱۷۷۴ مورخ ۴۹/۱/۱8 دفتر ۳۶ اصفهان وا
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت  اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
به مدت 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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
ک شمال اصفهان موسوی - ۱۲8۲۵۲۶ / م الف ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ - 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 ثبت شرق اصفهان

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
گهی می شود  عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و 
درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره 
خ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ حسین مهرعلیان فرزند محمود بشماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۲۱۱۱ مور
شناسنامه ۳۴ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۹۰۱8۴۳۷۲ در ششدانگ یک قطعه 
ک ۳۱ واقع در بخش ۱8 ثبت  زمین با بنای احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پال
اصفهان به مساحت ۹۱۶/۵ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: 
ک  ۱۴۰۰/۱۲/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ - رییس منطقه ثبت اسناد و امال

شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی - ۱۲8۲۴۹۰ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
گهی می شود  عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

خ  مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳8۶۲ مور
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ طاهره سرتاج فرزند حسین بشماره شناسنامه ۷۰۳ صادره از اصفهان بشماره 
ک  ملی ۱۲8۷8۷۹8۲۹ در ششدانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پال
۱ واقع در بخش ۱8 ثبت اصفهان به مساحت ۷8/۲8 مترمربع. خریداری مع الواسطه 
بصورت عادی از مالک رسمی شاپور ایروانی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴، تاریخ 
ک شرق اصفهان مهدی  انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ - رییس منطقه ثبت اسناد و امال

صادقی وصفی - ۱۲8۲۴۷۰ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
گهی می شود  عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
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 
ح دعوی  دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طر
اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا 
مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۳8۳۳ 
خ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ مرتضی آقامیری اصفهانی فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه  مور
۵۵۳۱۷ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲8۱۶۵۰۱۹۶ در ششدانگ یکباب ساختمان 
ک ۱۰۵۱۰ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۰ واقع در بخش ۵ ثبت  احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پال
اصفهان به مساحت ۲۰۰/۹۴ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: 
ک  ۱۴۰۰/۱۲/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ - رییس منطقه ثبت اسناد و امال

شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی - ۱۲8۲۴۰۰ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۹۹۵، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲8، جلسه هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور 
کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه  امضا
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱88۵ مربوط به تقاضای آقای/خانم اصغر جوان بخت مبنی بر صدور 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه  سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پال
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به 
تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند صفحه ۱۵۲ دفتر جلد ۴۹۰ و ثبت 
۱۰۶۴۹۰ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی 
داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم  که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
اصغر جوان بخت به شناسنامه شماره ۱۴۴۱۲ کدملی ۱۱۴۰۱۴۲8۷۹ صادره فرزند کرم 
ک شماره ۳۲8۲ فرعی از 8۷  در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۲۳/۱۷ مترمربع پال
اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود 
ک  ذیل صادر می نماید. شماال به طول های ۲/۵۵ متر و ۷/۹۳ متر دیواریست به دیوار پال
ثبتی 8۷/۱۶۴۴/۱، شرقا به طول های ۵/8۷ متر و ۴/۰۵ متر درب و دیواریست به کوچه 
کی با  بن بست، جنوبا به طول های ۶/۵۱ متر و ۵/۴۹ متر به طور مورب دیواریست اشترا
ک  کی با خانه پال ک ثبتی 8۷/۱۶۴۶، غربا به طول ۱۱/۴۳ متر دیواریست اشترا خانه پال
ثبتی 8۷/۳۲8۲ باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرابی آن مقرر 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور  می دارد اداره ثبت اسناد و امال
سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
ک  ۱۴۰۰/۱۲/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده - ۱۲8۰۹۰۶ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 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 مورد تقاضا 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  گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امال اولین آ
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۲۵۶۳ مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ خانم فرزانه کافی موسوی 
نجف آبادی فرزند سیدحسن ششدانگ یکبابخانه  به مساحت ۱۳۵/۶۷ مترمربع قسمتی 
ک ثبتی شماره ۴۱۳ اصلی واقع در قطعه۱۰ نجف آباد واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک  از پال
اصفهان متقاضی طبق سند رسمی ۵۷۵۳۱، ۹8/۰۹/۲۳ دفترخانه ۱۷۹ نجف آباد مالک 
رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲8۳۰۱۲ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

خ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ هیات یک آقای محسن طیبی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۳۴۵ مور
محمدآبادی به شناسنامه شماره ۱۰۲۴ کدملی ۱۲8۷۷۴۷۲۰۵ صادره اصفهان فرزند 
مجتبی نسبت به ۵۵ سهم مشاع از ۷۵ سهم ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۷۵ 
ک شماره ۲۶8 فرعی از ۴۵۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد  مترمربع از پال
ک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۷۱۰۵۷، ۷۳/۰۶/۲۱  و امال
خ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲  دفتر ۹ اصفهان تایید گردید. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۳۴۳ مور
هیات یک خانم زهره بنی نجار به شناسنامه شماره ۳۷۲ کدملی ۱۲8۷۷۵۶88۳ صادره 
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آگهی

تکنیکی درمانی 
برای کاهش خطر مرگ مبتالیان به کرونا

یک دانشــگاه آمریکایی، تکنیکی 
درمانــی را شناســایی کــرده اســت 
که خطر مــرگ را بــرای مبتالیان به 

کرونا کم می کند.
بر اساس مطالعه جدیدی که توسط محققان دانشگاه 
واندربیلت در ایاالت متحده انجام شــده است؛ برای 
افــرادی که دچــار کرونــای حاد هســتند، یک شــکل 
کسیژن  پیشرفته از حمایت از زندگی، تکنیکی به نام ا
رســانی غشــایی خارج بدن یا ECMO وجــود دارد که 
خطر مرگ ناشی از کووید ۱۹ را به نصف کاهش می دهد.

ویتنی گانون، نویســنده ارشد این مطالعه گفت: فکر 
می کنم این برای ما بسیار مهم اســت؛ زیرا برای اولین 
بار، ما واقعا می دیدیم که وقتی این بیماران این درمان 

را دریافت نمی کنند، چه اتفاقی می افتد.
کید کرد زمانی که موج دلتا در جنوب بدترین  گانون تا
حالت خــود را داشــت، روزانــه ۱۰ تــا ۱۵ تمــاس در مورد 

بیمارانی دریافت می شد که به ECMO نیاز داشتند.
کثر ظرفیت کافی برای پذیرش  دانشگاه واندربیلت حدا
۷ بیمــار را بــه طــور همزمــان داشــت. بنابرایــن آن ها 

نمی توانستند بسیاری از این بیماران را پذیرش کنند.
گانون بــا اشــاره به این که این بیمــاران جــوان بودند و 
بیماری مزمن نداشتند، گفت: آن ها فقط افراد سالم و 

جوانانی بودند که به کووید ۱۹ مبتال شده بودند.
ایــن تماس های تلفنــی، گانــن را بــر آن داشــت تا این 
مطالعه را انجــام دهد که در مجله آمریکایی پزشــکی 

تنفسی و مراقبت های حیاتی منتشر شد.
فنــاوری ECMO با اســتفاده از لوله هــا و پمپ ها برای 
کســیژن رســانی خون در خارج از بدن عمل  گردش و ا
می کند. این شیوه درمان از قلب و ریه ها مراقبت می کند 

و به هر دو اندام زمان می دهد تا بهبود یابند.
جیمز پرکینســون، ۲8 ســاله، پدر دو فرزنــد، از جمله 
 ECMO افراد خوش شانســی بود که فرصت درمان با

را داشت.
کسیژن  پرکینسون دو روز قبل از کریسمس با سطح ا
خون 8۲ درصد در بیمارستان بستری شد. وضعیت 
او به سرعت بدتر شــد و او را در معرض دستگاه تنفس 

مصنوعی قرار دادند.
در عرض چند روز، برای پزشــکان او مشــخص شد که 

دستگاه تنفسی او کافی نخواهد بود؛ زیرا ریه هایش به 
شدت آسیب دیده بود.

خوشبختانه، ECMO در بیمارستان در دسترس بود 
و پرکینســون به مدت یک ماه قبل از این که پزشکان 
شروع به توانبخشی او کنند، به دستگاه ها متصل بود.

پرکینســون این هفتــه از روی تخــت بیمارســتانش 
صحبــت می کنــد و صدایــش هنــوز از لولــه ای در نای 
خشن است؛ زیرا می داند چقدر به مرگ نزدیک است، 
و خاطرنشان کرد که بدون ECMO، او زنده نمی ماند.

پرکینســون دو روز قبــل از ایــن کــه قرار بــود اولیــن دوز 
کسن خود را دریافت کند به کووید ۱۹ مبتال شد. وا

قبل از همه گیری، مطالعه ECMO برای این که بفهمیم 
درمان چقدر موثر است، دشوار بود.

بیمارانی کــه برای ایــن روش واجد شــرایط بودند، به 
قدری بیمار بودند که برای محققان غیر اخالقی بود که 

به طور تصادفی بیماران بدحال را تعیین کنند.
با وجود این موانع، گروه بزرگی از محققان بین المللی در 
 ECMO سال ۲۰۱8 اقدام به مطالعه تصادفی فناوری
کردند. محققان ۲۴۹ بیمار مبتال به سندرم دیسترس 
تنفسی حاد، همان تشخیصی که بسیاری از بیماران 
کوویــد ۱۹ بــا آن مواجه هســتند را بــه دو گروه تقســیم 
کردند. گروه اول فنــاوری ECMO را دریافت کردند، در 

حالی که گروه دوم با تهویه مکانیکی درمان شدند.
برای ایــن کــه هیــچ کــس از مراقبــت محــروم نشــود، 
محققان به بیمارانی که برای اولین بار به دستگاه تنفس 
مصنوعی اختصاص داده شده بودند، اجازه دادند تا در 
 ECMO صورت متوقف شدن درمان آن ها، به فناوری

روی بیاورند.
حدود یک چهارم از گروهی که از ماسک های تنفسی 
استفاده می کردند در نهایت به ECMO روی آوردند که 

ممکن است نتایج مطالعه را خراب کرده باشد.
این مطالعه که در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شده 
است؛ هیچ تفاوتی در نتایج برای افرادی که به دستگاه 
تنفس مصنوعی یا ECMO اختصاص داده شده اند، 
نشان نمی دهد و پزشــکان را به این فکر می اندازد که 
آیا بیمارانشان با درمان تهاجمی تر و گران تر وضعیت 

بهتری دارند یا خیر.
در دانشــگاه واندربیلت، پزشــکان متوجه شــدند که 
نیــازی بــه انتخــاب تصادفــی بیمــاران بــرای مطالعه 
ECMO ندارند. به مدت هشت ماه، گانون و تیمش 
اطالعاتی را در مورد هر بیمار مراجعه کننده به دانشگاه 
واندربیلت برای درمان ECMO جمــع آوری کردند. از 
آن جایی که درمان بسیار محدود بود، دانشگاه مجبور 

شد آن را قانونی کند.

این دانشــگاه در نظر نداشــت در مطالعه خــود از افراد 
باالی ۶۰ ســال، کسانی که شــاخص توده بدنی باالتر 
از ۵۵ داشتند یا افرادی که بیش از هفت روز از دستگاه 

تنفس مصنوعی استفاده کرده بودند، استفاده کند.
بیماران نمی توانند آسیب مغزی، بیماری مزمن ریوی، 
سرطان یا نارسایی اندام داشته باشند. داشتن هر یک 

از آن موارد یک امتناع خودکار بود.
گوست ۲۰۲۱، ۹۰ بیمار واجد شرایط پزشکی  تا پایان آ
برای درمان ECMO در نظر گرفته شــدند، وندربیلت 
۳۵ نفر از آن ها را پذیرش کرد و مجبور شد ۵۵ مورد باقی 

مانده را رد کند.
کــه تحــت درمــان ECMO قــرار  گروهــی  در میــان 
می گرفتنــد، ۴۳ درصد در بیمارســتان جان خــود را از 
دســت دادند. در حالــی کــه 8۹ درصــد از بیمارانی که 
نمی توانســتند بســتری شــوند، جان خود را از دست 

دادند؛ یعنی ۴۹ نفر از ۵۵ نفر.
ECMO نه تنها به ســخت افزار خاص نیــاز دارد، بلکه 
متکــی بــه افــرادی اســت کــه می داننــد چگونــه آن را 

مدیریت کنند.
هر بیمــار تحت درمــان با ایــن تکنیک به یک پرســتار 
اختصاصی و همچنین تیمی از درمانگران و پزشکان 

برای نظارت بر درمان نیاز دارد.

کرونا

مغز مانند ســایر عضالت بــدن به تمرینات هفتگی 
احتیاج دارد تا بتواند قدرت تمرکز خود را بهبود بخشد. 
نداشتن تمرکز یکی از مشکالتی است که بسیاری از 
مردم امروزه با آن دســت به گریبان هســتند. با این 
حال، همواره راهکار های ساده ای برای افزایش تمرکز 
وجود دارد که متخصصان آن ها را پیشنهاد می کنند.

در این مطلب به بهترین راهکار ها برای افزایش تمرکز 
می پردازیم:

۱- توقف کردن: بکوشید در طول روز در محیط های 
مختلف اندکی توقف کنیــد. از صف فروشــگاه ها تا 
انتظار برای آسانســور یا رســیدن اتوبوس، می تواند 
زمان مناســبی برای توقف و تمرکز باشــد. زمانی که 
به صورت فیزیکی توقف کردید، توقف تفکر ذهنی و 
تمرکز را آغاز کنید. نفس عمیقی کشیده و به تنفس 
خود فکر کنید. به آنچه میان شما و محیط در حال 
رخ دادن است توجه کنید و ذهن خود را از مشکالت 
و مســائل رها کنید. پس از آرامش ذهنی، دوباره به 

ادامه زندگی بازگردید.
۲- عملکرد تک وظیفه ای )Monotask(: بســیاری 
از افراد در مشــاغل مختلف به صورت عملکرد چند 
تکلیفی )Multitasking( مشغول به کار هستند. این 
موضوع می تواند باعث کاهش تمرکز شود، زیرا افراد به 

طور متناوب در حال پریدن از شاخه ای به شاخه دیگر 
و انجام وظایف متعدد هستند و همین موضوع مانع 
از ایجاد تمرکز الزم در آن ها می شود. برای بهبود تمرکز 
خود بکوشید در آن واحد تنها یک کار را انجام دهید و 
از انجام چند کار به طور همزمان اجتناب کنید. گرچه 
برخی افراد توانایی باالیی در انجام چند تکلیف به طور 
همزمان دارند، اما این موضوع در بلند مدت می تواند 

باعث فرسودگی در فرد شود.
۳- استفاده از اپلیکیشن های موبایلی برای افزایش 
تمرکــز: گســترش فناوری هــای رایانــه ای و توســعه 
برنامه های مبتنی بر تلفن همراه باعث باز شدن پنجره 
جدیدی برای حل بسیاری از مشکالت انسان شده 
است. امروزه اپلیکیشــن های متعددی با تفکرات 
روانشناسی طراحی شده اند که به افزایش تمرکز افراد 

کمک می کند.
۴- اســتفاده از بازی های فکری مخصــوص: یکی از 
برنامه های کاربردی افزایش تمرکز، بازی های فکری 
است که امروزه به طور گسترده برای تلفن های همراه 
طراحی شده است. بیشتر این بازی ها به صورت حل 
مسئله و پازل و یا تست هوش و حل مسائل ریاضی 
طراحی شده اند که باعث کمک به تمرکز بیشتر فرد 

می شود.

گر رژیم غذایی چرب با مصرف  به گفته محققان، ا
نوشیدنی های شیرین شده با فروکتوز مایع همراه 
باشــد، تجمع چربی ها در کبد تســریع می شــود 

و هایپرتری گلیسیریدمی ظاهر می شود.
 فروکتــوز یکــی از رایج تریــن شــیرین کننده هــا در 
صنایع غذایی است. این قند ساده )مونوساکارید( 
بــه صــورت صنعتــی از شــربت ذرت، بــه دســت 
می آیــد. فروکتــوز بــا قدرت شــیرین کننده بســیار 
باال و هزینه هــای تولید پایین، علی رغم شــواهد 
علمی کــه آن را با بیماری هــای متابولیک مرتبط 
می کند، توسط صنایع غذایی برای شیرین کردن 
نوشــیدنی ها، ســس ها و غذاهای فرآوری شــده 

استفاده می شود.
بر اساس مطالعه جدید، تأثیر فروکتوز در افزایش 

ســنتز اســیدهای چرب در کبد نســبت به تزریق 
خارجــی چربی هــا از طریــق رژیم غذایــی تعیین 

کننده تر است. 
گونا«، سرپرست تیم  پروفسور »خوان کارلوس ال
تحقیق از دانشــگاه بارســلونا اســپانیا، می گوید: 
»در رژیم هــای پرچرب که با فروکتــوز مایع همراه 
کارید می تواند باعث افزایش  هستند، این مونوسا
لیپوژنز- یعنی تشــکیل چربی ها از طریق قند- و 

کسیداسیون لیپید در کبد شود.« مهار ا
وی در ادامه می افزاید: »به ویژه، دریافت فروکتوز 
کتور هسته ای  به طور مستقیم بر بیان و فعالیت فا
ChREBP تأثیر می گذارد. این عامل پس از فعال 
شدن باعث افزایش بیان آنزیم هایی می شود که 

سنتز کبدی اسیدهای چرب را کنترل می کنند.

راهکار هایی ساده برای افزایش تمرکز ذهنی

محققان اسپانیایی می گویند؛
کبد چرب مرتبط است مصرف فروکتوز مایع با بیماری 

تمرکز ذهنی

کبد چرب 

بررســی ۱۵ مطالعه شــامل حــدود ۵۰,۰۰۰ نفر از 
چهار قاره، بینش های جدیدی را در مورد تعیین 
میزان گام هــای پیــاده روی روزانــه که موجب 
بهبود سالمت و طول عمر بزرگساالن می شود 
ارائه می دهد. گروهی بین المللی از دانشمندان 
دریافتند که برداشتن گام های بیشتر در روز به 
کاهش خطــر مــرگ زودرس کمــک می کند. به 
گفته محققان، برای بزرگساالن ۶۰ سال و باالتر، 
خطر مرگ زودرس با حدود ۶۰۰۰ تا 8۰۰۰ قدم در 
روز کاهش می یابد، به این معنی که قدم های 
بیشتر از این مقدار، هیچ مزیت اضافی برای طول 
عمر ایجاد نمی کند. »آماندا پالوچ«، سرپرست 
تیم تحقیق از دانشگاه ماساچوست، می گوید: 
»ما دریافتیم با افزایش تعــداد قدم ها، کاهش 
تدریجی ریســک مرگ اتفاق می افتد.« جالب 
است که این تحقیق هیچ ارتباط قطعی با سرعت 
راه رفتن، نیافت. این تحقیق جدید یافته های 
مطالعه دیگری را پشــتیبانی می کند که نشان 
می دهــد پیــاده روی حداقــل ۷۰۰۰ قــدم در روز 
خطر مرگ زودرس در افراد میانســال را کاهش 
می دهد. دستورالعمل های فعالیت بدنی که 
در ســال ۲۰۱8 به روزرسانی شــد، به بزرگساالن 
توصیه می کند حداقل ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی 
هوازی با شدت متوسط در هفته داشته باشند. 
گروه تحقیقاتی شــواهد حاصل از ۱۵ مطالعه را 
بررسی کرد که تأثیر گام های روزانه را بر مرگ و میر 
ناشی از همه علل در میان بزرگساالن ۱8 سال و 
باالتر بررسی کردند. آنها نزدیک به ۵۰,۰۰۰ شرکت 
کننــده را به چهــار گــروه مقایســه ای بر اســاس 
میانگین گام هــای روزانه گــروه بنــدی کردند: 
پایین ترین گروه به طور متوســط ۳۵۰۰ قدم در 
روز طی می کرد؛ گروه دوم ۵8۰۰; ســوم، ۷8۰۰; و 

چهارم، ۱۰۹۰۰ قدم در روز طی می کردند.
بر اساس متاآنالیز، در میان سه گروه فعال باالتر 
که قدم های بیشتری در روز برمی داشتند، خطر 
مرگ در مقایسه با گروهی که کمترین تعداد گام 

در روز را داشتند، ۴۰ تا ۵۳ درصد کمتر بود.

پژوهش
محققان می گویند؛

چند گام پیاده روی 
روزانه برای افزایش طول عمر

 نیاز است
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 یکی از فضانوردانی کــه در ماموریت نصب دوربین 
بر روی تلســکوپ هابل حضور داشــت اطالعاتی را 
ک گذاشت. تلسکوپ  درباره این دوربین به اشترا
فضایی هابل، با بیستمین سالگرد نصب، دوربین 
پیشرفته نقشه برداری )ACS( یک مناسبت ویژه 
را رقم می زند. بر اساس گزارش ها، بیش از ۲۰ سال از 
راه اندازی این دوربین می گذرد. ابزار هابل برای به روز 
نگه داشتن تلسکوپ با پیشرفت های فناوری ارتقا 
یافته و ACS نقش مهمی در ارائه تصاویر زیبا از فضا 
به جهان دارد. به گزارش سایت slashgear؛ در هفت 
مارس ACS  ۲۰۰۲  به تلسکوپ فضایی هابل نصب 
شد. به تازگی یکی از فضانوردانی که در راهپیمایی 
فضایی برای نصــب ACS کار می کــرد به نام مایک 
ماســیمینو، خاطــرات خــود را از ایــن ماموریــت در 
ک گذاشت.  گفتنی است  سایت هابل ناسا به اشترا
کتشاف  که دوربین پیشرفته هابل   ACS پتانسیل ا

زیادی را به تلسکوپ اضافه می کند.
از زمــان نصــب، ACS بــه پرکاربردتریــن ابزار هابــل 

تبدیل شــده و از ســحابی ها گرفته تا کهکشان ها 
تا تصاویر وســیعی از فضا و حتی ســیارات منظومه 
شمسی خودمان عکس گرفته است؛ همچنین ابزار 
ارزشمندی برای دانشمندان بوده است و به کشف 
الیه هایی از اســرار مانند نحوه توزیع ماده تاریک یا 
نحوه تکامل خوشه های کهکشانی کمک می کند. 
ACS میدان دید بسیار وسیعی دارد، به این معنی 
که می تواند بخش بزرگی از آسمان را ببیند، همچنین 
دارای حساسیت و کیفیت تصویر باالیی است که 

به آن اجازه می دهد تصاویر واضحی را ثبت کند.

 Hyperlapse و Boomerang گرام برنامه های اینستا
را از فروشگاه های اپلیکیشن حذف کرد.

گرام فقط با  اینطور که خبر می رسد شرکت اینستا
برنامه IGTV خود خداحافظی نمی کند. همانطور 
که TechCrunch گزارش می دهد، کاربران متوجه 
شده اند که برنامه های اختصاصی Boomerang و 
گرام از فروشگاه های اپل استور و  Hyperlapse اینستا
گوگل پلی ناپدید شده اند. البته برنامه بومرنگ هنوز 
از طریق لینک مستقیم در گوگل پلی برای اندروید 
در دســترس بــود، اما جســتجو ها دیگــر به نتیجه 

نمی رسند.
گرام، متــا گفــت  در بیانیــه ای برنــد مادر اینســتا

گرام این نرم افــزار را بــرای تمرکــز بهتــر  که اینســتا
تالش های خود، به برنامه اصلی اضافه کرده است. 
گرام،  داده های Apptopia نشان می دهد که اینستا
برنامه هــای Boomerang و Hyperlapse را پــس از 
۱ مارس، از فروشــگاه های اپلیکیشــن خارج کرده 

است.
بــه گفتــه Apptopia، بومرنــگ در هر دو سیســتم 
عامل اندروید و iOS با میانگیــن ۲۶۰۰۰ بارگیری در 

روز قبل از حذف، همچنان نسبتا محبوب بود.
البتــه حذف ایــن دو برنامــه تعجــب آور نیســت. 
 Boomerang در سال ۲۰۱۴ و Hyperlapse راه اندازی
گرام سعی کرد برنامه  در سال ۲۰۱۵، زمانی که اینستا
خود را نسبتا سبک نگه دارد، )به خصوص با توجه 
بــه عملکــرد پاییــن برخــی از تلفن هــا در آن زمان( 
گرام  ویژگی هایی را بــرای کمک به پلتفرم اینســتا

ارائه کرد.
گرام برای مقابله  با این حال در سال ۲۰۲۲، اینستا
با رقبا از ویژگی هــای متعددی اســتفاده می کند. 
کنون فقط  ویژگی های Boomerang و Hyperlapse ا

در گزینه های دوربین هستند.

طبق جدیدترین گزارش ها، سیستم عامل اندروید 
۱۲ ال، در اواخر امسال برای تبلت ها و گوشی های 

تاشو عرضه می شود.
زمانی که گوگل نسخه بتای "اندروید ۱۲ ال" را در ماه 
کتبر راه اندازی کرد، گوگل قول داد که که در اوایل  ا
امسال برای عموم آماده شود. امروز این شرکت به 
طور رســمی Android۱۲L را معرفی می کند. گوگل 
آن را با عنوان "بروزرسانی اندروید ۱۲ با ویژگی هایی که 
کارکرد تبلت ها و تاشو ها را ساده تر و آسان تر می کند" 
توصیف می کند. معاون مهندســی اندروید نیز در 
گی گفت که این سیســتم عامل در  یک پست وبال
اواخر امســال با بروزرســانی های برنامه ریزی شده 
سامسونگ، لنوو و مایکروسافت عرضه می شود، 

اما در مورد زمان بندی دقیق تر آن صحبت نکرد.
این می تواند به این معنی باشد که دستگاه هایی 
 Surface Duo و Galaxy Z Fold، Z Flip ماننــد
رابط جدیدی را دریافت خواهند کرد که قرار است 
ویژگی هایی مانند صفحه نمایــش خانگی و قفل 

را بــرای نمایشــگر های بزرگتــر بهینــه ســازی کند. 
همچنیــن یک ســایه اعــالن دو ســتونی، یــک نوار 
وظیفه جدید برای چندوظیفگی آســان تر و سایر 
تغییراتی که از فضای بیشــتر در تبلت ها و تاشــو ها 
اســتفاده بهتری می کند، در این بروزرسانی وجود 
خواهــد داشــت. اندروید مدت هــا اســت کــه بــه 
دلیل اینکه یک سیستم غیرمعمول برای تبلت ها 
است، با انتقاداتی روبرو بوده است که این موضوع 
منجر به کمبود رقابت واقعی با آیپد های اپل شده 

است.

ســتاره شناســان به تازگــی یــک ســتاره نوترونــی را 
در حال بلعیدن مــاده از یک ســتاره نزدیــک به آن 
مشاهده کردند. طبق بیانیه مطبوعاتی دانشگاه 
ساوتهمپتون که رهبری مشاهده ستاره نوترونی را 
بر عهده داشت، محققانی از ۱۱ کشور و همینطور ۱۰ 
تلسکوپ برای مشاهده این ستاره نوترونی فعالیت 
داشته اند. نتیجه نهایی این تحقیقات ثبت یک 
تصویر مسحور کننده و یک پدیده فضایی است که 

پیش از این هرگز دیده نشده بود.
یک ستاره نوترونی گرسنه

تیمی متشــکل از محققــان یــازده کشــور، تابــش 
اشعه ایکس اخیری که به نام Swift J۱8۵8 شناخته 
شد را بررسی کردند. آن ها از تلسکوپ های مختلفی 
از جملــه تلســکوپ فضایی هابــل ناســا، ماهــواره 
XMM-نیوتــن آژانــس فضایــی اروپــا، تلســکوپ 
ســازمان رصدخانه جنوبی اروپا و تلســکوپ گران 

کاناریاس اسپانیا استفاده کردند. محققان این ده 
تلسکوپ را هماهنگ کرده و آن ها را به سمت تابش 
J۱8۵8 معطوف کردند. هرناندز سانتیستبان، یکی 
از نویســندگان این مقاله از دانشگاه ســنت اندروز، 
گفت: "این مطالعه به ما امکان می دهد اطالعات 
بیشتری درباره فضا به دست آوریم. زیرا می توانیم 
از تکنیک های مختلف در طول موج های متفاوت 
استفاده کنیم.اما این ستاره نوترونی چگونه توانسته 
است موادی به این حجم را از یک ستاره دیگر خارج 
کند؟ جواب این مسئله کشش گرانشی قوی آن بود 

که به آن اجازه می دهد گاز ستارگان دیگر را ببلعد.
هیوال های کیهانی

امــا همه چیز به این ســادگی نیســت. ســتاره های 
نوترونــی فقــط تمــام گازی را کــه بــه ســمت خــود 
می کشند، نمی بلعند. بلکه آن را با ســرعت باال به 
فضا می فرستند. ناتالی دگنار، یکی از نویسندگان این 
مقاله از دانشگاه آمستردام، این ستاره های نوترونی 
را »همنوع خواران ســتاره ای« توصیف می کند که 

هیوال های کیهانی هستند.
فوران هایی مانند چیزی که محققان ثبت کرده اند، 
بسیار نادر و هریک از آن ها منحصر به فرد هستند. به 
طور معمول اینگونه از فوران ها به شدت توسط غبار 
بین ستاره ای پوشیده شده اند که همین موضوع 

رصد آن ها را بسیار دشوار می کند.

دوربین تلسکوپ فضایی هابل ۲۰ ساله شد

گرام  حذف برنامه های جانبی اینستا
از فروشگاه های اپلیکیشن

اندروید ۱۲ ال اواخر امسال عرضه می شود

مشاهده ستاره نوترونی 
در حال بلعیدن ستاره  ای دیگر

فناوری

هوا و فضا

 برترین های طراحی صنعتی محصوالت 
دانش بنیان معرفی شدند

برترین های نخستین دوره جایزه 
طراحــی صنعتــی محصــوالت 
دانش بنیان ایرانــی در معاونت 

علمی و فناوری معرفی و تقدیر شد.
 محمدحسین بهشتی سرپرست معاونت نوآوری 
و تجاری ســازی فناوری معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری در مراســم تقدیــر از برگزیدگان 
نخســتین دوره جایزه طراحی ایــران، گفت: یکی 
از چالش های موجود در زمینه تولید محصوالت 
دانش بنیان و خالق، عدم توجه جدی به بازاریابی 
و فروش است. این مجموعه ها بیشتر تمرکز خود را بر 
روی توسعه فناورانه محصوالت معطوف کرده اند.

وی افــزود: طراحــی صنعتــی بــا تاثیــر در کیفیت، 
عملکــرد، ارگونومــی، شــکل ظاهــری، گرافیــک و 
بســته بندی محصــوالت نقــش مهمــی در جلب 
رضایت مصرف کننــدگان و بازاریابی محصول ایفا 
می کند. بنابراین طراحی صنعتی و بســته بندی 
دارای جایــگاه مهمــی در بازاریابــی و بازارســازی 

محصوالت شرکت ها است.
به گفته بهشتی، معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهــوری بــا هــدف توســعه بــازار محصــوالت 
دانش بنیــان، بخشــی از هزینه هــای طراحــی 
صنعتی ایــن محصــوالت را حمایــت می کنــد. بــر 
همین اســاس نیز امســال نخســتین دوره جایزه 
شــرکت های  فعــال  حضــور  بــا  طراحی ایــران 

دانش بنیان و خالق را برگزار کردیم.
سرپرست معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 

همچنین بیان کرد: ایــن دوره از جایزه همزمان با 
برگزاری نهمین دوره نمایشــگاه تجهیــزات و مواد 
آزمایشگاهی ایران ساخت برگزار و ۳ شرکت به عنوان 

مجموعه های برتر معرفی شدند.
وی ادامه داد: توجه به طراحی صنعتی محصوالت 
نقش تاثیرگذاری در توســعه صــادرات و اقبال بازار 
خارجی به این تولیدات دارد. باید فناوران در کنار 
توسعه تخصصی و فنی محصوالتشان به مشتری 
پسند بودن آنها نیز توجه کنند تا بتوانند تولیداتشان 

را در بازار داخلی و بازار خارجی به فروش برسانند.
بهشــتی بــا اشــاره به ایجــاد خانه هــای نــوآوری و 
صادرات فناوری ایران ساخت در کشورهای چین، 

کنیا، روســیه، ســوریه و ترکیه، گفت: شرکت های 
دانش بنیان می توانند از این ظرفیت ایجاد شده 
برای توسعه محصوالت و ارائه آنها به بازار جهانی 
استفاده کنند. جایزه طراحی صنعتی که توسط 
مرکز موسسات و شرکت های دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری طراحی شــده 
گاه کردن تولیدکننــدگان از مزیت های  به دنبال آ
طراحــی در ســطح جهانــی، افزایــش به کارگیــری 
طراحی در توسعه محصول و استراتژی کسب وکار 
شــرکت ها، گســترش فرهنــگ طراحــی در زندگی 
مردم، ایجــاد شــبکه طراحان ایرانی و ارتقا ســطح 
صنعت طراحی ایران متناسب با بازار جهانی است.

نخســتین دوره ایــن جایزه نیــز برای شــرکت های 
حاضــر در نهمیــن نمایشــگاه تجهیــزات و مــواد 
آزمایشگاهی ایران ساخت به منظور ارزیابی و اعالم 
برترین تجهیزات و مواد آزمایشگاهی در حوزه های 
برترین طراحی تجهیزات، بسته بندی و خدمات 

برگزار شد.
فرآیند طراحی صنعتی در توسعه بازار شرکت های 
تولید کننــده تجهیزات پزشــکی و آزمایشــگاهی، 
بویژه توسعه بازارهای صادراتی آنان نقش مهمی ایفا 
می کند. انــدک محصوالتی با فناوری پیشــرفته و 
بــدون داشــتن طراحی صنعتــی مناســب در این 
حوزه، می توانند مورد استقبال مشتریان قرار گیرند.

دانش بنیان

داستان کوتاه

مانتو جین یکی از محبوب ترین مدل مانتوها 
برای خانم ها اســت اما برخی افــراد نمی دانند 
مانتو لی را با چه کفش و شلواری و چه رنگ شال 

و روسری ست کنند.
ست کردن مانتو جین با شال و روسری

رنگ قرمز
برای اینکه زیبا و جذاب تر به نظر برسید، مانتو 
جین خود را با شــال یا روســری قرمز یا زرشــکی 
بپوشــید زیرا رنگ قرمز مکمل رنگ آبی است و 
رنگ های مکمل به خوبی باهم ست می شوند.

رنگ خنثی و طبیعی
برای ســت کردن شــال و روســری می توانیــد از 
کســتری که  شــال های بژ، ســفید، ســیاه و خا
دارای رنگ های خنثی هستند و راحت و ساده 
با مانتوهای جین ســت می شــوند، اســتفاده 

نمایید.
رنگ سبز

مانتو جین تیره خود را با شال و روسری سبز تیره 
و مانتوهای جین روشن را با شال و روسری سبز 
روشن ست کنید. این رنگ هماهنگی خوبی 

با این سری از مانتوها دارد.
رنگ قهوه ای و نارنجی

برای اینکــه مانتــو جیــن خــود را بــا روســری یــا 
شال مناسب ست کنید، از روســری یا شال به 
رنگ های قهوه ای و نارنجی استفاده نمایید. 
مانتو جین روشــن را با شال یا روســری به رنگ 
قهــوه ای و نارنجــی روشــن و مانتــو جیــن تیــره 
را با شــال یا روســری طیف هــای تیره قهــوه ای 

ست کنید.
ست کردن مانتو جین با شال زرد

برای داشــتن یــک اســتایل شــیک و دخترانه 
مانتو جین روشن خود را با یک شال یا روسری 
لیمویی بپوشید. توجه کنید که این رنگ را فقط 
با مانتوهای جین رنگ روشن بپوشید. رنگ زرد 

مکمل رنگ آبی است.
ست کردن مانتو جین با رنگ های پاستیلی

می توانید مانتو جین روشــن خــود را با شــال یا 
روسری رنگ پاستیلی ست کنید. این رنگ ها 

برای همه سنین مناسب است.
رنگ های آبی، بنفش و ارغوانی

رنگ آبی، بنفش و ارغوانی از رنگ های متناسب 
بــا مانتوهــای جین هســتند و شــما می توانید 
مانتوهــای جیــن خــود را با ایــن رنــگ شــال یا 

روسری ست کنید.
سایر نکات ست کردن مانتو جین با شال 

و روسری
برای ســت کردن مانتو جین با شــال و روسری 
به جنــس آن دقت کنیــد و بــا مانتوهای جین 
روسری های حریر و ساتن براق و ابریشمی ظریف 
نپوشــید، زیــرا جنــس و نــوع پارچه هــا بایــد 
هماهنگی و تناسب داشته باشند. با مانتو جین 
خود روسری های ضخیم تر مانند روسری هایی 
از جنس نخ، روسری های ابریشم کج راه، ابریشم 

توییل و روسری های پشمی بپوشید.

کودکی ده ساله که دست چپش در یک حادثه 
رانندگی از بازو قطع شده بود، برای تعلیم فنون 
رزمی جودو به یک استاد سپرده شد. پدر کودک 
اصــرار داشــت اســتاد از فرزندش یــک قهرمان 
جــودو بســازد اســتاد پذیرفــت و به پــدر کودک 
قول داد که یک ســال بعد می تواند فرزندش را 
در مقام قهرمانی کل باشگاه ها ببیند. در طول 
شش ماه استاد فقط روی بدنسازی کودک کار 
کرد و در عرض این شش ماه حتی یک فن جودو 
را به او تعلیم نداد. بعد از ۶ ماه خبر رسید که یک 
ماه بعد مسابقات محلی در شهر برگزار می شود. 
استاد به کودک ده ساله فقط یک فن آموزش داد 
و تا زمان برگزاری مسابقات فقط روی آن تک فن 
کار کرد. سر انجام مسابقات انجام شد و کودک 
توانست در میان اعجاب همگان با آن تک فن 
همه حریفان خود را شکست دهد! سه ماه بعد 
کودک توانست در مسابقات بین باشگاه ها نیز با 
استفاده از همان تک فن برنده شود و سال بعد 
نیز در مسابقات کشوری، آن کودک یک دست 
موفق شد تمام حریفان را زمین بزند و به عنوان 

قهرمان سراسری کشور انتخاب گردد.
وقتی مسابقات به پایان رسید، در راه بازگشت به 

منزل، کودک از استاد راز پیروزی اش را پرسید.
اســتاد گفت: "دلیل پیروزی تو این بــود که اوال 
به همان یک فن به خوبی مسلط بودی، ثانیا 
تنها امیدت همان یک فن بود و سوم اینکه راه 
شناخته شده مقابله با این فن، گرفتن دست 

چپ حریف بود که تو چنین دستی نداشتی!
نتیجه داستان:

یاد بگیر کــه در زندگــی، از نقاط ضعــف خود به 
عنوان نقاط قوت خود استفاده کنی.

راز موفقیت در زندگی، داشتن امکانات نیست، 
بلکه اســتفاده از "بــی امکانی" به عنــوان نقطه 

قوت است."

مانتو جین را 
با چه رنگ شالی بپوشیم؟!

یک فن

بادمجان یکــی از محبوب ترین 
انــواع صیفی جات اســت. فرقی 
نمی کند چطور طبخ شود، بافت 
نرم و گوشتی و طعم فوق العاده آن باعث شده به 

تنهایی هم یک غذای لذیذ باشد.
ک هــای فوق العاده  بادمجان پنیری یکی از خورا
جــذاب و خوشــمزه اســت و می توانید بــه راحتی 
ک  برای شــام و یا ناهار آن را تهیــه کنید. این خورا
خوشمزه بادمجان پنیری به صورت الیه ای تهیه 
و بین الیه ها با گوشت چرخ کرده و پنیر پر می شود و 
داخل فر قرار می گیرد. شما می توانید از انواع پنیرها 
برای پخت این غذا استفاده کنید. پنیر ورقه ای یا 
گر  رنده شده گزینه مناسبی هســتند. شما حتی ا
فر نداشــته باشــید می توانید به راحتی این غذا را 
داخل تابه دوطرفه تهیه کنید. با ما همراه باشید 

تا طرز تهیه بادمجان پنیری را یاد بگیرید.
مواد الزم برای طرز تهیه بادمجان پنیری

بادمجان ۲ عدد
پیاز ۱ عدد

گوشت چرخ کرده ۲۵۰ گرم
فلفل دلمه ۱ عدد

رب گوجه ۲ قاشق غذاخوری
سس بشامل به مقدار الزم

پنیر پیتزا به مقدار الزم

نمک، فلفل سیاه، آویشن به مقدار الزم
طرز تهیه

مرحله اول
ابتــدا بادمجان هــا را پوســت بگیریــد و به صــورت 
حلقه ای خرد کنیــد و داخل مخلــوط آب و نمک 
قرار دهید و به مدت نیم ساعت بگذارید تا خیس 
بخــورد و تلخــی آن گرفتــه شــود. ســپس خــوب 
بشــویید و روی پارچــه تمیــز قــرار دهیــد تــا خوب 

خشک شوند.

مرحله دوم
در ادامه باید سس بشامل و یا سس سفید را تهیه 
کنید. داخل یک تابه ۱ قاشــق غذاخــوری آرد را به 
همراه ۱ قاشــق غذاخوری کره تفــت دهید تا بوی 
خامــی آن گرفته شــود. در ادامــه ۲ پیمانه شــیر را 
به مــواد اضافه کنیــد و با همزن دســتی هم بزنید 
تا آرد گلوله نشــود و بعــد کمی پنیر پیتــزا به همراه 
فلفــل ســیاه و آویشــن اضافه کنیــد و هــم بزنید تا 

سس غلیظ شود.

مرحله سوم
در ادامه پیاز را پوست بگیرید و نگینی خرد کنید. 
داخل یــک تابه بــا کمی روغــن تفت دهید تــا پیاز 
سبک و شیشه ای شود. در ادامه گوشت را اضافه 
کنید و بــه همراه کمی نمــک و فلفل ســیاه اضافه 
کنیــد و تفت دهید تا گوشــت خوب ســرخ شــود. 
فلفل دلمه خردشــده  و رب را اضافه کنید و بعد از 

چند دقیقه از روی حرارت بردارید.
مرحله چهارم

کف ظرف پیرکــس را کمی چرب کنیــد. ورقه های 
بادمجــان را کــف ظــرف بچینیــد و روی آن مــواد 
گوشتی قرار دهید. ســپس سس سفید یا بشامل 
روی آن بریزید و دوباره بادمجان و گوشت و سس 
و همین طور الیه ها را تکرار کنید و در انتها روی آن 
پنیر پیتزا بریزید. ظرف را برای ۴۰ دقیقه در فر ۱8۰ 

درجه قرار دهید تا پنیر ذوب و بادمجان ها بپزند.
نکات کلیدی در طرز تهیه بادمجان پنیری

می توانید به دلخواه بادمجان ها را به کمی ماست 
آغشته کنید و داخل کمی روغن سرخ کنید تا زمان 

کمتری در فر باشد.
گــر دوســت دارید رنگ ســس بشــامل شــما تیره  ا

نشود از فلفل سفید استفاده کنید.
برای پخــت در تابــه نیز ماننــد مراحل فــوق عمل 

کنید و در انتها روی شعله پخش کن بگذارید.

بادمجان پنیری، یک شام خوشمزه

تنگه تامرادی یکی از معروف ترین 
و زیباتریــن دیدنی های یاســوج 
اســت و با مرکــز شــهر ۵۰ کیلومتر 

فاصله دارد. 
حتما از روســتای حســین آباد که در ابتــدای تنگ 
قرار گرفته دیدن کنید. این روستا یکی از روستاهای 
باستانی ایران است و مقبره ای از دوران هخامنشی 
در آن بر جای مانده که آن را به یکی از قدیمی ترین 

جاهای دیدنی یاسوج تبدیل کرده.

تنگه تامرادی

گردشگری

دستپخت

کارگاه ساخت 
المان های شهری

با فرارسیدن سال نو و در آستانه نوروز ۱۴۰۱، 
کارگاه های ساخت المان های شهری جهت 
ساخت المان های نوروزی در شهر اصفهان 

فعالیت خود را آغاز کرده اند.
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