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سال پنجم - شماره 1۳7۰- سه شنبه  17  اسفند 1۴۰۰ - ۵ شعبان 1۴۴۳
 8 مارس     2۰22 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

اعضای شورای شهر اصفهان در سی و سومین جلسه علنی این شورا از معضل پرداخت حقوق کارگران 
و رشوه و باج گیری در شهرداری تا آلودگی هوا، ترافیک و افزایش سرطان در شهر اصفهان گفتند.

مجید نادراالصلی، رئیس کمیســیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای شهر اصفهان در سی و 
سومین جلسه علنی این شورا گفت: در طول جلسه گذشته و این جلسه تذکر دادیم که حق وحقوق 
کارگران پرداخت نشده است.وی با بیان اینکه مدیریت شهرداری مدیریت انتقادناپذیر است، افزود: 

موارد زیادی را می شنویم که اگر کسی نقد کند از کار خود عزل می شود...  

در سی و سومین جلسه شورای شهر اصفهان چه گذشت؟

شهرداری اصفهان انتقادناپذیر است 

کشف بیش از ۳۱ هزار 
دستگاه ماینر در دو سال 

گذشته در اصفهان 

تراکنش کارتخوان یکی 
از منابع احراز تشخیص 

مالیات

در جست وجوی 
حراج های پایان سال

 معاون بهره برداری شرکت
 فوالد مبارکه خبر داد:

ارتقای کمی و کیفی 
محصوالت فوالد مبارکه 

در آینده نزدیک

مهلت ۴۰ روزه دادگستری 
به متصرفان دولتی اراضی 

حاشیه رودخانه زاینده رود 

 کالهبرداری
 با عنوان دانلود نرم افزار 
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اختصاص 2 هزار میلیارد تومان 
برای خط دوم قطار شهری اصفهان 

 میترا اصغرزاده قهرمان 
سی و دومین دوره رقابت  شطرنج 

زنان کشور شد
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جشنواره 
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جادویی«
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اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

به آگاهی می رساند اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان دراجرای ماده 2۷ قانون الحاق 2 و دستورالعمل های شماره 586206  
مورخ 1395/4/5 و 1342590 مورخ 1396/255 ماده و تصویب کارگروه مربوطه درنظردارد با مشارکت بخش غیردولتی نسبت 
به تکمیل و تجهیز و بازسازی پروژه های ذیل الذکر اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید با مراجعه به سایت 
www.isfahan.msy.gov.ir و یا ظرف 1 روز پس از نشر آگهی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به نشانی اصفهان، خیابان 
آبشار سوم، بعد از پل غدیر مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مربوطه و مطالعه دقیق در صورت تمایل در فراخوان مذکور شرکت 

نمایند.

مدتمدلمیزان سرمایه گذارینام پروژهنام شهرستانردیف

30 سال26450/13bot میلیون ریالزمین چمن مصنوعی ولیعصر کوشکخمینی شهر1

برخوار2
زمین چمن مصنوعی-سرویس 

بهداشتی و رختکن ورزشگاه خورزوق
30 سال و 83063bot میلیون ریال

8 ماه

1( مبلغ تضامین اشاره شده )تضمین شرکت در فراخوان( به شماره حساب 406100550۷6۷0583 به نام تمرکز وجوه سپرده 
وزارت ورزش و جوانان نزد بانک مرکزی نزد بانک ملی واریز یا طی ضمانت نامه بانکی دروجه اداره مذکور در پاکت الف قرار داده و 

درهنگام ارایه مدارک تحویل نمایید.
2( مهلت دریافت اسناد و مدارک و پاکات فراخوان از روز سه شنبه مورخ 1400/12/1۷ لغایت شنبه مورخ 1400/12/28 تا 

ساعت  14:00 
3( مهلت ارایه و تحویل پیشنهادات از روز شنبه مورخ 1401/01/6 لغایت سه شنبه مورخ 1401/01/16 ساعت 14:00

4( زمان بازگشایی پاکات روز چهارشنبه 1401/01/1۷ ساعت 10:00  
 توضیحات الزم:

1( به پیشنهادهای مشروط، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
2( بدیهی است شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف مقرر در اسناد و فراخوان )شرایط و قرارداد( 

بوده و اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها در چهارچوب قانون مختار است.
3( درصورت انصراف برنده برندگان فراخوان از انعقاد قرارداد سپرده به نفع اداره کل مذکور ضبط خواهد شد.

4( مسئول ریسک پروژه سرمایه گذار خواهد بود، لذا سرمایه گذار باید نسبت به تامین و تهیه تاسیسات و تجهیزات و مصالح 
مورد نیاز تسریع نماید.

5( مفاد شرایط فراخوان و قراردادهای ارایه شده به قوت خود باقی و سرمایه گذار مکلف به رعایت تمامی مفاد آن می باشد.
6( پس از تعیین برندگان ضمانتنامه برندگان اول دوم و سوم نزد اداره کل نگهداری و سایر اشخاص به آن مسترد می گردد.

۷( برنده فراخوان باید ظرف 10 روز پس از ابالغ نسبت به ارایه تضامین حسن انجام کار در مدت ساخت و مدت بهره برداری 
جهت عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده ی وی ضبط و مطابق مقررات درصورت وجود و احراز شرایط نفر دوم به 

ایشان واگذار خواهد شد.
8( متقاضیان می توانند با هماهنگی اداره کل مذکور نسبت به بازدید از پروژه ها اقدام نمایند.

9( شرکت متقاضیانی که پیشنهادات خود را ارایه نمودند در جلسه بازگشایی پاکات باارایه کارت شناسایی بالمانع می باشد.
اطالعات تماس دستگاه جهت دریافت اطالعات درخصوص اسنادمناقصه و ارایه پاکات:

آدرس: اصفهان خیابان آبشار بعد از پل غدیر اداره کل ورزش وجوانان اصفهان – تلفن 03136308213
 

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذاری
نوبت دوم

آگهی مزایده )مرحله اول-نوبت اول(

نادر بدریان دهاقانی - شهردار دهاقان

باعنایت به مجوز شماره 36 مورخ 1400/11/16 شورای محترم اسالمی شهر، شهرداری 

دهاقان درنظردارد تعداد دو قطعه پالک تجاری خدماتی خود واقع در ضلع شمالی میدان 

حکیم جهانگیرخان قشقایی را ازطریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت 

شرکت در آگهی مذکور و کسب اطالعات بیشتر و دریافت برگ شرکت در مزایده به واحد 

امالک شهرداری مراجعه و یا ازطریق سایت شهرداری اقدام و پیشنهاد خود را تا روز شنبه 

مورخ 1400/12/28 به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول 

پیشنهادات مختار است. ضمنا هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

شماره تلفنهای تماس: 4، 53338201، 031

نوبت چاپ اول

1288715 / م الف

128۷۷30 /م الف

جمهوری اسالمی ایران
وزارت ورزش و جوانان

 اداره کل ورزش و جوانان
 استان اصفهان

نوبت اول آگهی مناقصه

عبدالرسول امامی - شهردار نجف آباد

شهرداری نجف آباد به استناد مصوبه شماره 1400/2500 مورخ 1400/10/30 شورای محترم اسالمی شهر درنظردارد 
درراستای اصالح شبکه آبرسانی فضای سبز نسبت به تهیه و خرید میزان 2100 متر لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر )8 اینچ( 
16 اتمسفر 10 بار استاندارد PE 80 )قطر داخلی لوله 181 میلیمتر( با وزن هر متر طول لوله تحویلی 12/4 کیلوگرم با 
مجموع برآورد تقریبی اولیه به مبلغ 13/000/000/000 ریال بدون تعدیل و مابه التفاوت قیمت، از محل اعتبارات عمرانی 

سال 1400 شهرداری نجف آباد و براساس جدول پیشنهاد بها به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: متقاضیان می بایستی دارای رزومه کاری مرتبط و توان مالی متناسب با موضوع مناقصه باشند.

اسناد  دریافت  و  بیشتر  اطالعات  جهت کسب  شود  می  دعوت  شرایط  واجدین  از  مناقصه:  اسناد  دریافت  محل  و  مهلت 
مناقصه، با همراه داشتن مدارک و رزومه شرکت، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/01/15 به امور قراردادهای 

شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.
شرکت کنندگان باید مبلغ 650/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره 
0104544150002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی ارایه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه 

هرگاه حاضر به انقعاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار می باشد.
1288809 / م الف
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اقتصاد 8 مارس     2۰22
 مجلس ارز ترجیحی

 را حذف کرد

نمایندگان مجلس سازوکار حذف ارز ترجیحی 
و حمایـت از مـردم در قالـب کاالبـرگ را تعییـن 

کردنـد.
بـه گـزارش خانـه ملـت، نماینـدگان مجلـس 
بررسـی  در  مجلـس  علنـی  جلسـه  در 
بودجـه ۱۴۰۱ در بخـش هزینه ای، جـز ۱ بند 

الحاقـی ۱ تبصـره ۱ را تصویـب کردنـد.
بر اساس این بند:

۱ - به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ 
تـا معـادل سـقف ردیـف )۱۸( جـدول مصارف 
تبصره )۱۴( این قانـون را از طریق تأمین منابع 
مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کاالهای 
اساسـی، دارو، تجهیـزات مصرفـی پزشـکی 
اختصـاص دهـد، چنانچـه دولـت قصـد دارد 
کاالیـی را از سـبد ارز ترجیحـی حـذف نمایـد، 
بایـد قبـا ترتیبـات قانونـی جبـران زیـان رفـاه 
مصـرف کننـده بـرای کاالهـای اساسـی را از 
طریق کاال بـرگ الکترونیکی و در امور پزشـکی 
از طریق بیمه ها و یـا از طرق جایگزین مطمئن 
بـه انجـام رسـانده باشـد، بـه طـوری کـه افـراد 
بتواننـد ایـن کاالهـا و خدمـات را بـه نـرخ پایان 
شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده 

تهیـه کنند.
و  ۱۹۴ رأی مثبـت  ارز ۴۲۰۰ بـا  حـذف 
۴۲ رأی مخالـف بـه تصویـب مجلـس رسـید.

تخم مرغ چند؟

مشـاهدات میدانـی حاکـی از آن اسـت کـه 
در حـال حاضـر قیمـت هـر شـانه ۳۰ عـددی 
تخم مـرغ در مغازه ها ۵۴ تـا ۵۶ هزار تومـان و در 
میادین میوه و تره بار با قیمت تنظیم بازاری ۴۳ 
هـزار تومان اسـت.به گزارش ایسـنا، بر اسـاس 
مشاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح 
شهر تهران هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی به وزن 
حدود دو کیلوگرم با قیمت ۵۴ تا ۵۶ هزار تومان 
بـه مصـرف کننـدگان عرضـه می شـود کـه این 
یعنی قیمـت هر عـدد تخم مـرغ بـرای مصرف 

کننده حـدود ۱۸۰۰ تـا ۱۸۶۶ تومان اسـت.
در میادیـن میـوه و تره بـار نیـز یـک شـانه ۳۰ 
عـددی تخـم مـرغ تنظیـم بـازاری بـا قیمـت 
۴۳ هـزار تومـان عرضـه می شود.مقایسـه 
بررسـی های میدانی ایسـنا نشـان می دهد که 
قیمت  تخـم مـرغ در اسـفندماه نسـبت بـه ماه 

بهمن مـاه تغییـر چندانـی نداشـته اسـت.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک:

خریداران مسکن یا 
مستأجران رقم معامله را در 

کارتخوان امالکی نکشند
نایـب رئیـس اتحادیـه مشـاوران امـاک از اخذ 
مالیـات اعضـای ایـن صنـف بـر اسـاس حـق 
کمیسـیون منـدرج در قولنامـه هـای اجـاره یا 

خریـد و فـروش خبـر داد.
حسـام عقبایی در گفتگو با مهر، دربـاره اتصال 
کارتخـوان هـای اعضـای صنـف مشـاوران 
امـاک بـه سـامانه های مالیاتـی اظهـار کـرد: 
بخشـنامه سـازمان امور مالیاتی مبنی بـر الزام 
اتصال کارتخـوان هـای دفاتر مشـاوران اماک 
بـه سـامانه های ایـن سـازمان را بـه اعضـای 
صنف اطـاع رسـانی کرده ایم و دسـتگاه های 
کارتخـوان اکثـر اعضـای ایـن اتحادیـه بـه 

سـامانه های مالیاتـی متصـل شـده اند.
وی افـزود: دفاتـر مشـاوران اماک حـق ندارند 
مبلغ متعاملین را کارت به کارت کنند چون این 
مبالغ بـه حسـاب آنهـا می آید و بـرای مشـاوران 
اماک، مشکل حقوقی مالیاتی ایجاد می کند.
نایب رئیـس اتحادیـه مشـاوران اماک اسـتان 
تهران گفت: توصیه من بـه همکارانم در صنف 
مشـاوران امـاک این اسـت کـه ثمن معاملـه را 
چـه در معامـات خریـد و فـروش مسـکن و چه 
در معامـات رهن و اجـاره مسـکن از کارتخوان 
دفاتـر خـود دریافـت نکننـد؛ بلکـه خریـدار یـا 
مسـتأجر باید مبلـغ را بـه حسـاب فروشـنده یا 
موجر کارت به کارت یا واریز کرده و رسـید کارت 
به کارت یا چک بانکـی را در محل دفتر اماکی 

به فروشـنده یا موجـر ارائـه دهد.

خودداری دستگاه ها از اجرای تسهیل صدور 
مجوز های کســب وکار به قوه قضائیه ارســال 

می شود.
عباس مقتدایی نماینــده مــردم اصفهان در 
مجلس یازدهم با ارسال نامه ای به وزیر اقتصاد 
و معاون سیاسی صداسیما، از اهتمام و پشتکار 
آن ها در تسهیل صدور مجوز کسب و کار قدردانی 
کرد و گفت: به زودی گزارشی از وزارت اقتصاد 
گرفته و دستگاه هایی که به اجرای تسهیل صدور 
مجوز های کســب و کار تمکین نکرده اند را از 
طریق اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی 

مجلس به قوه قضاییه معرفی خواهیم کرد.
بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس 
هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از 
کمیسیون ها، رعایت نکردن شئونات و خودداری 
از اجرای طرحی از طرف رئیس جمهور، وزیر یا 
مسئوالن دستگاه ها زیر مجموعه آنان را اعام 
کنند موضوع برای رســیدگی به کمیســیون 

مربوطــه ارجاع و بر این اســاس، کمیســیون 
حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی 
و در صورت وارد بودن با اظهار نظر، گزارش خود 
را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می دهد.

چنانچــه نظر مجلس بــر تأیید گزارش باشــد 
موضــوع بــرای رســیدگی بــه قــوه قضائیه 
و ســایر مراجع ذی صاح ارســال می شــود تا 
 خــارج از نوبــت و بدون تشــریفات دادرســی

 رسیدگی کنند.

سخنگوی صنعت برق اصفهان گفت: افزایش 
قیمت، شامل حال افرادی که از الگوی مصرف 
خانگی تــا ۲۰۰کیلــو وات پیــروی می کنند، 

نخواهد شد.
محمدرضــا نوحی اظهار کــرد: افزایش تعرفه 
تنها برای مشترکانی اعمال می شود که ماهانه 
بیش از ۲۰۰ کیلــو وات مصــرف خانگی برق 

داشته باشند.
وی افزود: بر این اساس افزایش قیمت، شامل 
حال افرادی که از الگوی مصرف خانگی تا ۲۰۰ 

کیلو وات پیروی می کنند نخواهد شد.
ســخنگوی صنعت برق اصفهان اظهار کرد: 
حدود ۷۰ درصد از مشــترکان برق خانگی در 

اصفهان این الگــو را رعایت کــرده و با افزایش 
قیمت مواجه نیســتند اما اگر افرادی مصرف 
بیشتر داشته باشند با تعرفه باالتری هم روبه رو 
هســتند. اجرای افزایــش تعرفــه از تاریخ اول 

بهمن ماه در همه کشور آغاز شده است.
نوحی در رابطه با میزان افزایش تعرفه ها براساس 
الگوی مصرفی مشــترکان اظهار کرد: تا ۲۰۰ 
کیلووات بر اساس همان تعرفه قبلی محاسبه 
می شــود. از ۰ تا ۱۰۰ کیلو وات اضافه تر ۹۱۳ 
ریال، از ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلــو وات ۱,۰۶۱ ریال، 
۲۰۰ تــا ۳۰۰ کیلو وات ۳,۴۵۹ ریــال، ۳۰۰ تا 
۴۰۰ کیلو وات ۵,۷۶۶ ریال و بیشتر از ۴۰۰ کیلو 

وات ۸,۰۷۲ ریال محاسبه می شود.

اتحادیه واردکنندگان نهاده هــای دام و طیور 
ایران اعام کــرد:  طی ۱۱ ماهه امســال ۱۵ 
میلیون و ۹۵۷ هــزار و ۴۷۷ تن نهــاده دامی 
)ذرت، جو ،کنجاله ســویا و دانه ســویا( وارد 

کشور شده است.
به گزارش اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام 
و طیور ایران )آوندا(، میزان واردات نهاده های 

دامی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره 
مشابه ســال ۱۳۹۹ به لحاظ وزنی ۱۱ درصد 
و به لحاظ ارزشــی ۵۱ درصد افزایش را تجربه 

کرده است.
به منظور اطاع از جزئیات واردات نهاده های 
دامی در بازه زمانی مورد نظر در این گزارش به 

لینک ذیل مراجعه کنید.

 ارسال تخلفات دستگاههای اجرایی برای صدور
 مجوز کسب و کار به قوه قضائیه

خبرخبر در جست وجوی حراج های پایان سال
حــراج انــواع کاالهــا و برگزاری 

گزارش
جشــنواره های ویژه فــروش از 
اقدامــات مرســومی اســت که 
معمواًل در آخرین هفته های سال در راستای تحریک 
تقاضا و رونق یابی کســب وکارها برگزار می شــود. 
امســال نیز در گوشــه و کنار شــهر با این نــوع از 

تخفیفات پایان سالی، کم وبیش روبه رو هستیم.
حراج، فروش فوق العاده، Sale و off کلماتی است 
که این روزها روی شیشــه بیشــتر فروشگاه های 
شــهر به ویژه کفش و لبــاس خودنمایی می کند. 
 off و Sale پوشــاک عادی یا مارک دار با عناویــن
توجه خریداران را بیش از دیگر اجناس به ســوی 
خود جلب می کند. در این شرایط فروشندگان نیز 
به این استقبال همیشگی مردم از حراجی ها روی 
خوش نشان می دهند و تاش می کنند در این ایام 
سودی ببرند و با فروش پوشاک فصل، سود حاصل 
از این فروش را برای پوشــاک بهاری هزینه کنند؛ 
به ویژه آنکه در طول دو سال گذشته به دلیل شرایط 
کرونا، بازارها با رکــود زیادی مواجه بــود و اکنون 
زمان آن است که این رکود با مشوق ها و تخفیف ها 

جبران شود.
با گذری در بازارها کاما روشن است که فروشندگان 
سعی دارند با استفاده از تخفیفات ویژه، بخشی از 
کاالهای در انبار مانده خود را که در طول سال بدون 
مشتری بوده است، عرضه کنند و با فروش بیشتر، 
ســودی هرچند کمتر از انتظارشان، نصیب خود 
سازند. در میان فروشندگان پوشاک، فروشگاه هایی 
نیز هستند که با یدک کشــیدن اسامی برندهای 
خارجی، خود را در ایام سال از ارائه تخفیف مصون 
می دانند، اما آن ها نیــز در پایان فصل، تصمیم به 
کاهش نرخ پوشــاک خود می گیرند. به طوری که 
در پایان هر فصل شاهد تخفیف های ۳۰، ۴۰، ۵۰، 
۶۰ و حتی ۷۰ درصدی روی اجناس آن ها هستیم. 
این فعاالن، قصدشــان آن اســت که با شکستن 
قیمت ها، مردم را تشویق به خرید کنند؛ زیرا این باور 
در میان اغلب فروشندگان وجود دارد که فروش کاال 
با نرخ کمتر و سود کمتر بهتر از انبار کردن اجناس 

قدیمی است.
    هر سال کسادتر از سال قبل

با بررســی های میدانی از فروشگاه های مختلف 
اصفهان، مشخص شد که با وجود این تخفیف ها 
هنوز هم نرخ ها به دلیل تأثیرپذیری از نوســان ارز 
باال با کاهش قابل توجهی همراه نشــده است. به 
عبارت واضح، قدرت خرید مردم به میزانی نیست 
که تغییری اساســی در بازار راکد یک ساله ایجاد 
کنند. براساس گفته برخی از فروشندگان، تاکنون 
بازار نســبت به سال های گذشته کســادتر بوده و 
فروش کمتری در مقایسه با سال های قبل از شیوع 

کرونا داشــته اند. هر چند ادعا می شود که قیمت 
کاالها و اجناس در مقایسه با شب عید سال گذشته 
تغییر چندانی نداشته اما حقیقت آن است که رکود 
و کاهش قدرت خرید مردم بر کاهش تقاضا تأثیر 

مستقیم دارد.
این فعاالن با گایه از نبود مشــتری حتی با وجود 
تخفیفات قابل توجــه می گویند: بــه دلیل رکود 
شــدیدی که بر اقتصاد شــهرمان حاکم اســت، 
حراج هــای آخــر فصل هــم چنــدان در افزایش 
خریدهای مردمی کارآمد نیست؛ این در حالی است 
که تخفیفات بسیار خوبی در برخی از فروشگاه ها 
ارائه می شود ولی اغلب مردم به تماشای اجناس و 

پرسیدن قیمت ها اکتفا می کنند.
درواقع از خریدنکردن مردم حتی در روزهای حراج، 
چنین مشخص می شود که فقط کاهش قیمت ها 
باعث رونق بخشــی به بازار نیســت؛ بلکه در گام 
نخست افزایش قدرت خرید مردم الزمه رونق است 
و پس از آن، کاهش نرخ هــا تأثیرگذار خواهد بود. 
حال به غیر از مشکل رکود، موضوع قابل تأمل دیگر 
آن است که اگر مردم خریدی هم انجام می دهند 
بیشتر به سمت اجناس خارجی متمایل هستند و 
این خود مانعی بر سر راه حمایت از تولید ملی است.
از آنجا که پوشــاک خارجی مانند پوشاک چینی 
دارای کیفیت و قیمت پایین تری نسبت به پوشاک 
داخلی اســت، مردم نیز اغلب بــا فرهنگ خرید 
جنس خارجی و با این دیدگاه که این گونه کاالی 
ارزان تری هم می خرنــد، اقدام به تهیه پوشــاک 
خارجی می کنند. این در حالی است که تولیدات 
داخلی دارای کیفیت باالتری نســبت به مشــابه 
خارجی هستند، ولی مردم فقط به اسم ارزان بودن، 
از پوشاک وارداتی خرید می کنند. پیامدش هم آن 
است که به جای پوشاک داخلی، اجناس وارداتی 
فراوان با قیمت پایین و حجم باال به فروش می رسد و 
در نهایت سود به دست آمده به کشورهای خارجی 

بازمی گردد؛ درنتیجه هرچند ماه یک بار، تعدادی 
از واحدهای تولیدی داخلی ورشکسته یا تعطیل 

می شود.
     آیا حراج ها واقعی هستند؟

اما موضوعی که همواره در رابطه با حراج های پایان 
سالی در اصفهان مطرح می شود، آن است که آیا 
واقعا این تخفیفات به معنای حراج واقعی اســت 
یا فقط بــرای فروش اجناس بنجــل و قاچاقی که 

خریدار آن چنانی ندارد، برگزار می شود؟
بنا به گفته کارشناسان اقتصادی، معنای واقعی 
حراجی یعنی ایجاد فرصتی مناســب برای اقشار 
متوسط و ضعیف جامعه که در زمان های معمول 
قادر به خرید کاالهای گران قیمت نیستند. درواقع 
حراجی ها باعث شکستن سد قیمت ها می شوند؛ 
به گونه ای که همه مردم بتوانند اجناس مورد نیاز 

خود را خریداری کنند.
از طرفی هم با وجود آنکه حراج یکی از راهکارهای 
اساسی برای فروش بیشتر است، ولی آنچه اهمیت 
دارد موفقیت در این فرآیند اســت که متأسفانه در 
برخی از موارد به دلیــل عرضه اجناس بی کیفیت 
یا قاچــاق، بی اعتمــادی قابل توجهــی در میان 

مشتریان ایجاد می شود.
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اصوال فصل 
حراج، فصلی به شمار می آید که با عرضه نرخ های 
واقعی، حمایتی جدی از مصرف کننده می شود. 
به عبارتی تخفیف ها بــه قدری واقعی اســت که 
مشتریان، شاید ســاعت ها پیش از شروع حراج، 

پشت در فروشگاه ها حضور یابند.
در این حراج ها که اغلب متعلق به برندهای معروف 
است، فروشــگاه ها تمام اجناس خود را با درصد 
قابل توجهی تخفیف عرضه می کننــد و از طریق 
سود کمتر و فروش بیشتر، کسادی سایر ماه های 
ســال را جبران می کننــد؛ اما در ایران بر اســاس 
مشاهدات میدانی، تجربیات موجود و گفته فعاالن 

به نظر می رســد حراج های پایان فصل چندان با 
کیفیت مورد قبول و تخفیف هــای قابل توجهی، 
عرضه نمی شود و اگر هم چنین باشد بسیار اندک و 

انگشت شمار است.
    تحرک بازارها

رسول جهانگیری، رئیس اتاق اصناف اصفهان با 
اشاره به صدور مجوز فروش های فوق العاده و حراج، 
برای تمام کســبه اصفهان به ایمنا می گوید: این 
مجوزها توسط اتحادیه های مربوطه صادر می شود 
تا مردم بتوانند در ایام پایانی ســال، نیازهای خود 
را با نرخ کمتری خریداری کننــد. این حراج ها از 
ابتدای بهمن ماه آغاز و تا پانزدهم فروردین ماه ادامه 

خواهد داشت.
وی ادامه می دهد: با توجه به نامطلوب بودن شرایط 
اقتصادی، بازارها به سمت عرضه مایحتاج اولیه رفته 
و از حالت تفننی خارج شده است. حال برای آنکه 
تحرکی در بازارها ایجاد شــود و کلیه اصناف رونق 
گیرد، اجــازه فروش های فوق العاده داده شــد تا 
مردم بتوانند در این شرایط اقتصادی، خریدهایی 

به صرفه تری انجام دهند.
رئیس اتاق اصناف اصفهــان اظهار می کند: این 
تخفیفات در همه بخش ها از کیف و کفش و پوشاک 
گرفته تا خشکبار اعمال می شــود. بر این اساس 
گرانی های عجیب و غیرمنطقی که در سال های 
گذشــته در برخی از بخش ها شــاهد آن بودیم به 

حداقل خود می رسد.
جهانگیری تصریح می کند: در زمینه گوشت قرمز 
و منجمد و میوه نوروز هم ذخیره سازی الزم انجام 
گرفته اســت و چنان چه در این ایام، بازار با نوسان 
قیمتی مواجه شــود، برای متعادل ســازی از این 

ذخیره سازی ها استفاده می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که تفاوت حراج و فروش 
فوق العاده چیست و تا چه میزان این تخفیفات از 
نوع واقعــی در اصفهان عرضه می شــود، توضیح 
می دهد: در فروش فوق العاده بین ۰ تا ۳۰ درصد 
تخفیف از سوی فروشگاه ها ارائه می شود اما حراج 
درصد بیشتری هم شامل می شود و معمواًل به غیر 
از پایان فصول به دالیلی مانند تغییر شــغل انجام 

می گیرد.
رئیس اتاق اصناف اصفهان یادآور می شود: البته 
ارزان فروشی بیش از اندازه هم به غیر از آنکه بازارها 
را به هم می ریزد، چندان اعتمادبخش نیســت و 

مردم باید به این مورد توجه داشته باشند.
جهانگیــری در رابطــه بــا تبلیغــات غیرواقعــی 
فروشــگاه های حراجی می گوید: این گونه موارد 
توسط واحدهای بازرسی رصد می شود و مردم نیز 
در صورت مواجهه با چنین مواردی، می توانند برای 

بررسی بیشتر، اطاع رسانی انجام دهند.

مدیرکل امور مالیاتی اســتان 

خبر
اصفهان گفت: ماک گردش 
پــوز یــا پایانــه فروشــگاهی 
نمی تواند صرفا منبعی برای احراز مالیات باشد.

عباس مزیکی افزود: اســتفاده کردن مودیان از 
پوز یا پایانه فروشگاهی و میزان تراکنش بیشتر یا 
کمتر، هیچ دلیلی مبنی بر مشمول شدن مالیات 

باالتر به آن ها نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه قانون، بانک مرکزی را مکلف 
کرده تا با همکاری ســازمان امور مالیاتی، امور 
مربوط به پوز ها را ساماندهی کند گفت: شفاف 
شدن مسئله پایانه های پرداخت و اجرای سامانه 

مودیان و پایانه های فروشگاهی کمک زیادی به 
کاهش فرار مالیاتی می کند.

عباس مزیکی با بیان اینکــه قانون مکلف کرده 
کسی که دستگاه پایانه پرداخت در اختیار دارد 
باید در نظام مالی و مالیاتی کشــور، شناسایی 
شود گفت: آخرین فرصت مودیان برای معرفی 
پوز های ناشناس پایان بهمن بوده و به مرور این 
پوز های ناشناس در استان شناسایی و غیرفعال 
می شــود.وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
آماری از پوز های ناشــناس در اســتان در دست 
نیست گفت: به مرور و با غیرفعال شدن این پوز ها 
که مشخص نیست مربوط به کدام فعال و مودی 

اقتصادی است و همچنین مرتبط شدن تعدادی 
از آن به پرونده های مالیاتی به مرور این اطاعات 

تکمیل خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان با تاکید 
براینکه تعدادی از این پوز ها در رسته های مختلف 

فرهنگی فعالیت می کند که این مودیان مشمول 
معافیت مالیاتی هستند افزود: فعاالن اقتصادی 
هم پس از احراز فعالیــت اقتصادی آن ها باید به 
تناسب فعالیت اقتصادی و سود مربوط، مالیات 

پرداخت کنند.

تراکنش کارتخوان یکی از منابع احراز 
تشخیص مالیات

سخنگوی صنعت برق اصفهان پاسخ داد:

افزایش قیمت برق شامل چه کسانی می شود؟

رشد ارزشی واردات نهاده دامی به ۵۱ درصد رسید

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از 
مهاجرت بسیاری از کارآفرینان می گوید: کارآفرین 
و ثروت آفرین نیاز به فضایی دارد تا اندوخته فکری 
و دانش خود را به بهترین شکل ترسیم و در اقتصاد 
پیاده ســازی کند. آیا چنین بســتری در کشور از 

سوی دولت ها فراهم شده است؟
اقتصاد۲۴- چندی پیش مســعود خوانســاری 
رئیس اتــاق بازرگانی تهران بر مهاجرت بســیاری 
از کارآفرینان و ســرمایه گذاران در کنار مهاجرت 
 نخبــگان علمــی و دانشــگاهی هشــدار داد.

چند ســالی اســت که مهاجرت نخبگان که از آن 
به عنوان فــرار مغز ها یاد می کننــد، به موضوعی 
مناقشه برانگیز و حاشیه ســاز تبدیل شده است و 
آمار فرار مغز های ایرانی به دیگر کشور ها به صورت 
 خیلــی ناچیز از ســوی دولت ها اعام می شــود.
مؤلفه هــای روشــنی از جمله تحریم، سیاســت 
داخلی، خودتحریمی ها، رشد نرخ تورم، افزایش 
حجم نقدینگی، ســیاب کســری بودجه دولتی 
و بــی انضباطــی مالــی و در یــک کام فضــای 
نامساعد کســب و کارزمینه مهاجرت کارآفرینان 
 و ســرمایه گذاران را از کشــور فراهم کرده است.

ادامــه ایــن جریــان بــه دلیــل بــی برنامگــی 
دولــت بــرای مقابلــه بــا ایــن پدیــده، وضعیت 
 اقتصــاد کشــور را بحرانی تــر خواهــد کــرد.

در همین رابطه سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات 
رئیســه اتاق بازرگانی تهران در گفتگــو با اقتصاد 
۲۴ می گوید: مفهــوم کارآفرینی در کشــور هنوز 
تعریف درستی نشده اســت و دولت ها از کنار این 

فعاالن بدون توجه عبــور می کند. به همین دلیل 
شناســنامه ای از تعداد و حوزه فعالیت کارآفرینان 

در دسترس نیست.
نوعــی  بــه  داخلــی  سیاســت های  برخــی 
خودتحریمی هــا در کنــار رشــد چشــمگیر نرخ 
تورم بــه همــراه کســری بودجه دولت یکســری 
بــی انضباطی مالــی را ایجــاد کرده کــه هر یک 
از ایــن مولفه ها فضای نامســاعد کســب و کار را 
بــرای کار آفرین ایجاد کرده اســت. این شــرایط 
خروج ثروت آفرینان از کشــور را تقویت و ســرعت 
 خروج ایــن افــراد را تســریع بخشــیده اســت.

وی ادامه داد: نســل فعلــی و آینده، دو شــیار در 
کنار یکدیگرند که در شــرایط حال، ایجاد گســل 
بیشــتری شده اســت. یکســری آفرینان یا ثروت 
آفرینان درکشــور مشــغول به فعالیت می باشند، 
امــا مشــکات و معضاتــی پیــش روی فعالیت 
ایــن عــده وجــود دارد کــه هــر روز بــر وخامت 
 وضعیــت فعالیــت این عرصه بیشــتر می شــود.
مقیمی با تأکید بر اینکه با قوانین و مقررات دست 
و پاگیــری که مرتب در حال شــکل گیری اســت 
کارآفرین چگونه می تواند به فعالیت خود بپردازد، 
گفت: با توجه به ســرمایه مالی، فکری و تجربی، 
کارآفرینان با معضل دلســردی و بازنشستگی زود 
هنگام در کشور مواجه شده اند. این افراد تجربه و 
اندوخته های مالی و فکری خود را در کشور دیگری 
جهت توسعه حوزه فعالیت شــان سرمایه گذاری 
می کنند. چراکه ســایر کشــور ها به سرمایه های 
مالی و دانــش کارآفرینان بها می دهند و شــرایط 

 فعالیت این قشــر همواره تجهیز و شارژ می شود.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: ثروت آفرینان 
و کارآفرینان به کشــور هایی مهاجــرت می کنند 
که قوانین در حــال تغییر نیســت و روزانه قانون و 
مصوبه ای برای مسدود کردن مسیر حرکت فعالیت 

آن ها خلق نمی شود.
وی تصریح داشت: در نسل فعلی فرار سرمایه های 
فکری و بهــره فرزندان کارآفرینان از کشــور ضربه 
سنگینی بر پایه های نسل آینده می زند و در نهایت 
 کشور از بهره های این گروه بی نصیب خواهد ماند.
عضو هیات رئیســه اتــاق بازرگانی تهــران گفت: 
دولت بجــای اینکــه اثــر گــذاری دلگرمی های 
ابقاء افــراد توانمنــد را در جامعه شــکل بدهد، با 
برخــورد ســرد بــا کارآفرینان آینــده کشــور را از 
 ســرمایه میان مدت و بلند مدت محروم می کند.

به گفته مقیمی؛ این کارآفرینان با تمام دارایی های 
خود از کشورخارج نمی شوند. عاقه و دلبستگی به 
جامعه همچنان باقی است، اما دولت این موضوع 

را جدی نمی گیرد.
چــرا کارآفرینان از کشــور فــرار می کننــد؟ عضو 
هیات رئیســه اتاق بازرگانــی تهران بــا طرح این 
ســوال چنین توضیح داد: امروز تنها کارآفرینان 
و ســرمایه گــذاران توانایــی حفــظ اقتصــاد را 
ندارنــد. بــه همیــن علت کســانی کــه بایــد به 
ایران کمــک کنند افــرادی هســتند کــه باید از 
 دستورات و تصمیمات خلع اســاعه پرهیز کنند.
وی تأکیــد داشــت: نبــود برنامــه ریــزی بــرای 
حفظ و تقویــت فعالیــت کارآفرینــان، مهاجرت 

ایــن فعــاالن را از کشــور فراهــم کرده اســت تا 
جایی که ثــروت آفرینــان پــس از دوره طوالنی و 
گذشــت چنــد نســل از ایــن فعــاالن ترجیــح 
می دهند ســرمایه های فکری و دانــش اندوخته 
خود را به جایی منتقل کنند کــه ارزش ذاتی این 
 فعالیت ها را بداننــد و برای ابقاء آن هزینه شــود.

مقیمی گفت: امــروز دولت شــاید از فــرار ثروت 
آفرینان نگران نباشــد، اما در چند ســال آتی فقر 
نبود این عده ضربه سنگین به اقتصاد کشور وارد 
می کند. هزینــه امــروز مهاجــرت کار آفرینان بر 
آینده اقتصاد کشــور تحمیل می شود.کوچ ثروت 
آفرینان تلنگری به سیاست گذاران اقتصادی کشور 
 جهت ایجاد تشدید بحران در آینده نزدیک است.

این فعال بخش خصوصی با تأکید بر اینکه ضرورت 
دارد تا حفظ صیانت نخبــگان به عنوان یک پروژه 
ملی تعریف شده و عوامل دافعه زا رفع شود، گفت: 
راهکار های عملــی برای جلوگیــری از مهاجرت 
ثروت آفرینان حمایت مادی و معنوی از این قشر؛ 
موضوعی کــه تا کنون از ســوی دولت هــا تعدیل 

شده است.  

ریشه برخورد سرد دولت با کارآفرینان در کجاست؟

تحمیل هزینه فرار ثروت آفرینان بر آینده اقتصاد ایران 

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه گفت: 
با اقداماتی نظیر ریومپ ارتقای ماشــین ۴ 
ریخته گری، اتوماسیون مدول احیا مستقیم 
و واحد آهک ســازی شــاهد ارتقای کمیت 
و کیفیت محصوالت شــرکت فــوالد مبارکه 

خواهیم بود.
عباس اکبری محمدی معــاون بهره برداری 
شــرکت فوالد مبارکــه اظهار کرد: بــا وجود 
محدودیت هایی که طی ماه های گذشته برای 
تأمین گاز صنایع خصوصــا صنایع فوالدی 
به وجــود آمده بــود، با همت و غیــرت تمام 
فوالدمــردان فــوالد مبارکه ریومــپ ارتقای 
ماشــین ۴ ریخته گری، ارتقای اتوماسیون 
مــدول احیــا مســتقیم و ارتقــای واحــد 
آهک ســازی انجام شــده که ایــن اقدامات 
گام مؤثری برای ارتقای خطــوط تولید این 

شرکت است.
وی افزود: این محدودیت هــا تبدیل به یک 
فرصت شــده و عاوه بر اینکه باعث افزایش 
کیفیت در محصوالت می شــود، امیدواریم 
ارتقای کمیت تولیــد را نیز در ماه های آینده 
شاهد باشیم تا در نهایت آثار محدودیت ها با 

اقدامات صورت گرفته جبران شود.
اکبری محمدی گفت: تک تک این اقدامات 
دستاوردهای ارزشــمندی در جهت ارتقای 
خطوط تولید بوده و کلیــه مراحل طراحی، 
آماده سازی، ساخت و نصب تجهیزات توسط 
متخصصان داخلی فوالد مبارکه و پیمانکاران 
این شرکت انجام شــده که همین جا از همه 

این عزیزان تشکر می کنم.
وی خاطرنشــان کــرد: مــا امروز بــه جایی 
رســیده ایم که می توانیــم شــرایط تولید را 
پایدار سازیم و با ارتقا و بهبود تکنولوژی های 
تولید، حرفی برای گفتن داشــته باشــیم و 
چنین دستاوردهایی را در بقیه خطوط مانند 
ریخته گری و احیا مستقیم نیز پیاده سازی 

کنیم.
معــاون بهره برداری شــرکت فــوالد مبارکه 
در پایــان تصریح کرد: ایــن اقدامات نتیجه 
خودباوری و اعتماد به دانش، همت و غیرت 
جوانان متخصص فوالد مبارکه است. فوالد 
مبارکه می تواند با نهادینه کردن دستاوردهای 
بومی سازی گام مؤثری در ارتقای تکنولوژی 

فوالدسازی در کشور داشته باشد.

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

 ارتقای کمی و کیفی محصوالت فوالد مبارکه 
در آینده نزدیک
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فوالد مبارکه؛ پیشران اقتصاد کشور، پیشگام در 
حفظ محیط زیست

فوالد مبارکه به عنوان پیشــران 
اقتصاد کشــور همــواره تاش 
نموده تا با رعایت استانداردهای 
زیســت محیطی و ایجــاد فضای ســبز، محیط 
زیستی سالم را برای جامعه مهیا نماید و این مهم 

را جزو مسئولیت های اجتماعی خود می داند.
یکــی از اقدامــات صنایع بــرای جلوگیــری از 
تخریب و آلودگی محیط زیســت، خصوصا برای 
پاکســازی آلودگی  هــوا و تامین اکســیژن برای 
جبران مقادیر کربن دی اکســید تولید شده در 
فرایندهای تولید، کاشت درخت در محیط های 
صنعتی کارخانجات و شهرک های صنعتی است. 
از طرف دیگــر ضمانت انجام ایــن کار، الزامات 
محیط زیستی است که در بســیاری از کشورها 
مرسوم بوده و دولت ها بر روی آن نظارت می کنند. 
همچنین بســیاری از ســازمان های مردم نهاد و 
برخی از نهادهای بین المللی با ارزیابی عملکرد 
ســازمان ها و صنایع عاوه بر تهیه گزارش های 
ســاالنه جوایزی را برای تقدیــر از صنایع حافظ 

محیط زیست در نظر گرفته اند.
رعایت اســتانداردهای زیســت محیطی موجب 
شــده تــا فــوالد مبارکــه بتواند عــاوه بــر اخذ 
 ،ISO۱۴۰۰۱ اســتاندارهای بین المللی مانند
موفق به دریافت تندیس طرح نوآوری ســبز، از 
ســوی مدیریت ســبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی 

شود.
فوالد مبارکه به عنوان پیشــران اقتصاد کشــور و 
صنعتی پیشتاز در پیاده ســازی استانداردهای 
محیط زیســت از ســال ۱۳۷۲ یعنــی از همان 
سال های ابتدایی شروع بهره برداری از خطوط 
تولید، کاشت درختان را در سایت تولید در دستور 
کار قرار داده و امروز مفتخر اســت حدود ۱۶۰۰ 
هکتار یعنی چیزی حدود ۴۵درصد از مساحت 
این کارخانــه ۳۵۰۰ هکتاری را به فضای ســبز 

تبدیل کرده است.
این فضای ســبز شــامل بســیاری از گونه های 
درخت، درختچه و ... اســت که بســیاری از این 
پوشــش های گیاهی را گونه های ســوزنی برگ 
و پهن برگ تشــکیل می دهند. کاج تهران، سرو 
نقره ای، سرو نوش سرو ذربین، سرو شیراز، سرو 

ناز و سرو خزنده، زیتون معمولی، توت معمولی، 
اقاقیا، آســمان دار، ســنجد و زیتــون، ارغوان، 
داغداغــان و بادام کوهــی از جملــه گونه هــای 
پهن برگ و سوزنی برگ این مجموعه بزرگ گیاهی 

است.
    مسئولیت اجتماعی فوالد مبارکه در 

ایجاد فضای سبز
این تنوع گیاهی، با هدف تبدیل کربن  دی اکسید 
ناشی از فرایند تولید به اکســیژن ایجاد شده که 
البته این مقدار از پوشش گیاهی اکسیژن بسیار 
بیشتری را نسبت به کربن دی اکسید تولید شده 
در این کارخانــه تولید می نمایــد و این موضوع 
نشان دهنده تعهد فوالد مبارکه به مسئولیت های 
اجتماعی خود در قبال حفظ محیط زیست است. 
 Air Quality( عاوه براین شــاخص کیفی هوا
Index( شــهر مبارکه در ســال گذشــته در اکثر 
روزهای سال در وضعیت سالم قرار داشته که این 
موضوع خود نشان دهنده تاثیر فضای سبز ایجاد 
شده توسط شرکت فوالد مبارکه در سال های اخیر 

بر کیفیت هوای شهرستان مبارکه است.
هدف دیگر فوالد مبارکه از ایجاد این کمربند سبز 
گیاهی، جــذب آالینده ها و گرد وخــاک در کنار 
غبارگیرهای مدرن ساخته شده در خطوط تولید 
این شرکت اســت که در نتیجه ایجاد این پوشش 
گیاهی از فرســایش خاک منطقه نیز جلوگیری 

می کند.
   مدیریت مصــرف منابع آبی بــرای آبیاری 

فضای سبز
با توجه به محدودیت های منابع آبی در کشــور، 
بســیاری از گونه هایی که برای کاشــت انتخاب 
شــده از گونه های مقاوم به کم آبی بوده و برخی 
از پوشش های گیاهی مانند چمن فضاهای سبز 
نیز به مرور بــا گیاهان مقاوم بــه کم آبی مانند ناز 

فرانسوی و دیگر گونه ها جایگزین شده است.
فوالد مبارکه با برنامه ریزی هــای صورت گرفته و 
اجرای پروژه های کم نظیری مانند ساخت یکی 
از بزرگ ترین تصفیه خانه های پســاب در کشور، 
اقدام به تصفیه پساب شهرهای مجاور خود نموده 

و با بازچرخانی این آب در فرایند تولید، استفاده از 
آب خام در فرایندهای تولید را به حداقل رسانده 
است و پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۴، کل نیاز 
فوالد مبارکه در این زمینه با اســتفاده از تصفیه 
پساب مرتفع شــود. همانطور که در بخش تولید 
این شــرکت کمترین میزان مصرف آب خام را در 
دســتور کار قرار داده اســت در موضــوع آبیاری 
فضای سبز نیز با بکارگیری تکنولوژی های جدید 
مانند آبیاری قطره ای بیــش از ۹۹ درصد از این 
فضا را با استفاده از پساب بهداشتی آبیاری نموده 
تا عاوه بر جلوگیری از اتاف آب، مصرف آن به 

کمترین میزان ممکن برسد. 
    سنت غرس درخت در فوالد مبارکه

رهبر معظم انقاب هرســاله به مناســبت هفته 
درختکاری، درختــی را غرس می نمایند که این 
کار به نحوی فرهنگ ســازی، یــادآوری و تاکید 
بر روی این موضوع اســت. در فوالد مبارکه نیز از 
سال های دور، رسم بر این بوده است که میهمانان 
این شــرکت در حاشــیه بازدید از خطوط تولید، 
درختی را غرس نمایند که این محیط هم اکنون 
به بوســتانی در مجاورت ســاختمان اداری این 
شرکت با نام » فضای ســبز شخصیت ها« تبدیل 
شده است. در حقیقت این اقدام شایسته در فوالد 
مبارکه به نمادی برای ایجاد و حفاظت از محیط 
زیســت تبدیل شــده و تاکنون شــخصیت های 
زیادی از مســئولین داخلی تــا بازدیدکنندگان 
خارجی از جمله رهبر معظــم انقاب، تعدادی 
از روسای جمهوری اســامی ایران، هوگو چاوز 
رییس جمهور ونزوئا، مهاتیر محمد نخست وزیر 
پیشــین مالــزی، رفیق حریــری نخســت وزیر 
فقیــد لبنــان و بســیاری از شــخصیت های 
 تاثیرگذار بین المللی در این بوســتان درختانی

 را کاشته اند.
اســتانداردهای  رعایــت  و  پیاده ســازی 
زیست محیطی هزینه های زیادی را برای صنایع 
داشته و دارد ولی نباید این نکته را فراموش کرد که 
صنایع در قبال حفظ محیط زیســت و نگهداری 
از منابع طبیعی مسئول هســتند؛ منابعی که از 
گذشتگان به دست ما رسیده و باید با امانت داری 

به دست آیندگان برسد.

شــهردار اصفهان بــا تاکید بر اینکه بــه تدریج 
اتوبوس های شهری را در فرآیند چند ساله برقی 
خواهیم کرد، گفت: تحقــق این هدف مهم به 
ظرفیت شــرکت های دانش بنیان برای تولید 
اتوبوس و میزان حمایت دولت از شــهرداری ها 

بستگی دارد.
علی قاسم زاده در حاشــیه مراسم درخت بانی 
در جمع خبرنگاران، اظهار کــرد: حدود چهار 
ماه گذشــته در روزهای نخســت آغاز فعالیت 
مدیریت جدید شــهری، تفاهم نامــه ای برای 
خرید اتوبوس های برقی با شــرکت مپنا امضا 
شد که طبق آن، اتوبوس های برقی پس از گذر 
از شــهر مشــهد و طواف به دور حرم رضوی به 

اصفهان رسید.
وی با بیان اینکه یک تا دو روز اتوبوس های برقی 
در سطح شهر تردد می کند تا ارزیابی های الزم 
انجام شود، تصریح کرد: اساس ما بر این است 
که به صــورت تدریجی به ســمت اســتفاده از 
اتوبوس های برقی برویم تا یکی از منابع آالینده 
شهری حذف شود و به سهم خود در رسیدن به 

هوای پاک کمک کنیم.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: قصد داریم به 
تدریج اتوبوس های شهری را در فرایند چند ساله 
به اتوبوس برقی تبدیل کنیم، البته تحقق این 
هدف مهم به ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
همچون شرکت مپنا برای تولید اتوبوس و میزان 

حمایت دولت از شهرداری ها بستگی دارد.
وی تاکیــد کرد: قطعــا شــهرداری ها از جمله 
شهرداری اصفهان از پس خرید این اتوبوس های 
برقی با هزینه هــای گزاف و ســنگین فعلی بر 
نمی آید و باید دولت در این راه کمک کند، یا اینکه 
شرکت هایی مثل مپنا خود در این مسیر مشارکت 
و ســرمایه گذاری کنند تا حمل و نقل شهر یک 

حمل ونقل پاک شود.
قاسم زاده اظهار کرد: ســوار این اتوبوس برقی 
شدیم، کیفیت خیلی خوب و قابل قبولی داشت 
و مسئوالن شرکت سازنده سعی کردند از هر نظر 
به اســتانداردهای الزم نزدیک شــوند؛ اگر این 
محصول به تولید انبوه برسد، نقطه عطف و تحول 

در حوزه حمل ونقل عمومی کشور خواهد بود.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
از شناسایی و کشف ۳۱ هزار و ۲۶۸ دستگاه 
ماینر )اســتخراج ارز دیجیتال( غیــر مجاز از 

سال ۱۳۹۸ تاکنون در این استان خبر داد.
منصور شیشــه فروش با اشــاره به اینکه این 
دستگاه ها در یک هزار و ۱۸۸ محل شناسایی 
شد، افزود: میزان برق مصرفی دستگاه های 

ماینر کشف شده ۸۴ مگاوات بود.
وی با بیان اینکه شناسایی و برخورد با استفاده 
کنندگان غیر مجاز از دستگاه های تولید رمز 
ارز از سال ۹۸ شروع شــده است، ادامه داد: 
امســال حدود ۱۲ هزار و ۳۵۲ دستگاه ماینر 
در ۸۰۲ محــل با مصــرف بــرق ۳۷ مگاوات 

شناسایی شد.  
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
با تاکید بــر لزوم شناســایی ماینرهــای غیر 
مجاز اظهار داشت: شرکت های برق موظف 
به برخورد با مشترکان پر مصرف هستند و در 
صــورت شناســایی اســتفاده کنندگان غیر 
مجاز از دستگاه های »ماینر« باید با متخلفان 

برخورد شود.
وی با بیــان اینکــه شناســایی و برخــورد با 
متخلفان استفاده از دستگاه های تولید رمز 
ارز غیر مجاز با همــکاری نیروهای امنیتی، 
انتظامی و بخش های مختلف همچنان ادامه 
دارد، گفــت: بر اســاس اعــام وزارت نیرو و 
شرکت توانیر در راســتای تامین برق پایدار، 
اســتان اصفهان به ۲ هزار مــگاوات برق نیاز 
دارد و باید ســرمایه گذاری الزم در این زمینه 

انجام شود.
وی، مهمترین راهکار رفع مشــکات انرژی 
برق در استان را تولید ساالنه ۲ هزار مگاوات 

برق و توسعه نیروگاه های خورشیدی و گازی 
دانســت و تصریح کــرد: اصفهــان ظرفیت 
بســیاری بــرای توســعه اســتفاده از انرژی 
خورشیدی و بادی دارد و الزم است تسهیات 

بانکی مورد نیاز در این زمینه تامین شود.
شیشه فروش گفت: برای تامین برق پایدار و 
جلوگیری از اعمال محدودیت ها در اســتان 
باید زیرساخت های توسعه و استفاده از انرژی 
های خورشــیدی و بادی را در دستور کار قرار 

دهیم.
وی با اشاره به اینکه تابستان امسال با مشکل 
کمبود برق در استان مواجه شدیم و محدودیت 
هایی در بخش هــای مختلف صنعت اعمال 
شد، اضافه کرد: در فصل زمستان نیز بدلیل 
کمبود گاز و کمبود تولید نیروی برق در کشور، 

محدودیت هایی وجود داشت.
به گزارش ایرنا، استان اصفهان با افزون بر پنج 
میلیون نفر جمعیت دارای حدود سه میلیون 
مشترک برق است که یک میلیون و ۲۰۰ هزار 

مشترک در شهرستان اصفهان هستند.

شهردار اصفهان:

اتوبوس های شهر به تدریج برقی می شود

 کشف بیش از ۳۱ هزار دستگاه ماینر 
در دو سال گذشته در اصفهان

اتمام طرح تهیه تصاویر 
هوایی از باغ شهر نطنز

شــهردار نطنز گفت: پروژه تهیــه تصاویر 
هوایی از باغ شــهر تاریخی نطنــز به پایان 

رسید.
ســیدمحمد اطیابی درخصوص پیگیری 
طرح جامع شــهر نطنز اظهار کرد: پس از 
انتخاب مشــاور برای اصــاح طرح جامع 
شهر نطنز و برگزاری جلسات متعدد برای 
آغاز بررسی مشکات، در نخستین اقدام 
تصاویر هوایی از باغ شهر تاریخی نطنز تهیه 

شد و به زودی آماده می شود.
وی با بیــان اینکــه در این طرح کل شــهر 
پوشــش داده شــد، افــزود: مجوز پــرواز 
پهبــاد از ارگان هــای مربوطه صادر شــد و 
 ایــن عملیــات طــی مــدت پنــچ روز بــه

 پایان رسید.
شهردار نطنز با بیان اینکه طرح تهیه تصاویر 
هوایی باید در فصل زمستان انجام می شد، 
خاطرنشان کرد: این طرح با اعتباری بالغ 
بر سه میلیارد ریال با مصوبه شورای اسامی 

شهر اجرا شد و به پایان رسید.
اطیابی ابراز امیدواری کرد: مشاور با توان 
هرچه بیشتر طرح جامع شــهر نطنز را به 
منظور تصویب و تأیید ارگان های مربوطه، 

تهیه کند.

اختصاص 2 هزار میلیارد 
تومان برای خط دوم قطار 

شهری اصفهان 

رییس کمیســیون اقتصــادی، حقوقی و 
گردشگری شورای اسامی شهر اصفهان 
از تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان برای خط 
دوم قطار شــهری این کانشهر در بودجه 

۱۴۰۱ شهرداری خبر داد. 
عملیات اجرایی خط ۲ متروی اصفهان از 
ابتدای سال ۱۳۹۸ در مسیر شمال شرقی 
به غرب شهر اصفهان آغاز شده و تاکنون 

حدود ۲۰ درصد پیشرفت داشته است.
عباس حاج رسولی ها در ســی و سومین 
جلسه علنی شورای اسامی شهر اصفهان 
افزود: ۶۰۰ میلیارد تومان نیز برای احداث 
رینگ چهارم، خیابان های شهر و آزادسازی 
گلوگاه ها تخصیص یافته اســت تا بتوانیم 
شــاهد تســهیل عبور و مرور و کاهش بار 

ترافیکی در سطح شهر باشیم. 
وی با اشــاره به برنامه دولت برای واردات 
۱۶۰ هزار دستگاه خودرو به کشور تصریح 
کرد: اگر نیمی از این خودروها برای حمل و 
نقل عمومی بخصوص در بخش تاکسیرانی 
در نظر گرفته شــود راهکار مناسبی برای 

کاهش آلودگی هوا خواهد بود. 
عضــو شــورای شــهر اصفهــان در بــاره 
معضاتی همچــون افزایش ســرطان در 
اصفهان ادامه داد: منشا سرطان در آب، 
خاک و هواســت و ما بارها در بــاره اینکه 
نامطلوب بــودن کیفیت هــوای این دیار 

هشدار داده ایم. 

نصب و تجهیز سه مخزن 
جدید آب در سه روستای 

اردستان

مخزن جدید آب در سه روستای اردستان 
نصب و تجهیز شد.

مدیــر امــور آب و فاضــاب شهرســتان 
اردســتان بــه کمبــود آبدهــی چاه های 
روســتا های ســفیده، مزد آباد و میشــاب 
به ویژه در فصول گرم ســال اشــاره کرد و 
گفت: برای رفع مشکل کمبود آب و حذف 
آبرسانی سیار، دو باب مخزن پیش ساخته 
۲۰۰ متر مکعبی در روســتا های سفیده 
و مزدآباد و یک مخزن پیش ســاخته ۱۰۰ 
متر مکعبی در روســتای میشاب نصب و 

تجهیز شد.
رضا دهقانی هزینه خرید و نصب این سه 
مخزن پلی اتیلنی را ۱۲ میلیارد ریال اعام 
کــرد و افزود: ایــن مبلغ از طــرف کمیته 
برنامه ریزی، فرمانداری و خیران شهرستان 

اردستان تامین شده است.
وی گفت: جمعیت شهرستان اردستان ۴۳ 
هزار نفر است که ۲۸ هزار نفر در شهر ها و 
۱۵ هزار نفر در روستا ها سکونت دارند در 
حالی که جمعیت شهرستان اردستان در 
ایام تعطیل با ورود گردشگران به ۶۰ هزار 

نفر نیز می رسد.
مدیــر امــور آب و فاضــاب شهرســتان 
اردســتان افزود: در حال حاضر سه شهر 
اردستان، مهاباد و زواره و ۱۵۲ روستا تحت 
پوشــش خدمات آب و فاضاب اردستان 
هســتند که آب مورد نیاز ســاکنان ۱۰۷ 
روســتا به صورت پایــدار و ۴۵ روســتا به 

صورت سیار تامین می شود.

خبر خبر

استان

گزارش

اعضای شــورای شهر اصفهان در ســی و سومین 
جلسه علنی این شــورا از معضل پرداخت حقوق 
کارگران و رشوه و باج گیری در شهرداری تا آلودگی 
هوا، ترافیک و افزایش ســرطان در شهر اصفهان 

گفتند.
مجید نادراالصلی، رئیس کمیســیون ویــژه آب و 
مناطق کم برخوردار شورای شهر اصفهان در سی و 
سومین جلسه علنی این شورا گفت: در طول جلسه 
گذشته و این جلســه تذکر دادیم که حق وحقوق 

کارگران پرداخت نشده است.
وی با بیــان اینکه مدیریــت شــهرداری مدیریت 
انتقادناپذیر است، افزود: موارد زیادی را می شنویم 
که اگر کسی نقد کند از کار خود عزل می شود، ولی 
بدانید که این پست و میز خیلی زودتر از آنچه فکر 

می کنیم از ما گرفته می شود.
وی با بیان اینکه رشوه و باج گیری هنوز در شهرداری 
وجود دارد، گفت: حتی خیلی بدتــر از آنچه فکر 
می کنیم در مدیریت های جدید این جریان وجود 
دارد. نمی دانم مدیران نظارت و حراست شهرداری 
چه می کنند، باید این موضوعات توسط کمیسیون 

پایش و نظارت رسیدگی شود.
محمد نورصالحی، رئیس شــورای اسامی شهر 
اصفهان در نطق پیش از دستور این جلسه، به روز 
درختــکاری اشــاره و اظهار کــرد: نمی شــود از 
درختکاری گفت و از باغ شــهر اصفهان یاد نکرد. 
امروز رودخانه خشک زنده رود قصه پر غصه دارد و 

از تاالب زیبای گاوخونی نمی توان حرفی نزد، چون 
این زیســت بوم غنی به کانون ریزگردهای آلوده و 

مسموم تبدیل شده است.
وی با اشــاره به روزهای شــلوغ پایان سال، گفت: 
معمواًل در این ایام مراجعه شهروندان به شهرداری 
بیشتر می شود و الزم است مدیران مناطق با حضور 
در بین مردم، با آن ها در ارتباط باشند. همچنین با 
توجه به ظرفیت سامانه سرای هشت تأکید می شود 
بحث ثبت فرمول های محاسبات عوارض عملیاتی 
شــود و بر مبنای آنچه در شورای شــهر به تصویب 

رسید، بدون کم وکاست در سایت بارگذاری شود.
وی با اشاره به صدور مجوزها به صورت غیرحضوری 
و مجازی تصریــح کرد: قــرار اســت از خردادماه 
با توجــه بــه فراهــم بــودن زیرســاخت ها صدور 
 مجوزها و پاســخ به درخواســت ها بدون مراجعه 

حضوری انجام شود.

خبرخبر
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:

باید مراقب نفوذی های دوست نما 
باشیم

در سی و سومین جلسه شورای شهر اصفهان چه گذشت؟

 شهرداری اصفهان انتقادناپذیر
 است 

نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان گفت: افراد 
نفوذی همواره بــا چرب زبانی خود را دوســتدار و 
مدافع جلــوه می دهند و این نیازمند هوشــیاری 

است، چرا که بزرگانی در این مسیر فریب خوردند.
آیت الله ســید یوســف طباطبایی نــژاد، نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار 
فرماندهان سپاه استان اصفهان، با تبریک اعیاد 
ماه شعبان به ویژه سوم شعبان سالروز والدت امام 
حسین )ع( و روز پاسدار، اظهار کرد: امام حسین 
)ع( به عنوان بزرگ پاسدار اســام تمام وجودش 
را وقف اســام کرد؛ قرآن ویژگی همراهان واقعی 
پیامبــر )ص( را شــدت در برابر کفار و دشــمنان و 

خدمت رحیمانه در برابر مردم و دوستان می داند.
وی بــا اشــاره بــه گــزارش فرمانــده ســپاه 
صاحب الزمان)عج( در خصوص خدمات سپاه به 
مردم و تقویت بنیه دفاعی و اقتدار نظام اســامی 
گفت: اینکه سپاه در زلزله، سیل و امثال آن به یاری 
مردم می رود و در برابر دشــمن با تولید تجهیزات 
دفاعی اقتدار آفرینی می کند، مبتنی بر همین آیه 
است؛ تنها قبول داشــتن زبانی اسام و شهادت 
لفظی به رســالت پیامبر)ص( و والیت ائمه کافی 
نیست؛ بلکه انسان باید با عملیاتی کردن دستورات 
دین و آمادگی بــرای فداکاری، همراهــی خود را 
نسبت به دین نشان دهد.طباطبایی نژاد ادامه داد: 
اگر در خصوص حضرت علی)ع( تعبیر جمع اضداد 
به کار می رود، نیز به همین دلیل است؛ زیرا حضرت 
علی)ع( در برابر خدا خاضع و خاشع، در برابر فقرا و 
محرومیت بسیار مهربان و نگران وضعیت آنها بود، 
ولی در عین حال مقابل دشــمنانی مثل  عمر  بن  

عبدود محکم می ایستاد و او را به زمین زد.
امام جمعه اصفهان خاطرنشان کرد: البته انسان 
همواره باید به محاســبه نفس بپردازد که مبادا از 
صراط مستقیم الهی که صراط قرآن و والیت است 
جدا شود؛ زیرا تاریخ گواه آن است که چه بسا افرادی 
که همراه پیامبر و ائمه)ع( بودند، ولی به واسطه مال 

و فرزند از این مسیر جدا شدند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به 
تحلیل رهبر معظم انقــاب در خصوص اوکراین، 
افزود: ایشــان همراهــی نکردن مــردم اوکراین با 
دولتمردان این کشــور در دفاع از خاکشان را یکی 
از دالیل مســأله امروز بحران دانســتند؛ براساس 
مضامین روایات دینی بدترین خصلت مسؤوالن و 
رهبران جامعه ترس از دشمن، سنگ دلی در برابر 
فقرا و بخیل بــودن در کمک به مردم و زیردســتان 
است.طباطبایی نژاد تأکید کرد: کسی که خود را 
همراه دین خدا می داند، هیچ تهدیدی را مانع در راه 
اهداف عالی نظام اسامی نمی داند و از آن هراسی 
ندارد و لذا کســی که می خواهد حســینی باشد، 
همواره باید خود را برای شــهادت و برای لقاء خدا 
آماده کند؛ بنابراین کسانی که به شهادت رسیدند 
نفس خود را برای شهادت آماده کرده بودند و نمونه 
بارز آن شهید سلیمانی است که درخواست او از همه 
دعا برای شهادت بود.نماینده ولی فقیه در استان 
اصفهان ادامــه داد: ایمان و عمــل صالح موجب 
می شــود خدا محبت افراد را دل مردم قرار دهد و 
به همین واسطه اســت که محبت ائمه اطهار)ع( 
و افرادی چون شهید ســلیمانی و شهید حججی 
در دل مردم قرار دارد و البته این محبت نســبت به 
مراتب ایمان این بزرگان متفاوت است؛ رسیدگی به 
خانواده شهدا و جانباز نیز بسیار هم است و این کار 
بسیار در سیره ائمه اطهار)ع( نیز مشاهده می شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به خطر 
نفوذ، توصیه کرد: افراد نفوذی همواره با چرب زبانی 
خــود را دوســتدار و مدافع جلوه می دهنــد و این 
نیازمند هوشیاری اســت، زیرا چه بسا بزرگانی در 
این مســیر فریب خوردند.همچنیــن در ابتدای 
این دیــدار، ســردار مجتبی فــدا فرمانده ســپاه 
صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان، با اشاره به 
رونمایی از برخی شهرهای موشکی و  پهبادی سپاه 
گفت: تقویت توان ایســتادگی و مقاومت، تقویت 
توان بازدارندگی، ارتقای قدرت موشکی و پهبادی 
و تقویت بنیه دفاعی در ســپاه به عنوان بخشی از 

نظام اسامی همواره در دستور کار بوده و هست.
وی تصریح کرد: امروز مشخص شد راهی که نظام 
اســامی در تقویت بنیه دفاعی در تبعیت امامین 
انقاب طی کرده است، اشتباه نبوده و توهین های 
دشمن نیز نشان می دهد راه ما درست است و البته 
دشــمن نیز برنامه هایی دارد که نباید از آن غفلت 
کرد و در این راه باید در تقویت بعد دینی، معنوی و 

اعتقادی خود تاش کنیم.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از 
کشف زمین خواری به ارزش ۹ میلیارد و ۳۶۶ 
میلیون ریال در بخش کوچری شهرســتان 

گلپایگان خبر داد.
محمدرضا هاشمی فر، جانشــین فرمانده 
انتظامــی اســتان اصفهان اظهارداشــت: 
در پــی دریافت اخبــاری مبنی بــر تصرف 
غیرقانونی بخشــی از زمین های زراعی در 
منطقه تفریحی گردشگری کوچری توسط 
فردی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران 
پلیس امنیت اقتصادی شهرستان گلپایگان 
قرار گرفت.وی افزود: پس از بررسی های الزم 
توسط کارشناسان محیط زیست و مأموران 
پلیــس اقتصــادی شهرســتان گلپایگان، 
مشــخص شــد ۶۵ هزار متــر از زمین های 
زراعی به صورت غیرقانونی تصرف شده اند.

هاشــمی فر با بیان اینکه ارزش زمین های 
تصرف شده توســط کارشناســان مربوطه 
۹ میلیــارد و ۳۶۶ میلیــون ریــال اعــام 
شــده اســت، گفت: یک نفر در ایــن رابطه 
دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده، متهم 
 بــرای اقدامــات قانونی به مراجــع قضایی

 تحویل داده شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان 
با اشــاره به عزم جدی پلیــس در برخورد با 
زمین خــواری و هر گونه جــرم اقتصادی از 
شــهروندان خواســت، هرگونــه اخبــار و 
اطاعــات در ایــن خصــوص را از طریــق 
تماس بــا مرکــز فوریت های پلیســی ۱۱۰ 
 اطاع دهند تــا اقدامات قانونی در اســرع

 وقت انجام شود.

کشف زمین خواری 9 میلیارد ریالی در گلپایگان

رییــس مرکــز اطاع رســانی 
فرماندهــی انتظامی اســتان 
تصــرف  گفــت:  اصفهــان 
غیرقانونی ۶۵ هکتار زمین  زراعی در شهرستان 
گلپایگان با اطاع مردم و اقدام پلیس اقتصادی 

برطرف شد.
سرهنگ جواد درســتکار افزود: بر اساس اعام 
شهروندان در باره تصرف زمین زراعی در منطقه 
گرشگری کوچری گلپایگان، موضوع مورد بررسی 
قرار گرفت که اســتعام از محیط زیست و جهاد 

کشاورزی نیز گزارش دریافت شده را تایید کرد.
وی ارزش زمین تصرف شده را بیش از ۹ میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد کرد و افزود: یک نفر که 

اقدام به انجام این عمل ُمجرمانه و غیرقانونی کرده 
بود، دستگیر و تحویل مقام قضایی شد.

رییس مرکز اطاع رســانی فرماندهی انتظامی 
اســتان اصفهان همچنین از کشف ۱۲ دستگاه 
ماینر تولید ارز دیجیتال در شهرســتان اصفهان 
خبر داد و افزود: ارزش این دستگاه ها ۶ میلیارد 

ریال است.
وی اضافه کــرد: این ماینرها در یک ســاختمان 

مسکونی جاسازی شده بود و تولید ارز می کرد.
سرهنگ درستکار همچنین از مساعدت پلیس در 
ترخیص موتورسیکلت و خودروهای توقیفی خبر 
داد و گفت: مبالغ جرائم بصورت قسطی و بدون 

دریافت هزینه پارکینک آزاد خواهند شد.

خبر

تصرف غیرقانونی ۶۵ هکتار زمین در 
گلپایگان برطرف شد
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جامعه 8 مارس     2۰22
کشف یک میلیارد ریال 

لوازم آرایشی در کاشان 

معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی 
کاشان گفت: یک میلیارد ریال لوازم آرایشی 
در کاشان کشف شد به نحوی که سال گذشته 
برای متخلفان در این زمینه هشــت پرونده 

تشکیل شد. 
محســن تقی زاده گفت: یک میلیــارد ریال 
اقام آرایشــی در کاشــان کشــف شــد که 
برخورد های خوبــی در این زمینــه صورت 
گرفت بــه نحوی کــه ســال گذشــته برای 
متخلفــان در ایــن زمینــه هشــت پرونــده 
تشکیل شد و امســال به دلیل نتیجه مثبت 
 این طــرح تنها یــک پرونده به ثبت رســید.

او با بیان اینکه یک هزار و ۴۳۶ پرونده در حوزه 
آرایشی و بهداشتی در ســال گذشته صادر 
شده است، گفت: در ۹ ماهه امسال یک هزار 
و ۱۹۸ پرونده صادر شده است و از سوی دیگر 
۴۵۰ بازدید از ۸۲ مرکــز تولید مواد غذایی و 
 آرایشــی و بهداشــتی صورت گرفته است.

۶۱ کارگاه مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی 
در منطقه کاشــان وجــود داردکــه در حوزه 
آرایشی بهداشــتی اقدامات خوبی صورت 
گرفته اســت بــه نحوی که ســال گذشــته 
۶۱ میلیــون تومــان و امســال ۳۸ میلیون 
 تومــان میــزان کشــفیات بــوده اســت.
تقی زاده می گوید با نظارت صورت گرفته سه 
پرونده تخلف برای واحد های متخلف تشکیل 
شده، اما خوشبختانه با نظارت صورت گرفته 
 تخلف به حداقل کاهش پیدا کرده اســت.

۴۵ مرکز عرضه تجهیزات پزشکی در کاشان 
و آران وبیــدگل فعال هســتند و ۱۳ کارخانه 
تولید تجهیزات پزشــکی در کاشــان وجود 
دارد و بــا صــدور مجــوز و راه انــدازی دیگر 
واحد های تولیدی تجهیزات پزشکی کاشان 
به عنوان یکی از قطب های تولید تجهیزات 
 پزشــکی در کشــور می تواند مطرح شــود.
به گفته معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم 
پزشکی کاشان تمام تجهیزات مصرفی و اقام 
مصرف شده بر اساس لیبل صادر شده برای 
محصول ثبت می شوند و از این رو برخورد های 
خوبی در این زمینه صــورت گرفت به نحوی 
که سال گذشته برای متخلفان در این زمینه 
هشت پرونده تشکیل شــد و امسال به دلیل 
نتیجه مثبت ایــن طرح تنها یــک پرونده به 

ثبت رسید.

آغاز پویش اهدای خون 
 عیدانه از ۱۵ اسفند تا 

نیمه شعبان 
رئیس روابط عمومــی اداره کل انتقال خون 
اســتان اصفهان از آغاز پویش اهدای خون 

عیدانه از ۱۵ اسفند تا نیمه شعبان خبر داد. 
لطفعلی جعفــری گفــت: پویــش اهدای 
خــون عیدانــه از ســوم شــعبان مصــادف 
با پانزدهم اســفند تا نیمه شــعبان در مراکز 
اهدای خون سراسر اســتان برگزار می شود 
و از همشــهریان می خواهیــم در این پویش 
 مشــارکت حداکثــری داشــته باشــند.
ذخیره خون استان اصفهان هم اکنون کمتر 
از سه روز است و در مقایســه با هفت روز حد 
مطلوب ذخیــره خون، میــزان ذخیره خون 
 اســتان در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد.

بــه گفتــه او هــم اکنــون کمبــود در همــه 
گروه هــای خونــی مشــاهده می شــود، 
امــا مشــخصا گــروه خونــی O منفــی 
اســت. مواجــه  بیشــتری  کمبــود   بــا 
در مــاه آخــر ســال بــه ســر می بریــم و 
مــردم درگیــر امــور عیدانــه نظیــر خرید و 
مســافرت هســتند، امــا مراکــز درمانــی 
همیشــه  مســتمر  مصرف کننــدگان  و 
به خــون و فرآورده هــای خونی نیــاز دارند؛ 
بنابرایــن امیدواریم شــهروندان نیازمندان 
 خــون و فرآورده هــای خونی را از یــاد نبرند.

جعفری می گوید از ابتدای فروردین تا پایان 
بهمن امســال بیش از ۱۵۰ هزار نفر جهت 
اهدای خون بــه مراکز انتقال خون اســتان 
مراجعه کرده و از این تعداد، ۱۲۱ هزار و ۵۰۰ 
نفر موفق به اهدای خون شدند. آمار اهدای 
خون امسال در مقایسه با مدت مشابه سال 
 گذشته حدود پنج درصد افزایش یافته است.

رئیس روابط عمومــی اداره کل انتقال خون 
اســتان اصفهان گفــت: تقریبــا ۵۹ درصد 
اهداکنندگان خون، اهداکنندگان مستمر 
هســتند. همچنین ۹۷ درصــد خون های 
اهدایی توســط آقایان و ســه درصد توسط 
خانم هــا اهــدا شــده اســت و از بانــوان 
 می خواهیم در این امر مشــارکت بیشــتری

 داشته باشند.

مدیر گــروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــت 
اصفهان گفت: میزان و نحوه استفاده از ماسک 
بین شــهروندان در اتوبوس های داخل شهری 

اصفهان چندان رضایت بخش نیست. 
ســیدمهدی میرجهانیــان گفت:اتوبوس ها از 
مکان های حســاس در رعایت شــیوه نامه های 
بهداشتی بویژه استفاده از ماسک هستند و انتظار 
می رود همه مسافران از ماسک استفاده کنند، اما 
 این موضوع در اصفهان طبق انتظارمان نیست.

او با تاکید براینکه اســتفاده نکردن از ماسک در 
داخل اتوبــوس، خطرپذیری باالیی در انتشــار 
ویروس کرونا دارد، گفت: برای رفع این مشــکل 
می تــوان از راهکار های ســاده ماننــد آموزش، 
نصــب تابلــوی هشــدار در داخل ایســتگاه و 
 اتوبوس و توصیه و تذکر به راننده اســتفاده کرد.

همچنیــن می تــوان از نیرو هــای کمکــی در 
ایســتگاه های پرتجمــع و مســیر های شــلوغ 
اتوبوس شــهری برای نظارت بر رعایت استفاده 
 از ماســک هنــگام ســوار شــدن بهــره گرفت.

او می گویــد رعایــت اســتفاده از ماســک در 
قطــار شــهری کانشــهر اصفهــان در حــد 
مطلــوب و رضایت بخــش اســت، زیــرا نظارت 
خوبــی در این زمینــه وجــود دارد و اصفهان در 
رتبه هــای بــاالی کشــور در زمینه اســتفاده از 

 ماســک در قطار شــهری قــرار گرفته اســت.
مدیر گــروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــت 
اصفهان میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
در استان را حدود ۵۸ درصد اعام و کردو گفت: 
میانگین رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی در 
کشــور حدود ۵۰ درصد اســت و اصفهان باالتر 
از میانگین کشــوری قرار دارد، اما این جایگاه، 
 بازهم راضی کننــده نیســت و باید ارتقــا یابد.
بطورکلــی در اصفهــان اســتفاده از ماســک 
در مقایســه با ســایر شــیوه نامه ها بهتر بــوده و 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی در بســیاری از 
 گردهمایی ها طبق ضوابط اباغ شــده است.

بــه گفتــه میرجهانیــان روش نظــارت بــر 
شــیوه نامه های بهداشــتی تغییر کرده و مانند 
گذشته نیست که همه امور نظارت و بازرسی فقط 
بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است بلکه هر نهاد 
 نیز باید وظیفه خــود را در این زمینه انجام دهد.
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان 
خواهان برخورد جدی و شدیدتر دستگاه های 
مختلف و اتاق اصناف با واحد های ناقض موازین 
بهداشتی شد و گفت: دولت می کوشد تا جای 
ممکن از تعطیلی بــزرگ و طوالنی مدت بدلیل 
کرونا جلوگیری شود، اما مردم و واحد های مختلف 

نیز باید در این مسیر همراهی کنند.

رئیس کل دادگسـتری اسـتان اصفهان، گفت: 
به متصرفان دولتی حاشـیه رودخانه زاینـده رود 
در بـاغ بهـادران ۴۰ روز مهلـت داده شـده اسـت 
تا نسـبت رفع تصـرف اراضـی حاشـیه رودخانه 

زاینـده رود اقـدام کنند. 
حجت االسـام و المسـلمین جعفـری گفـت: 
رئیس قوه قضائیـه در خصوص آزادسـازی و رفع 
تصـرف اراضـی حاشـیه رودخانه هـا و موضـوع 
آزادسازی و رفع تصرفات حاشیه رودخانه زاینده 
رودتاکید دارند. با ورود دسـتگاه قضایی اسـتان 
اصفهـان بـه ایـن موضـوع و در پـی بازدیدهـای 
سـرزده بـه حوزه هـای قضایـی اسـتان، مناطق 
قرمـز در سـاخت و سـاز حاشـیه رود زاینـده رود 
شناسـایی شـد و در همین راسـتا از منطقـه باغ 
بهـادران که یـک منطقـه جنگلـی و دارای آب در 
حاشـیه زاینده رود اسـت، بازدید صورت گرفت.

رئیس کل دادگسـتری اسـتان اصفهان  گفت: 
در جریـان بازدیـد از حـوزه قضایـی باغ بهـادران 
دسـتورات الزم بـرای رفـع تصـرف اراضـی 
حاشـیه رودخانـه زاینـده رود صادر شـد. برخی 
دسـتگاه های دولتـی و وابسـته بـه دولـت از 

جملـه آمـوزش و پـرورش، شـهرداری و سـایر 
دسـتگاه ها در حاشـیه ایـن رودخانـه مبـادرت 
بـه سـاخت و سـاز کرده انـد کـه دادگسـتری 
 اسـتان اصفهـان بـه ایـن موضـوع ورود کـرد.

بـه گفته جعفـری  بـه جهـت اینکـه منطقـه باغ 
بهـادران از مناطـق قرمـز در سـاخت و سـاز در 
حاشـیه رودخانـه زاینـده رود اسـت و ضـرورت 
بسـیج امکانات برای رفـع تصرفات و در راسـتای 
استفاده حداکثری عموم مردم از فضای حاشیه 
رودخانه زاینده رود، دادگستری استان اصفهان 
اخطار های الزم را به متصرفان بـرای رفع تصرف 
اراضـی داده اسـت تا بیشـترین بخش متصرف 
 شده از اراضی حاشـیه این رود آزادسـازی شود.

او گفـت: سـازمان آب منطقـه ای و اسـتانداری 
بـرای رفع تصرفـات حاشـیه رودخانه زاینـده رود 
طرحـی را در دسـتور کار دارنـد و دادگسـتری 
اسـتان اصفهـان نیـز از جهـت وظیفـه نظارتـی 
اجـرای ایـن طـرح را پیگیـری خواهـد کـرد تـا 
در خصـوص اراضـی حاشـیه رودخانـه زاینـده 
رود و سـایر رودخانه هـای اسـتان رفـع تصـرف و 

آزادسـازی صـورت گیـرد.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان: 

استفاده از ماسک در اتوبوس های شهری اصفهان 
رضایت بخش نیست 

خبراخبار
اصفهان آلوده ترین کالنشهر کشور است:

خطر امنیت انسانی اصفهان با مصرف مازوت 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
اســتان اصفهان گفت: اصفهان 
آلوده ترین کانشهر کشور است 
و در چهارچــوب ماحظات امنیــت ملی مجبور به 
استفاده از ســوخت مازوت شــده ایم اما با این کار، 

امنیت انسانی در اصفهان به خطر افتاده است. 
ایرج حشمتی، در بیست و ســومین همایش ملی 
صنعت، معدن و خدمات سبز در استانداری اصفهان 
افزود: ناپایداری  هوا در این فصل موجب شد سوزاندن 
مازوت تاثیر چندانی روی شــاخص های کیفی هوا 
نگذارد اما باید مراقب باشیم و اعام کنیم که با توجه 
به اینکه نیروگاه های استان بیش از ۴۰ روز از مازوت 
استفاده کردند باید در سال های آینده از فیلتر مناسب 

استفاده کنند.
وی ادامه داد: مســووالن ایــن نیروگاه ها معتقدند 
که استفاده از فیلترهای مناسب، اقتصادی نیست 
و شرایط اســتفاده از فیلتر مناســب وجود ندارد که 
این مساله تهدید بزرگی برای امنیت انسانی استان 
محســوب می شــود بنابراین باید در زمینه مصرف 

سوخت استاندارد، مراقبت ویژه ای انجام دهیم  .
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تاکید 
کرد: وزارت نفت باید برای این استان ترتیبی اتخاذ 
کند تا بطور قطع، سال آینده از سوخت مناسب در آن 
استفاده شود.وی اضافه کرد: انرژی در کشور ما بدلیل 
قیمت تمام شده پایین آن، بدرستی استفاده نمی شود 
و کمبود انرژی و کمبود گاز یکی از دالیلی است که 
امسال ما را مجبور به استفاده از مازوت در نیروگاه های 
استان کرد.حشمتی با اشاره به طرح موضوع امنیت 
انسانی از سال ۱۹۹۴ در جهان خاطرنشان کرد: امروز 
موضوع امنیت انسانی در محملی گسترده تر از امنیت 
ملی مطرح شده و عنصر اساسی در این زمینه، امنیت 

محیط زیست است.
وی بیان کرد: امروز ایران دارای پنج چالش اساسی 
در زمینه آب، تغییر کاربری اراضی، انرژی، آلودگی 
هوا و تنوع زیستی اســت که این پنج چالش اصلی 
محیط زیست اســتان هم محسوب می شــود و در 
صورت بی توجهی، شرایط سختی را برای حیات ما 
ایجاد خواهد کرد.مدیرکل حفاظت محیط زیست 
اصفهان افــزود: این چالش ها در اســتان ما خیلی 

ملموس تر و نسبت به سایر استان ها از نظر اقلیمی 
مقداری وخیم تر است لذا باید در کنار توسعه پایدار، 
مراقب امنیت انسانی خود باشیم.به گفته وی، امروز 
کم بارشی، خشکی زاینده رود و نداشتن حقابه تاالب 
گاوخونی و توجه نداشتن به مصرف آب، فشارهایی را 
به این استان وارد کرده است.حشمتی ادامه داد: یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار کانون فرسایش خاکی در استان 
اصفهان وجود دارد که همواره در ۶ ماهه اول ســال 
بدلیل وزش باد، غلظت آلودگی هوا و کاهش کیفیت 

هوا، این استان را با مشکل جدی مواجه می کند.
وی گفت: امروز زنبورداری در اســتان اصفهان نیز 
تحت الشعاع ریزگردها قرار گرفته و بسیاری از درختان، 
باغ ها و بسیاری از گونه های بومی اثر ریزگردها آسیب 

می بینند و تولید اکسیژن را به خطر می اندازند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان تصریح کرد: 
از مجموع ۵۵۰ صنعت آالینده در استان، بطور قطع 
۴۷۰ مورد از آنها آلودگی هوا را بدنبال دارند و امنیت 
این استان را تهدید می کنند و شرایط سختی را برای 
این استان رقم زده اند.وی با اشاره به اهمیت توجه به 
تنوع زیستی و اینکه تنوع زیستی، ارزشمندترین منبع 
حیات محسوب می شود، افزود: گونه های در معرض 
خطر انقراض بسیاری در کشور وجود دارد که بدلیل 
استفاده ناصحیح از منابع طبیعی و توجه نکردن به این 

ذخایر ژنتیکی، در حال از دست دادن آنها هستیم.
حشمتی تاکید کرد: ما در مراسم فرمایشی حضور 
نیافته ایم بلکه اقدام صنایع سبز که به تقریب همه آنها 
در زمینه انرژی، خاک و مسائل آموزشی نقش بسزایی 
دارند و در مسیر امنیت انسانی فعالیت می کنند، قابل 
ستایش است و ما برای زندگی در استان اصفهان باید 

در مسیر صنعت سبز حرکت کنیم.
وی گفت: دستکم سه واحد برگزیده این استان قابلیت 
انتخاب شدن در سطح ملی را داشتند که بدلیل پر 
نکردن فرم  الزم و اینکه نتوانستند مستندسازی الزم را 
انجام دهند، در سطح ملی و برگزیده انتخاب نشدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: بعضی از فعاالن صنعتی، سازمان 
محیط زیست را بدلیل سختگیری ها و تعهدات بسیار 
سنگین برای توسعه و صدور مجوزها بعنوان "محیط 
ایست" تلقی می کنند.وی افزود: امسال ۵۴ واحد 
صنعتی و خدماتی در اســتان، ثبت نام اولیه کردند 
که ۲۳ واحد از آنها ثبت نام نهایی خود را انجام دادند و 

نسبت به پر کردن فرم هایشان اقدام کردند.
حشــمتی بیان کرد: از مجموع این ۲۳ واحد، پس 
از بررسی الزم و صحت سنجی ۹ واحد بعنوان واحد 
صنعتی سبز معرفی شدند که در کمیته ارزیابی کننده 
سازمان حفاظت محیط زیست، تنها پنج واحد به تایید 

رسید اگرچه آن چهار صنعت هم از نظر محیط زیست 
استان بطور قطع  صنعت سبز محسوب می شوند.   

وی ابراز امیدواری کرد که بــا تاش و همیاری خانه 
صنعت، معدن و اتاق بازرگانی، در ســال آنده بتوان 
تعداد صنایع ســبز اســتان را افزایش داد و جایگاه 
اصفهان را در زمینه صنعت ســبز باال برد.به گزارش 
ایرنا، بیست و سومین همایش ملی تقدیر از واحدهای 
صنعتی، معدنی و خدماتی سبز، با حضور مسووالن 
کشوری بمنظور تحقق نگرش زیست محیطی در 
میان صاحبان صنایــع، معادن و خدمــات، ایجاد 
رقابت سازنده میان صنایع، معادن و خدمات کشور، 
برقراری ارتباط سازنده میان سازمان حفاظت محیط 
زیست و بخش صنعت، معدن و خدمات، ایجاد فضا 
برای تبادل تجربیات و دستاوردهای زیست محیطی 
واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی با یکدیگر در 
سالن همایش های بین المللی شهدای محیط زیست 

در تهران برگزار شد.
تشویق از مدیران صنعت، معدن و خدمات در راستای 
کاهش و جلوگیــری از صدمات زیســت محیطی و 
ارتقاء و گسترش فرهنگ آن به فن آوری های زیست 
محیطی و فرآیند تولید پاک از دیگر اهداف برگزاری 
این نشســت بود.رعایت اســتانداردهای زیســت 
محیطی، ایجاد سیســتم پایش لحظه ای، استقرار 
واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست، استقرار نظام 
مدیریت سبز، ایجاد توسعه و راهبری فضای سبز و 
آموزش و فرهنگ سازی زیســت محیطی از جمله 
شــاخص های عمومی و مدیریت انرژی، مدیریت 
منابع آب، مدیریت پسماند و گواهینامه مهارت های 
زیســت محیطــی از شــاخص هــای اختصاصی 
 انتخاب واحدهای صنعتی سبز محسوب می شود.  
انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز از طریق 
سامانه »جامع محیط زیســت« انجام شده است. 
سامانه مجوز استقرار واحدهای صنعتی، تولیدی و 
خدماتی در راستای تحقق دولت الکترونیک، حذف 
مراجعات حضوری با رویکرد شفاف سازی و کاهش 
فساد اداری ذیل سامانه جامع محیط زیست طراحی 
شده است و پاســخگویی به اســتعام متقاضیان 
دریافت خدمت الکترونیکی در ۳۱ استان کشور از 

طریق وب سرویس انجام می شود.

خبر

معاون توســعه و پیــش بینی 
اداره کل هواشناســی استان 
 ۵۰ افزایــش  از  اصفهــان 
درصدی میانگیــن بارش در سرشــاخه حوضه 

زاینده رود نسبت به سال آبی گذشته خبرداد. 
نوید حاجی بابایی ضمن اشاره به میانگین بارش 
اســتان اصفهان از ابتدای ســال آبی )مهرماه( 
تاکنون به ۱۱۲ میلیمتر رســیده است، گفت: 
میانگین بارندگی اســتان در مدت مشابه سال 
آبی گذشــته ۱۰۰ میلیمتر و در بلندمدت ۱۲۶ 

میلیمتر بوده است.
مقایسه آمار ها نشــان می دهد میانگین بارشی 
استان نســبت به مشابه ســال پیش ۱۲ درصد 
افزایــش یافتــه اســت با وجــود این نســبت به 
بلندمدت همچنــان ۱۱ درصد کاهش بارندگی 

داریم.
او گفت: طبق پیش بینی هــا و آنگونه که انتظار 
می رفت بارش ها در زمســتان امسال در استان 

و سرچشمه های آبی حوضه زاینده رود افزایش 
پیدا کرد و در کوهرنگ ۹۴۳ میلیمتر بارش ثبت 
شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 
۶۳۴ میلیمتر بود حدود ۵۰ درصد افزایش یافته 

و با میانگین بلندمدت برابر است.
با وجــود این هم اکنــون ارتفاع برف نســبت به 
شرایط طبیعی کم است و به حدود ۲۵ سانتیمتر 
می رسد و در مقایســه با بلند مدت مشابه که ۹۰ 
ســانتیمتر بوده ۶۵ ســانتیمتر ارتفاع برف این 
منطقه کم شده چرا که بارش های اخیر به صورت 

باران بوده است.
حاجی بابایی می گوید این امر کمی نگران کننده 
است، زیرا نشان می دهد ذخیره مطمئنی برای 

فصول گرم ندارد.
بر اســاس آخرین الگو های هواشناسی تا پایان 
اسفند امسال شرایط بهبود بارش ها را در استان 
اصفهان و سرچشــمه های حوضه آبریز زاینده 
رود انتظار داریم و بیشتر مناطق استان تا پایان 

سال بارش های طبیعی را دریافت می کنند و در 
سرچشمه های زاینده رود نیز بارش ها متمایل به 

فراتر از میانگین طبیعی خواهد بود.
حاجی بابایی با بیــان اینکه الگو هــای کنونی 
حاکی از تضعیف بارش ها و کاهش سامانه های 
جوی در نیمه اول فروردین است، گفت: از نیمه 
دوم فروردین ماه نیــز مجدد بهبــود بارش ها را 

انتظار داریم.
هم اکنون برای اظهار نظر درباره بارش های بهاره 
زود است، زیرا ممکن است الگو ها تغییر کنند از 

این رو در هفته های پیش رو جزئیات دقیق تری از 
وضعیت جوی فروردین ماه را اعام خواهیم کرد.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی 
اســتان اصفهان درباره وضعیت دمایی استان 
در روز هــای پایانی اســفند نیز گفــت: در کنار 
افزایش دما از هفته های ســوم و چهارم اسفند، 
کمینه های دما در سراسر استان به ویژه در نیمه 
شــمالی اصفهان بین ۲ تا ۳ درجه ســانتیگراد 
کاهش می یابد و در ســاعات صبح بــه ویژه هوا 

خنک تر است.

خبر

معاون حمایت و ســامت خانــواده کمیته امداد 
اســتان اصفهــان گفــت:۶ هــزار بیمــار خاص 
و صعب العــاج، تحــت پوشــش کمیتــه امــداد 
اســتان اصفهان قرار دارند. هــادی بنایی گفت: 
نزدیک بــه ۶ هزار بیمــار خــاص و صعب العاج، 
تحت پوشــش کمیتــه امــداد اســتان اصفهان 
قــرار دارنــد کــه از ابتــدای ســال تاکنــون برای 
درمان آن هــا بیــش از ۹ میلیــارد و ۲۰۰ میلیون 
 تومــان، کمــک هزینــه پرداخت شــده اســت.
کمــک هزینه هــای فرانشــیز، خدمــات ویــژه 
درمــان بیماران بســتری شــده در منــزل و تهیه 
تجهیــزات پزشــکی بیمــاران بســتری، ازجمله 
خدماتــی اســت کــه بــرای ۲۱ هــزار و ۵۰۰ نفر 

از مددجویــان با پرداخــت اعتباری بیش از ســه 
 میلیارد و ۹۵۵ میلیون تومان انجام شــده اســت.

اودربــاره پرداخــت حــق بیمه تأمیــن اجتماعی 
مددجویان به خصــوص زنان سرپرســت خانوار، 
گفت: امســال نزدیک به ۳۲۰ نفــر از مددجویان 
بــا رســیدن بــه شــرایط قانونی ایــن ســازمان، 
از چرخــه حمایــت  و  مســتمری بگیر شــده 
 کمیتــه امــداد اســتان خــارج خواهنــد شــد.
بنایی اقداماتی که در حوزه درمان بیماران نیازمند 
انجام می شود را به برکت حضور و اعتماد مردم به این 
نهاد دانست و گفت: برگرداندن سامتی و نشاندن 
لبخند روی لب بیماران نیازمند می تواند زیباترین و 

بهترین خدمت باشد.

خبرخبر

سفر نوروزی به شرط دوز سوم 
واکسن کرونا 

۶ هزار بیمار صعب العالج زیر چتر 
کمیته امداد اصفهان 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
تزریق دوز سوم واکســن کرونا شرط سفر نوروزی 
اســت و افرادی که ایــن دوز را دریافت نکرده اند 

امکان تردد بین جاده ای نخواهند داشت. 
پژمان عقدک گفت: طبق مصوبات ســتاد ملی 
کرونا مالکان خودرو هایی که ۳ دوز واکسن خود را 
 دریافت کرده اند امکان تردد بین جاده ای دارند.
او گفــت: افــرادی کــه دوز ســوم را تزریــق 
دوربین هــای  طریــق  از  باشــند  نکــرده 
راهنمایــی رانندگــی پــاک خــودروی آن هــا 
 چــک می شــود و روزانــه جریمــه خواهنــد

 شد.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان 

می گوید: در حــال حاضــر حــدود ۱ میلیون و 
۵۰۰ هــزار تــا ۲ میلیــون مالــک خــودرو هنوز 
واکســینه نشــده اند و امکان تردد بین جاده ای 
 بــرای ایــن افــراد وجــود نخواهــد داشــت.

عقدک معتقد است: دریافت بلیت های اتوبوس، 
قطار و هواپیما به همین روال است و امکان سفر 
برای افرادی که واکســینه نشــده باشــند وجود 
نخواهد داشــت؛ کســانی که قصد ســفر دارند 
موظف هســتند در ســامانه »ایران من« ثبت نام 
 کنند تا امکان اقامت در هتل ها را داشته باشند.

او گفت: هتل ها نیز موظف هستند کد هوشمند 
سامت را داشته باشند و آن را در معرض دید افراد 

نصب کنند.

رئیس پلیس فتای اســتان اصفهــان گفت: در 
شبکه های اجتماعی شاهد روش های جدیدی 
از کاهبرداری با عنوان دانلــود نرم افزار تقویم 
۱۴۰۱ هســتیم کــه کاهبــرداران با ســاخت 
بدافزار های مخرب به دنبال ســرقت اطاعات 

کاربران هستند. 
ســرهنگ ســید مصطفــی مرتضــوی گفت: 

شــاهد  اجتماعــی  شــبکه های  در  اخیــرا 
روش های جدیــدی از کاهبــرداری با عنوان 
دانلــود نرم افــزار تقویــم ۱۴۰۱ هســتیم کــه 
در این شــگرد مجرمانــه، این افراد با ســاخت 
بدافزار های مخرب و جاسوسی به دنبال سرقت 
اطاعات کاربران هســتند یا این که با ارســال 
نرم افزار هــای جعلی و تقلبی بــرای کاربران، از 

آن ها کاهبــرداری مالی کــرده و یا آن هــا را به 
 درگاه هــای جعلی بانکــی هدایــت می کنند.

اگرچه شاید این ایده و خدمات ارائه شده در این 
نرم افزار ها در نوع خود مفید و کاربردی باشد، اما 
همین موضوع، شگرد هایی را برای کاهبرداری 
 در اختیــار افــراد ســودجود قــرار می دهــد.
به گفته او کاهبرداران سایبری با تبلیغ فروش 
نرم افزار هــای جعلی در شــبکه های اجتماعی 
افراد را ترغیب بــه دانلود و خریــد می کنند و به 
منظور دانلــود نرم افزار هــای فــوق، مبالغی را 
مطالبه یا این که آن ها را به صفحه های درگاه های 

بانکی جعلی )فیشــینگ( هدایت می کنند که 
این موضوع سبب کاهبرداری و برداشت های 
از حســاب کاربــران می شــود.  غیرمجــاز 
رئیس پلیس فتا استان اصفهان می گوید سازنده 
اینگونه نرم افزار ها به تمامی اطاعات وارد شده 
توسط کاربر(نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس 
و شماره تماس( دسترسی دارند، بنابراین قادرند 
با داشتن این اطاعات از کاربران سوءاستفاده 
کنند، بنابراین کاربران فضای مجازی هرگز نباید 
فریب این گونه تبلیغات را خورده و هنگام دانلود 

این برنامه ها احتیاط های الزم را انجام دهند.

 کالهبرداری با عنوان دانلود نرم افزار 
تقویم ۱۴۰۱ 

افزایش ۵۰درصدی میانگین بارش در 
سرشاخه زاینده رود 

 مهلت ۴۰ روزه دادگستری به متصرفان دولتی 
اراضی حاشیه رودخانه زاینده رود 

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با اشــاره 
بــه احتمال افزایــش مســافرت های نوروزی 
از آمادگی کامل این فرماندهــی برای تأمین 
امنیت و آرامش جاده ها و نقاط گردشگری در 
ایام نوروز ۱۴۰۱ خبر داد. ســردار محمدرضا 
میرحیــدری افــزود: بــا تدبیر فرمانــده کل 
انتظامی جمهوری اســامی ایران، مراســم 
جشن دانش آموختگی و اعطای درجه داری 
به نیروهای جدیدالورود به نام ســردار شهید 
ورکش همزمان با کلیه مراکز آموزشی ناجا، در 

مرکز شهید بهشتی اصفهان اجرا شد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: 

به امید خدا نیروهای جدید به منظور برقراری 
تأمین امنیت به ویژه در ایام پایانی سال در کنار 
سایر نیروهای انتظامی حضور خواهند داشت. 
وی تأمین امنیت بازار و خرید عیدانه مردم در 
ایام پایانی سال را از برنامه های مهم پیش روی 
پلیس اســتان برشــمرد و خاطرنشــان کرد: 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان برای ایام 
نوروز ۱۴۰۱ از آمادگی کامل برخوردار است و 
برای برقراری امنیت جاده ها، مراکز گردشگری 
و نقاط دیدنی استان برنامه ریزی کرده است تا 
امنیت و آرامش برای مردم و مســافرانی که به 

این استان سفر می کنند، فراهم باشد

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

آمادگی کامل پلیس اصفهان برای تامین امنیت 
جاده ها و نقاط گردشگری
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رییس هماهنگـی امـور مناطق و دسـتیار ویـژه در 
امور مناطـق سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشـی 
شهرداری اصفهان جزییات فراخوان واگذاری ۳۰ 

مجموعـه فرهنگی به مـردم را تشـریح کرد.
بـه گـزارش اداره ارتباطـات سـازمان فرهنگـی 
اجتماعـی ورزشـی شـهرداری اصفهـان، حامـد 
نظری دربـاره فراخـوان مشـارکت مردمـی در اداره 
تعدادی از مراکـز فرهنگـی و کتابخانه های متعلق 
به شهرداری اصفهان اظهار داشـت: واگذاری این 
مجموعه هـای فرهنگـی از سـال ۱۳۸۵ آغاز شـده 
اسـت. تاکنون ۷۲ مرکز بـه مـردم واگذار شـده و در 
ایـن مرحلـه از فراخـوان ۳۰ فرهنگسـرا، کتابخانه 
و سـالن مطالعه طـی فرآینـدی بـه افـراد حقیقی و 

حقوقـی واگـذار می شـود. 
وی بـا اشـاره بـه زمـان شـرکت در این طـرح گفت: 
متقاضیان از روز شنبه ۱۴ اسفندماه به مدت ۹ روز 
فرصت دارنـد با مراجعـه بـه اداره امـور قراردادهای 
سـازمان فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی شـهرداری 
اصفهـان واقـع در مجموعـه اداری امیرکبیـر، 
پاکـت فراخـوان را دریافـت کننـد کـه در اولیـن روز 
بـا اسـتقبال گسـترده از حضـور شـهروندان روبـرو 

بودیـم.
رئیس هماهنگـی امور مناطـق سـازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشـی شـهرداری اصفهان بیـان کرد: 
روز ۲۲ اسـفند سـاعت ۱۴ آخرین مهلـت فراخوان 
اسـت کـه شـرکت کنندگان بایـد در زمـان تعییـن 
شـده به صورت حضـوری مـدارک الزم را در اختیار 

سـازمان قـرار دهند. 
نظری با اشـاره به شـرایط افـراد حقیقـی و حقوقی 
شرکت کننده در این طرح  ادامه داد: افراد حقیقی 
باید تحصیات و سـابقه فعالیت در حوزه فرهنگی 
از جملـه اداره فرهنگسـرا، کتابخانـه و ... را داشـته 
باشـند، همچنیـن ایـن افـراد و اعضـای درجه یک 
خانـواده آن هـا نبایـد کارمنـد دولـت یا شـهرداری 

باشند.

وی تصریح کـرد: متقاضیان باید نسـبت به منطقه 
مـورد نظر و مکانـی که فرهنگسـرا یـا کتابخانه آنجا 
واقع شده آشـنایی کامل داشته باشـند و ایده های 
اجرایـی و برنامه هـای پیشـنهادی خـود را نیـز ارائه 

دهند.
وی گفـت: افـراد حقوقـی نیـز شـامل کانون هـا 
و موسسـات فرهنگـی، هیات هـای مذهبـی و 
مجموعه هـا و تشـکل های مـردم نهـاد هسـتند که 
خدمـات ارائـه شـده توسـط ایـن مجموعـه هـا نیز 
باید مرتبط بـا فعالیت های حـوزه فرهنگی باشـد. 
رئیس هماهنگـی امور مناطـق سـازمان فرهنگی 
اجتماعـی ورزشـی شـهرداری اصفهـان تصریـح 
کرد: شـرایط و ضوابط کامل و انتظارات شهرداری 
و خدماتـی که در قبـال آن ارائه می شـود بـه صورت 
کامـل در بسـته فراخـوان تشـریح شـده اسـت کـه 
متقاضیان می توانند با مراجعه به سـایت سـازمان 
فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی شـهرداری اصفهان 
بـه آدرس esfahanfarhang.ir یـا تماس با سـامانه 
مردمـی ۱۳۷ اطاعـات موردنظـر خـود را کسـب 

کننـد. 
نظـری گفـت: در فراخوان منتشـر شـده، اسـامی 
و آدرس ۳۰ مرکـز قـرار دارد. ایـن مراکـز در اکثـر 
مناطق شـهرداری اصفهان قرار دارند و متقاضیان 
می تواننـد بـه ترتیـب اولویـت سـه مرکـز را انتخاب 

کننـد. 
وی ادامه داد: همچنین متقاضیان می توانند برای 
کسب اطاعات بیشتر از آن مجموعه فرهنگی، به 
ادارات فرهنگی و اجتماعی شهرداری های مناطق 

پانزده گانه مراجعه کنند.
وی تصریـح کـرد: درآمـد حاصـل از خدمـات بـه 
مدیـران منتخـب ایـن مجموعه هـا تعلـق می گیرد 
ضمـن اینکـه شـهرداری نیـز بـه واسـطه نقـش 
حمایتـی خـود کمک هایی بـه ایـن مراکـز خواهد 
داشـت تـا برنامه ها به صـورت قوی تـر انجام شـود. 
وی بـا بیـان اینکه پـس از دریافـت پاکت ها، دسـته 

بنـدی و احـراز انجـام می شـود، خاطرنشـان کرد: 
یک تیم متشکل از ۷ نفر از کارشناسان و مسئولین 
مرتبـط در شـهرداری بـا افـراد متقاضـی دارای 
صاحیـت، مصاحبـه کـرده و ۳ نفـر برتـر جهـت 
اداره هـر مرکـز را بـه ترتیـب اولویت مشـخص کرده 
و جهـت تاییـد و انتخـاب نهایـی بـه شـورای عالـی 

واگـذاری متشـکل از ۳ نفـر از اعضـای شـورای 
شـهر و ۲ نفـر از مسـئوالن شـهرداری معرفـی مـی  
کننـد و برگزیـدگان از ابتـدای اردیبهشـت ۱۴۰۱ 
اداره مرکـز را برعهـده گرفتـه و طبـق برنامه هـا و 
 سیاست ها، خدمات خود در حوزه فرهنگی را ارائه

 می کنند.

دومین جلد از مجموعه شـکوه شـعر شـیعی 
با نـام »قصایـد والیـی سـروش اصفهانـی« از 
سـوی انتشـارات کتـاب نیسـتان راهـی بـازار 

کتاب فروشـی ها شـد.
و  خـان  بـه  ملقـب  محمدعلـی  میـرزا 
سـروش،  بـه  متخلـص  و  شمس الشـعرا 
فرزنـد قنبرعلـی اصفهانـی سـده ی، شـاعر 
قصیده سـرای قرن سـیزدهم هجـری قمری 
در اصفهـان بـه دنیـا آمـد. سـروش در ابتدای 
جوانـی از زادگاه خـود بـه اصفهـان رفـت و 
چندسـال در سـایه حمایت سـید بیدآبادی، 
مجتهد و مـدرس مشـهور آن دوره زندگی کرد 
و اندکی خواندن و نوشتن آموخت. سپس در 
دوره ولیعهدی ناصرالدین شاه قاجار در تبریز 
بـه خدمـت او راه یافت و بـا سـرودن قصایدی 
در مـدح ناصرالدین شـاه بـه شـهرت رسـید و 
بعـد از جلـوس ناصرالدین شـاه در تهـران، 

ملک الشـعرای دربـار او شـد.
منقبـت  و  مـدح  در  »شـمس المناقب 
پیامبـر )ص( و خانـدان نبـوت«، »مثنـوی 
روضه االنـوار در ذکـر واقعـه کربـا«، »دیوانی 
بـه نـام زینه المدایـح و قصاید«،»فتح نامه ها و 
مثنوی های اردیبهشـت نامه«، »ساقی نامه« 
و »الهی نامـه« آثـاری اسـت کـه از میـرزا 
محمدعلـی ملقـب بـه خـان و شمس الشـعرا 
و متخلـص به سـروش بـر جـای مانده اسـت.
دیـوان کامـل سـروش نخسـتین بار در سـال 
۱۳۳۹ ۱۳۴۰- خورشـیدی بـا مقدمه جال 
همایی و به اهتمام محمدجعفـر محجوب در 
دو جلد به چاپ رسـید و اکنون دومین جلد از 
مجموعه شکوه شعر شیعی با عنوان »قصاید 

والیی سروش اصفهانی« و با مقدمه گزینش و 
شرح ابیات »مریم مرادی« از سوی انتشارات 

کتاب نیسـتان روانه بازار نشـر شد.
آنچـه در مجموعـه »قصایـد والیـی سـروش 
اصفهانـی« بـه کوشـش مریـم مـرادی شـرح 
و تحلیـل شـده، قصایـدی اسـت کـه در 
شـمس المناقب سـروش، در مـدح حضـرت 
رسـول )ص( و اهل بیـت اطهـار )ع( سـروده 
شـده اسـت. ایـن شـرح بـا رویکـردی ادبـی و 
روایـی تبییـن شـده اسـت و در شـرح ابیـات، 
عـاوه بـر توضیـح دشـواری ها، سـعی بـر آن 
بوده که منشأ دینی تفکر شاعر نیز شناسایی 
شـود تـا معلـوم شـود کـدام مضمون سـاخته 
خود سـروش بوده و کدام مضمون از مأثورات 
و روایـات بـه شـعر راه یافتـه اسـت. نتیجـه 
به دسـت آمده حاکی از آن است که مهم ترین 
وجوه تفکر دینی شـاعر تصاویری بـوده که از 
معصومین، باالخص حضـرت امیرالمؤمنین 
)ع( و جایـگاه امـام در نظـام خلقـت، عرضـه 

شـده اسـت.
کـه سـروش در وصـف  و صفاتـی  افعـال 
اهل بیـت )ع( ذکـر می کنـد، در پنـج بخـش 

مطـرح شـده اسـت:
۱. افعـال و صفاتی کـه مخصوص خدا اسـت 
و انسـان کامـل نیـز بـه اذن الهی به آن دسـت 

پیـدا می کنـد.
۲. کار ویژه هایـی کـه ملـک مقـرب الهـی 

عهـده دار آن اسـت.
۳. بیان تصاویـر و مضامینی دربـاره اهل بیت 
)ع(کـه بـه باورهـای کامـی شـاعر مربـوط 

اسـت.
۴. تأویل هـای والیـی از اشـارات قرآنـی کـه 

مربـوط بـه اهل بیـت )ع( اسـت.
۵. فضائـل انسـانی اهل بیـت )ع( ماننـد 
شـجاعت، عدالـت، سـخاوت و امثـال آن.
کتاب »قصایـد والیی سـروش اصفهانـی« در 
۳۰۵ صفحه نـگارش یافته اسـت و دومین اثر 
از پروژه شکوه شعر شیعی محسوب می شود 
کـه از سـوی انتشـارات نیسـتان با همـکاری 
مؤسسه ادب پژوهی شیعی )سلیس( منتشر 

کرده اسـت.

 قصاید والیی سروش اصفهانی
 منتشر شد

تیزر رسمی سریال 
»سودا« منتشر شد

بازیگر سریال نمایش خانگی »سودا« از 
انتشار تیزر این مجموعه خبر داده است.

سمیرا حسن پور با انتشار ویدئویی در 
صفحه شخصی خود در اینستاگرام آورده 

است:
»با نزدیک شدن به نمایش آناین در 
شبکه نمایش خانگی، تیزر رسمی سریال 

»سودا« رونمایی شد.
تیزر رسمی سریال نمایش خانگی سودا 
به کارگردانی ایمان یزدی و تهیه کنندگی 
مهرداد فرید در حالی رونمایی شد که این 
سریال پس از پشت سر گذاشتن مراحل 
پس تولید، از چهارشنبه، هجدهم اسفند 
در پلتفرم های لنز ایرانسل، آپرا، آیو و 
 آیگپ تی وی، اکران آناین خود را آغاز

 می کند.
»سودا« نخستین سریال ایمان یزدی 
در مقام کارگردانی به شمار می رود. وی 
همچنین فیلم نامه این تریلر اجتماعی را 

به نگارش درآورده است.
بازیگرانی که در این سریال به ایفای نقش 

پرداخته اند عبارتند از:
محمدرضا علیمردانی، بهاره کیان افشار، 
احمدی نیا،  پیام  حسن پور،  سمیرا 
فرشادجو،  شبنم  جعفری،  باسر  سید 
ابوالفضل همراه، پژواک ایمانی، ابراهیم 
کوخایی، اکبر رحمتی، شیا نوروزی، 
ساغر  قرایی،  علیرضا  راستگو،  آرمین 
کیان، علیرضا طلیسچی، بهناز پورفاح 
و محمدرضا هدایتی، پرویز فاحی پور و 

بهرنگ علوی.
در وصف داستان سریال سودا این جمله 

آمده است:
»از این به بعد، جسم و روح و روان تو مال 

منه…«

مشق شب های کرونایی 
محمد احصایی در گالری 

امروز

محمد  خطاطی  آثار  از  نمایشگاهی 
احصایی با نام "مشق شب های کرونایی" 
همراه با عکس های او از موزه های متنوع 

جهان در گالری امروز برگزار شده است.
مریم حسینی، مدیر گالری امروز اظهار 
سال  از  احصایی  محمد  استاد  کرد: 
کرونا گسترش  بیماری  که  زمانی   ۹۸
ع شد،  پیدا کرد و دوران قرنطینه شرو
خط  تمرین  و  نگارش  به  منزل  در 
به گفته خودشان مشق  که  پرداختند 
همین  با  و  است  کرونایی  شب های 
 عنوان نیز در گالری به نمایش گذاشته

 شده اند.
کنار مشق  در  این که  بیان  با  حسینی 
شب های کرونایی، تصاویری که استاد 
موزه های  از   ۱۳۴۸ از سال  احصایی 
مختلف جهان عکاسی کرده است نیز 
در گالری امروز به نمایش گذاشته شده 
است، ادامه داد: تعداد ۵۲ اثر از این 
عکس ها توسط بهزاد حاتمی جمع آوری 
شده و در نمایشگاه ارائه شده است؛ 
ضمن این که کتاب "گنج بازیافته" شامل 
عکس های ۵۰ ساله محمد احصایی از 
موزه های جهان است که در این گالری 

رونمایی شد.
وی در خصوص فروش آثار نیز گفت: 
فروش آثار ارائه شده در این نمایشگاه 
نیز مطرح است و قیمت مشق شب های 
کرونایی حدود ۳۰ تا ۳۶ میلیون تومان 
و عکس ها نیز حدود قیمت پنج میلیون 

تومان تعیین شده است.
عاقه مندان برای بازدید از نمایشگاه 
»مشق شب ها محمد احصایی« می توانند 
تا بیست وششم اسفندماه از ساعت ۱۱ 
تا ۱۹ به گالری امروز، واقع در اصفهان، 
فرشید  بن بست  دوم،  آبشار  خیابان 

)شماره ۲( پاک ۲۲۴ مراجعه کنند.

سریال کتاب

آگهی

فراخوان مشارکت مردمی در اداره مراکز 
فرهنگی و کتابخانه ها اعالم شد

معاون ورزشی تفریحی سازمان 

خبر
فرهنگــی اجتماعی ورزشــی 
شهرداری اصفهان از برگزاری 
جشنواره تفریحی »ماســه های جادویی« خبر 

داد.
بــه گــزارش اداره ارتباطات ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، احسان 
بعیدی با اشاره به برگزاری این جشنواره اظهار 
داشت: این رویداد شامل سه رشته مفرح است 
که شــرکت کنندگان می توانند با حضور در آن، 

ساعاتی شاد و پرنشاط را تجربه کنند.
وی افزود: رشــته های طناب کشی، بازی های 
امدادی و ابروالیبال برای این جشنواره تفریحی 
درنظر گرفته شده که عاوه بر ایجاد روحیه نشاط 
و شادابی شرکت کنندگان، روحیه کار گروهی و 

همکاری را نیز در آن ها تقویت می کند.
وی تصریح کرد: این رویداد از ۲۰ بهمن به مدت 
یک ماه ویژه مــدارس، فرهنگ ســراها و مراکز 

فرهنگی و عموم بانوان برنامه ریزی شده است.
گفتنــی اســت؛ بــاغ نــاژوان بزرگتریــن بــاغ 

تفریحــی شــهر بــوده و از وســیعترین زمیــن 
ماســه ای در فضای بــاز برخوردار اســت که تا 
۲۰ اســفندماه میزبان جشــنواره ماســه های 
جادویی خواهد بود و عاقه منــدان برای ثبت 
نام و حضــور در این برنامه می توانند با شــماره 
۰۹۱۳۲۰۸۲۵۸۰ تماس حاصل کــرده و یا به 
صورت حضوری به محل باغ بانوان ناژوان واقع 
در اتوبان شــهید حبیب اللهی. بلوار کشــاورز 
 . خیابان بــاغ فردوس بعــد از ایســتگاه پلیس 

مراجعه کنند .

فراخوان هشتمین دوره پروژه 

تئاتر
نمایشــنامه نویســی »چهــار 

فصل تئاتر ایران« منتشر شد.
ایوب آقاخانی طراح و مدیــر پروژه  ملی »چهار 
فصل تئاتر ایران« و مســئول دفتــر مطالعات 
و پژوهش هــای مرکز هنرهای نمایشــی حوزه  
هنری در آستانه برگزاری هفتمین کارگاه های 
فصلی این پروژه آموزشی، فراخوان هشتمین 

دوره آن را منتشر کرد.
در این فراخوان آمده است:

»انســان معاصر در حال اکتســاب غنی ترین 
تجربیات زیســتی و فلسفی اســت. آنچه او در 
حال تجربه کردن اســت و در دورانی فشــرده، 
گــذار از آن را به عنــوان مرحلــه ای کوتــاه از 
زندگی اش پذیرفته، مجموعه ای است عریض 
و طویل که بشر در طول حیات تاریخی اش گاه 

قرن ها برای کسبش تقا کرده است.
ایــن دوران پیچیــده  فلســفی، سیاســی، 
اقتصادی، زیســت محیطی، و غریب بی شک 
از انســان آفرینه ای می سازد بســیار غیرقابل 

پیش بینــی و زندگی اش را پدیــده ای می کند 
بی بدیــل، شایســته میلیون ها برگ داســتان 

الیه مند و مانا.
»پروژه  ملی چهار فصل تئاتر ایران« در راستای 
تداوم گام های خود که اینک به بیستمین گام 

رســیده و به عنوان فصــل هشــتم از دور نوین 
آن، از کلیــه  عاقه مندان مجرب یــا کم تجربه  
امر بسیار مهم نمایشنامه نویســی در خارج از 
پایتخت دعوت می کند تــا ایده های اولیه  این 
دوره را مرتبط با عنوان »مناســبات انسانی در 

جهان بعد از کرونا« چون همیشه به دبیرخانه  
دائمی این پروژه، دفتر مطالعات و پژوهش های 
مرکز هنرهای نمایشــی حوزه  هنری به نشانی 
http://sahnemagazine@yahoo.com تا 

پایان نوروز ۱۴۰۱ ارسال دارند.
ایده های اولیه در حداقل پنج سطر و حداکثر 
دو صفحه  A۴ و ۱۸ سطر توسط اعضای هیئت 
علمی فصل هشتم که متعاقبا معرفی خواهند 
شد، بررسی و برگزیدگان وارد گام نگارش اولیه 

و کامل نمایشنامه  خود می شوند.
برگزیــدگان ایــن مرحلــه در بهــار ۱۴۰۱ در 
کارگاه های فصلی پروژه  چهارفصل تئاتر ایران 
شــرکت کرده و پیش از پایان بهار، نسخ نهایی 
نمایشنامه هایشــان را بــرای بررســی نهایی و 

برگزیده شدن برای انتشار ارائه خواهند داد.
بدیهی اســت که وجه خیال پردازانــه  آثار این 
فصل یا ورود نســبی به جهــان فانتزی ممکن 
است پررنگ تر از مضامین و ایده های فصل های 
پیشین رخ بنماید و یا شــاید بهتر آن است ذکر 
شــود که در طراحی اولیه ایده های این فصل 
می تــوان از ویژگی های ژانرهــای متنوع تری 

بهره برد.
بــه امیــد پویایــی ذهــن عاقه منــدان بــه 

نمایشنامه نویسی کشورمان.«

انتشار فراخوان هشتمین دوره پروژه  »چهار فصل تئاتر ایران«

یادواره عباس بهشـتیان یکـی از فعـاالن میراث 
فرهنگی اصفهان در منزل تاریخی او برگزار شد. 
عبـاس بهشـتیان از خدمـت گـزاران تاریـخ 
و میـراث فرهنگـی شـهر اصفهـان بـود. او 
اقدامـات زیـادی نیـز جهـت حفـظ آثـار و ابنیـه 
تاریخـی اصفهـان انجـام داد. مکاتبـات بسـیار 
وی کـه هنـوز در بایگانـی میــراث فرهنگــی 
اصفهــان باقــی اسـت، نشـان از عاقه فـراوان 
دارد.  شـهر  ایـن  فرهنـگ  و  تاریـخ  بـه   وی 
از اقدامـات اسـتاد بهشـتیان می تـوان بـه 
جلوگیـری از عبـور و مـرور وسـایل نقلیـه از 
روی پل هـای خواجـو و سـی وسـه پـل و احیـا 
و مرمـت مـزار صائـب تبریـزی و بازارچــه بلنــد 
)بازار هنــر( و بنا های تاریخی دیگـر، نامگذاری 
اماکـن و معابـر بـا توجـه بـه تاریخچـه دقیـق 
آن، تـاش جهـت حفـظ محیـط زیسـت و 
کـرد. اشـاره  اصفهـان  شـهر  سـبز   فضـای 
سـیانی نـوه مرحـوم عبـاس بهشـتیان در 
ایـن یـادواره گفـت: پدربزرگـم بـه درخـت، 
فرهنـگ، آبادانـی و فرهنـگ عشـق می ورزیـد. 
ایشـان بـه موسـیقی و شـعر عاقـه داشـتند. 
جمعه هـا اسـتاد تـاج اصفهانـی، اسـتاد صغیـر 
اصفهانـی، اسـتاد جلیـل شـهناز و اسـتاد 
کسـایی در منـزل ایشـان جمـع می شـدند و 
می کردنـد. زمزمـه  را  بسـیاری   اشـعار 
او گفـت: زمانـی کـه بـه ایشـان خبـر رسـید 
کـه مسـجد جامـع اصفهـان مـورد اصابـت 
موشـک رژیـم بعـث قـرار گرفتـه سراسـیمه 
خـود را بـه اداره فرهنـگ و هنـر اصفهـان 

در  چـرا  کـه  کردنـد  اعتـراض  و  رسـاندند 
 جنـگ آثـار تاریخـی مـورد حملـه قـرار گرفتـه.
سـیانی می گویـد: اسـتاد بهشـتیان بـرای 
نخسـتین بار پیشـنهاد ثبت خانه هـای تاریخی 
را دادنـد. ایشـان بـه شـهرداری پیشـنهاد دادند 
تـا بـرای درختـان پـاک و شناسـنامه درسـت 
کننـد. از دروازه شـیراز تـا سـی و سـه پـل بـا 
شـد. درختـکاری  بهشـتیان  مرحـوم   نظـر 
نیـز  فرهنگـی  میـراث  کارشـناس  حریـری 
در ایـن یـادواره گفـت: خانـه تاریخـی مرحـوم 
پـی در  پـی در  بهشـتیان، در چهـار نسـل 
خدمـت ایـن خانـواده بـوده و ایـن خانـواده در 
دوره قاجـار لقـب عصـار داشـتند و علـت ایـن 
اسـت. بـوده  آن هـا   امـر شـغل خانوادگـی 
او گفت: خانه کارگاه بهشـتیان یـک اثر تاریخی 
خـاص و بـاارزش اسـت. یکـی از اولویت هـای 
ایـن اسـتاد گرانقـدر ایـن بـوده که مرتـب بـه آثار 
تاریخی اصفهـان سرکشـی می کردند و اگـر آثار 
آسیبی دیده بودند ایشـان با جدیت نامه نگاری 

و پیگیـری می کردنـد تـا رفع خطر شـود.

یادواره عباس بهشتیان در اصفهان برگزار شد 

تجربه لحظاتی پر نشاط با جشنواره »ماسه های جادویی«

فیلمنامـه »روزنـه« کـه توسـط سـمانه نامـدار 
نوشـته شـده برای سـاخت به تصویب رسیده 
اسـت. »روزنـه« عنـوان فیلمنامـه ای بـه قلـم 
سـمانه نامـدار اسـت کـه قـرار اسـت در ۴۰ 

قسـمت بـه تولید برسـد.
این سـریال در هر قسـمت ۴۰ دقیقـه خواهد 
بود و فریبا بانـک توکلی تهیه کنندگـی آن را بر 
عهده خواهد داشـت.فیلمنامه »روزنه« برای 
تولید به تصویب رسـیده و قرار است در شبکه 

یک پخش شـود.
تهیه کننده این مجموعه پیـش از ایـن درباره 
موضـوع آن توضیـح داده بـود: موضـوع ایـن 
سـریال ریشـه یابی پرخاشـگری و افسـردگی 

در مـردم اسـت و بـرای نـگارش متـن آن تیـم 
تخصصی کادر روان شناسی و روان پزشکی به 
ما مشـاوره می دهند، به همین دلیـل »روزنه « 
یک درام معمولی تلویزیونی نیسـت بلکه یک 
سریال علمی اسـت که باید تخصصی نوشته 

و سـاخته شود.
پیش تولید این سـریال قرار بود دو سـال پیش 
آغاز شود و حاال بعد از دو سـال دوباره در مسیر 

تصویب و تولید قرار گرفته اسـت.
فریبـا بانـک توکلـی پیـش از این سـریال های 
مختلفـی را تهیـه کنندگـی کرده اسـت کـه از 
جمله آنها می توان به سـریال »فسـیل زنده«، 

»دوردسـت هـا« و »خـاک گـرم« اشـاره کرد.

سریال
با تصویب فیلمنامه؛ 

»روزنه« سریال ۴۰ قسمتی شد

نمایشگاه

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۰۶۰۱۲۲۷۳، تاریخ ارسال نامه: 
۱۴۰۰/۱۲/۱۲، خانم ناهید برومند اسفرجانی فرزند نصراله با تسلیم 
یک برگ استشهاد شهود مدعی مفقود شدن سند مالکیت تحریری 
دفترچه ای/برگی ششدانگ پاک ۱۴۱/۱۳۵۷ واقع در خمینی شهر 
بخش ۱۴ ثبت اصفهان که مالکیت ذیل شماره دفتر ۶۶۴ و صفحه ۳۳۵ 
و شماره چاپی ۱۸۵۶۱۴ه/۹۱ ثبت و تسلیم گردیده و طبق عملیات 
افراز شماره ۸۹/۸۶۷۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۹ اداره ثبت اسناد و اماک 
خمینی شهر به نام نامبرده انتقال یافته و متقاضی اظهار نموده که سند 
مالکیت دراثر مفقودی فاقد اصالت/ازبین رفته و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی نموده است. لذا طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
رییس اداره ثبت اسناد و اماک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن 

زاده – ۱۲۸۷۲۵۶ / م الف

آگهی اصالحی تبصره یک ماده 105 اصالحی آیین نامه قانون ثبت
شماره: ۲۶۰۴۳۰۹۴، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵، براساس تقاضای 
مرضیه پوری رحیم مبنی بر حذف عبارت »به استثنا بها ثمنیه 
اعیانی« چهار دانگ از ششدانگ پاک ۱۵۱۳۶/۱ واقع در بخش 
۵ ثبت اصفهان که طبق سوابق مالک بها ثمنیه اعیانی مزبور خانم 
آمنه سجادیان می باشد و دراجرای تبصره یک ماده ۱۰۵ اصاحی 
آیین نامه قانون ثبت، کارشناس رسمی دادگستری به موجب نامه 
۱/۳۵۲۲۷/۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ بها ثمنیه اعیانی پاکهای 
مذکور را ۳۷۰/۰۰۰ ریال برآورد و متقاضی آن را به حساب سپرده طی 
فیش شماره ۰۰۱۰۶۲۶۶۷۵۹۰۸۹۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ واریز 
نموده است و اعام داشته از نشانی مالکه و حیات یا ممات وی اطاعی 
ندارد لذا مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
ذینفع جهت دریافت بها تعیین شده به اداره ثبت منطقه شمال اصفهان 
مراجعه نماید و درصورت ادعای تضییع حقی می تواند از تاریخ انتشار 
این آگهی به مدت یکماه به مراجع صالحه قضایی مراجعه و گواهی 
طرح دعوی را به این اداره تسلیم نماید. درصورت عدم ارایه گواهی طرح 
دعوی عبارت »به استثنا بها ثمنیه اعیانی« از سوابق ثبتی متقاضی 
حذف خواهد شد. رییس منطقه ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان 

موسوی – ۱۲۸۸۰۶۸ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: ۲۰۲۷۰۴۴۲۳۹، مورخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷، نظربه اینکه 
عفت کامیابی امنیه فرزند علی شماره شناسنامه ۷۴۱۳ تاریخ تولد 
۱۳۴۲/۵/۱۹ صادره از دولت آباد دارای شماره ملی ۶۶۰۹۱۴۴۲۰۶ 
با جزء سهم ۶ از کل سهم ۶ بعنوان مالک شش دانگ اعیان پاک 
ثبتی ۱۵۱۹۰/۳۳۳۶۶ واقع در بخش ۵ با شماره مستند مالکیت 
۱۷۱۶۲۷ تاریخ ۱۳۸۶/۸/۲۴ موضوع سند مالکیت اصلی بشماره 
چاپی ۲۸۵۶۹۱ سری سال که در صفحه ۴۵۱ دفتر اماک جلد ۳۵۹ 
ذیل شماره ۷۴۱۸۵ ثبت گردیده است که باارایه دو برگ استشهاد که 
به شماره ۱۹۹۳۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ در دفترخانه ۶۲ اصفهان 
گواهی شده است مدعی است سند مالکیت مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارایه کننده مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارایه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
 شد. مهدی صادقی رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان 

– ۱۲۸۸۱۳۸ / م الف

مشاهیر
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ورزش 8 مارس     2۰22
تکواندو جام فجر بانوان؛ 

طال های روز نخست به ایران 
رسید

 مدال های طــای نخســتین روز رقابت های
 بین المللــی تکوانــدو جــام فجر بانــوان به 

تکواندوکاران ایرانی رسید.
روز پیکار های بین المللــی تکواندو جام فجر 
بانــوان در اوزان فــرد )اوزان منهــای ۴۶، ۵۳، 
۶۲ و ۷۳ کیلوگــرم( با حضــور ۶۱ تکواندوکار 
از کشور های ایران، افغانســتان، ارمنستان، 
جمهوری آذربایجان، هند، اردن، قزاقستان، 
پاکستان، ترکیه، ازبکستان و تیم پناهندگان در 
سالن خانه تکواندو فدراســیون برگزار شد و در 
پایان طا های این چهار وزن به تکواندوکاران 

ایران رسید.

آغاز لیگ های جودو از 2۰ 
اسفند به صورت متمرکز

لیگ برتر و لیگ امید تا المپیک جــودو از ۲۰ 
اســفند به صورت متمرکز در سالن افراسیابی 

تهران برگزار می شود.
مراسم قرعه کشــی لیگ برتر )جام ایثار برای 
ایران( و لیگ امید تا المپیک جودو در ســالن 
همایش های وزارت ورزش و جوانان با حضور 
نمایندگان تیم ها برگزار شد. لیگ های جودو 
از ۲۰ تا ۲۲ اسفند به صورت متمرکز در سالن 

شهید افراسیابی تهران برگزار می شود.
در لیگ امید ۱۳ تیم حضور دارند که در ۲ گروه 
رقابت می کنند و در لیگ برتر جودو هم ۹ تیم 

حضور دارند.

پیروزی ذوب آهن مقابل 
رعد پدافند آمل

تیم هندبــال ذوب آهن با پیــروزی مقابل رعد 
پدافند آمل جایگاه خود را در جدول رقابت ها 

حفظ کرد.
به گزارش فدراســیون هندبال، تیم ذوب آهن 
اصفهــان در مرحلــه دوم دور برگشــت لیگ 
برتر هندبال مردان رودروی رعــد پدافند آمل 
قرار گرفت و بــا نتیجه ۳۳ بر ۲۵ پیــروز میدان 
شناخته شد و با کســب دو امتیاز این دیدار به 

خانه بازگشت.
مســابقات مرحله دوم دور برگشــت لیگ برتر 
هندبال مردان روز گذشته ۱۶ اسفند به پایان 

رسید.

سپاهان از صعود به مرحله 
فینال لیگ برتر والیبال 

بازماند
طایی پوشــان اصفهانــی که به عنــوان تیم 
صدرنشین به مرحله پلی آف صعود کردند، در 
مرحله نیمه نهایی مسابقات را به پیکان واگذار 

کردند.
تیم والیبال سپاهان در مرحله نیمه نهایی لیگ 
برتر والیبال باید در دو بــازی مقابل پیکان قرار 
می گرفت که در نخســتین بازی سپاهانی در 

سه ست متوالی بازی را به پیکان واگذار کردند.
تیم والیبال سپاهان در دومین بازی مرحله نیمه 
نهایی مقابل پیکان قرار گرفت که ســت اول با 
نتیجه ۲۵ بر ۱۸ به نفع پیکان تمام شد، ست دوم 
سپاهانی ها موفق شدند با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ پیروز 
شوند، ست سوم با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ با پیروزی 
شاگردان اکبری همراه بود، ست چهارم با نتیجه 
۲۵ بر ۱۷ به ســود پیکان تمام شد تا در نهایت 

پیکان با نتیجه سه بر یک برنده این دیدار باشد.
سپاهانی ها اگر موفق می شدند در این بازی به 
پیروزی برسند، کار به بازی سوم می کشید ولی 
شکست خوردند تا پیکان دوباره بعد از پنج سال 

فینالیست لیگ برتر والیبال شود.
در اولین مسابقه نیز تیم مقاومت شهداب یزد 
سه بر یک فوالد سیرجان ایرانیان را شکست داد 
و به دیدار نهایی صعود کرد تا دو تیم فوالدی لیگ 
برتر به رتبه سومی این رقابت ها اکتفا کرده باشند 
و پیکان و شــهداب در دیدار نهایی به مصاف 

یکدیگر بروند.
تیم فوالد مبارکه سپاهان ســال گذشته نیز به 
همراه لبنیات هراز آمل در ســکوی سوم لیگ 

برتر ایستاد.
فینال لیگ برتر مردان به صورت دو برد از ســه 
مســابقه در روزهای ۲۲، ۲۴ و ۲۶ اســفندماه 

پیگیری خواهد شد.

برگزاری مراسم اختتامیه 
رقابت های بین المللی 

اسکواش ایران
مراســم اختتامیــه رقابت هــای بین المللی 
اســکواش نیــروی دریایی ارتــش جمهوری 

اسامی ایران برگزار شد.
آئین اختتامیه رقابت های بین المللی اسکواش 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی با حضور 
فرماندهان و مدیرکل ورزش و جوانان اســتان 
تهران و رئیس گروه ورزش قهرمانی اســتان و 
کادر اجرایی و فنی مسابقات و با حضور رئیس 

فدراسیون اسکواش برگزار شد.

دیدار تیم های فوتبال پاسوس فریرا و پورتو در هفته 
بیست و پنجم لیگ پرتغال با درخشش مهاجم 

ایرانی پورتو و پیروزی این تیم به پایان رسید.
به گــزارش ایرنا، تیم فوتبال پورتــو در چارچوب 
هفتــه بیســت و پنجم لیــگ پرتغــال میهمان 
تیم پاسوس فریرا بود و در پایان موفق شد با نتیجه 

چهار بر دو حریف خود را از پیش رو بردارد. 
تیم پورتو در ابتدا در دقیقه ۱۷ توسط په په به گل 
رســید اما دلگادو در دقیقه ۳۱ کار را به تســاوی 
کشید. مهدی طارمی که از ابتدا در ترکیب تیمش 
حضور داشت در دقیقه ۳۸ به کمک تیمش آمد و 

پاس گل دوم تیمش را به اوانیلسون داد. 
در دقیقــه ۵۲ یکبار دیگــر ملی پــوش فوتبال 
کشورمان توانست به اوانیلسون پاس گل بدهد 
تا این مهاجم بیش از همیشه ممنون پاس های 
طارمی باشد. این پایان کار نبود چرا که طارمی 
این بار مهارت خود را در گل زدن نشان داد. او در 
دقیقه ۵۹ با پاس گل اوانیلســون موفق شد گل 
چهارم تیمش را به ثمر برساند تا یک شب طوفانی 

را پشت سر گذاشته باشد.  
گایتان از تیم میزبان رد دقیقه ۶۶ توانست یکی از 
گل ها را جبران کند اما این گل نتوانست جلوی 
پیروزی دراگــون ها را بگیــرد. طارمی در دقیقه 
۷۲ جای خود را به کنسیســائو پســر سرمربی 

تیمش داد. 
پورتو با این پیروزی ۶۷ امتیازی شد و فاصله خود 
را با تیم دوم به عدد ۶ رساند. پاسوس فریرا با ۲۷ 

امتیاز در رده دهم قرار دارد. 

مدیران باشگاه های لیگ برتر بدمینتون زنان و 
مردان قدردانی شدند.

بــه گزارش روابط عمومی بدمینتــون، آیین 
تجلیل از باشــگاه های لیگ برتــر بدمینتون 
بانوان و آقایــان ســال ۱۴۰۰ در هتل همای 

تهران برگزار شد.
در ابتدای این مراســم که مدیران باشــگاه ها 
حضــور داشــتند؛ دکتــر پوریــا ضمــن 
خوشامدگویی، حضور باشــگاه ها و فعالیت 
آن ها در بدنه ی ورزش را بسیار با اهمیت خواند 
و ورزش حرفه ای و قهرمانــی را بدون فعالیت 
باشگاه ها امکان پذیر ندانست. ایشان ضمن 
تشکر از مدیران باشگاه ها گزارشی از لیگ برتر 

و لیگ دسته یک سال ۱۴۰۰ ارائه نمود.
در پایان دکتر پوریا به همراه دکتر محمد فرجی 
نائب رئیس فدراسیون، خانم دکتر مددی نائب 
رئیس بانوان فدراسیون، آقای فرشاد نصرتی 
دبیرکل فدراسیون، کاپ ها و احکام باشگاه ها 
را تقدیم کرده و با هدایایی از تمامی باشگاه ها 

تقدیر نمودند.
لیگ برتر بدمینتون در قسمت بانوان و آقایان 
یک مهر ۱۴۰۰ آغاز شــد، این مســابقات به 
صورت رفت و برگشــت و با حضــور ۵ تیم در 

قسمت بانوان و ۸ تیم در قسمت آقایان برگزار 
شــد. لیگ برتر بانــوان که به جــام والیت نام 
گذاری شــده بود در ۱۰ هفته و در ۲۵ آذر کار 
خود را با قهرمانی میاد تبریز، نایب قهرمانی 
نویان تهران و سومی مس شهر بابک به پایان 

رساند.
لیگ برتــر آقایان که به جام خلیــج فارس نام 
گذاری شــده بود در چهارده هفته و در تاریخ 
۲۰ دی کار خود را با قهرمانی شهرداری شهر 
بابک، نایب قهرمانی رعــد پدافند هوایی قم 
و ســومی نماینده سیســتان و بلوچستان به 

پایان رساند.

شکست نمایندگان ایران در رینگ امان
نماینــدگان بوکس ایــران با شکســت مقابل 
حریفان خــود از رقابت های آســیایی حذف 

شدند.
بــه گــزارش  فدراســیون بوکــس، در ادامــه 
رقابت های بوکس قهرمانی نوجوانان و جوانان 
امروز، میاد فاحی در مرحله یک چهارم نهایی 
وزن ۵۷ کیلوگرم نوجوانان بــه مصاف "فاروخ 
توالگانف" از ازبکســتان رفت و مغلوب حریف 
خود شــد و از راهیابی به مرحلــه نیمه نهایی 

بازماند.
مهدی کاظمی در دیگر رقابــت ها، در مرحله 
یک چهارم نهایــی وزن ۵۴ کیلوگــرم مقابل " 

دانیاروف تمیرخان" از قرقیزســتان شکست 
خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

در ششمین روز مسابقات، نیما بیگی در مرحله 
یک چهارم نهایــی وزن ۵۴ کیلوگرم به مصاف 
"شباب عبدالله" از کویت خواهد رفت. بیگی 
در نخستین دیدار خود از سد " کوزای السود" از 

فلسطین گذشت.
هدایت تیم های ملی نوجوانان و جوانان بوکس 
ایران برعهده رضا مهدی پور به عنوان سرمربی 
و مرتضی سپهوندی، مهدی طلوتی و محمد 
مهدی پور به عنوان مربی است. در این مسابقات 
مهدی شفیعی هم سرپرستی تیم کشورمان را 

عهده دار است.

»طارمی« آتش در دهان دراگون ها؛ تثبیت صدرنشینی 
پورتو با درخشش »مهدی«

تجلیل از باشگاه های برتر بدمینتون

 اعالم برنامه های هفته دوم تا چهارم لیگ برتر فوتسال 
در اصفهان 

خبرخبر

دبل شهریار برای پایان طلسم تساوی ها
سپاهان ۲ - فجرسپاسی صفر 

تیــم فوتبال ســپاهان پــس از 
ســه تســاوی متوالــی مقابــل 
فجرسپاســی بــه یک پیــروزی 

خانگی رسید.
در چارچوب رقابت های هفته بیست و یکم لیگ 
برتر فوتبال، تیم های ســپاهان و فجرسپاسی در 
ورزشگاه نقش جهان به مصاف یکدیگر رفتند که 
این دیدار در نهایت با پیروزی ۲ بر صفر ســپاهان 

به پایان رسید.
   شرح بازی:

ســپاهان پس از سه تســاوی متوالی نیاز مبرمی 
به پیروزی و کســب ســه امتیاز از بــازی خانگی 
با فجرسپاسی داشت. سپاهان که در ابتدای بازی 
با تعویض اجباری علیمحمدی با میاد جهانی به 
ترکیبی هجومی تر رسید در نیمه نخست در خلق 
موقعیت های خطرناک موفق بود که یکی از این 
موقعیت ها نیــز در دقیقه ۴۳ با ضربه ســر مغانلو 
تبدیل به گل شــد تا شــاگردان محرم نویدکیا در 
پایان نیمه نخست با پیروزی راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم فجرسپاســی با وجــود اینکه عقب 
بود باز هم رو به بازی دفاعی آورد تا شــاید با حفظ 
حداقل اختــاف، در دقایق پایانی بــا ارائه بازی 
انتحاری به گل تســاوی برسد. شــرایط بازی اما 
آنطور که فجر می خواست پیش نرفت و سپاهان که 
در طول نیمه دوم برای زدن گل دوم تاش می کرد 
در دقیقه ۷۴ روی برگشت یک ضربه ایستگاهی 
باز هم توسط مغانلو به گل رسید تا تقریبًا خیالش 
بابــت پیــروزی راحــت شود. فجرسپاســی در 
دقایــق پایانی بــازی یکــی دو موقعیــت خیلی 
خوب روی شــوت از راه دور داشــت اما مظاهری 
 با درخشش روی این موقعیت ها، کلین شیتش 

را حفظ کرد.
بــازی  طــول  در  هرچنــد  ســپاهان 
نمایش دلچسبی نداشت اما در روزی که چندین 
بازیکن مصــدوم داشــت و به خصــوص در خط 
هافبک دست محرم بسته بود، به یک برد با ارزش 

دست پیدا کرد تا اختافش با مس رفسنجان، تیم 
پایین تر از خودش به ۴ امتیاز افزایش پیدا کند.

سرمربی سپاهان:در مقابل فجرسپاسی درخشان 
ظاهر نشدیم

ســرمربی تیم فوتبال ســپاهان گفت: با توجه به 
شرایطی که داشتیم تمرکزمان بر کسب سه امتیاز 
بود و در مجموع نمایش درخشــانی در این بازی 
نداشــتیم.محرم نویدکیا ســرمربی تیــم فوتبال 
سپاهان در نشســت خبری پس از دیدار این تیم 
مقابل فجر سپاسی در چارچوب هفته بیست و یکم 
لیگ برتر فوتبال کشور گفت: بازی خارق العاده ای 
نبود امــا گرفتن این ســه امتیــاز وضعیت مان را 

بهتر کرد.

وی در ادامــه تاکیــد کــرد: بــا توجه به شــرایط 
تیم و تــاش بازیکنــان برای کســب پیــروزی، 
فوق العــاده ای  عملکــرد  بــازی  ایــن  در 
دهــی  بــر ســامان  تمرکزمــان  و  نداشــتیم 
 وضعیــت تیــم و رســیدن بــه ســه امتیــاز بود.

وی در خصوص عملکرد فجر سپاسی در این دیدار 
اظهار کرد: می دانستیم که در مقابل فجر سپاسی 
کار سختی داریم چرا که این تیم با ساختار دفاعی 
مستحکم کار می کند و در بستن فضاهای خالی 

قدرتمند ظاهر می شود.
نویدکیا افزود: در ضربات ایستگاهی و همچنین 
اســتفاده از ضد حمات مخصوصا در نیمه اول 
برای حریف موقعیت  مناسب برای گل زنی وجود 

داشت.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان ادامه داد: با وجود 
عملکرد خوبی که فجر در میانه زمین از لحاظ بازی 
سازی داشت، سعی کردیم در مالکیت توپ برتری 
 داشته باشیم و برای خلق موقعیت تاش کردیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در نیمه دوم با توجه 
به اینکه برتری عددی داشتیم الزم بود تا کمی بهتر 
از فضاها برای ضد حمله استفاده کنیم اما در این 

امر موفق عمل نکردیم.
در چارچــوب هفتــه بیســت و یکــم لیــگ برتر 
فوتبــال کشــور، تیم فوتبال ســپاهان بــا نتیجه 
 ۲ بــر صفــر از ســد میهمانــش فجــر سپاســی 

شیراز گذشت.

خبر

تیــم فوتبــال فــوالد و ذوب آهــن در هفتــه 
بیست ویکم لیگ برتر فوتبال رودرروی یکدیگر 
قرار گرفتند که بــازی با پیــروزی ذوب آهن به 

اتمام رسید.
تیم فوتبال ذوب آهن در هفته بیست ویکم لیگ 
برتر فوتبال در ورزشگاه فوالد آرنا رودرروی تیم 
فوتبال فوالد خوزســتان قرار گرفت که بازی در 
نیمه دوم بــا نتیجه دو بر یک بــه نفع ذوب آهن 

به پایان رسید.
شرح بازی: 

شهاب گردان دروازه بان نیم فصل اول ذوب آهن 
درون دروازه فوالد قرار دارد. فوالدی ها در اولین 
حمله و در دقیقه یک بازی توسط پری را به گل 
رســیدند. گاندو ها برای جبــران گل خورده 
حماتی را انجام می دهند. بازی تا دقیقه ۲۵ 
با نتیجه یک بر صفر به سود فوالد پیش می رود، 
در ایــن دقایق شــاهد موقعیت های خطرناک 
از جانب دو تیم نیســتیم. تارتار برای این بازی 
روی ارسال از کناره ها حســاب باز کرده بود که 
ابراهیم زاده از سمت چپ توپی روی دروازه فوالد 
ارســال کرد و گل تســاوی توسط باقرپسند به 
ثمر رسید. بازیکنان فوالد فشار بیشتری را وارد 
می کنند. داور یک دقیقه وقت اضافه اعام کرد 
و در نهایت نیمه اول این دیدار با تساوی یک بر 

یک تمام شد.
نیمه دوم: در ایــن نیمه توپ و میدان بیشــتر 

در اختیار فوالد اســت. بــازی تا دقیقــه ۶۵ با 
تســاوی یک بر یک پیش مــی رود. ذوبی ها با 
تعویض هایی که صورت گرفت عملکرد بهتری 
ارائــه دادند. بازی خوبــی را در دقایــق پایانی 
شاهد نیستیم. در دقیقه ۸۷ بازیکن ذوب آهن 
با دید خوبی که داشت سعی کرد از جلو آمدن 
دروازه بان فوالد اســتفاده کند و توپ را از باالی 
سر گردان به گل تبدیل کند، اما این دروازه بان 
توپ را به سختی با یک دست دفع کرد که توپ 
برگشتی توســط درویشــی به گل تبدیل شد و 
ذوب آهن پیش افتــاد. داور پنــج دقیقه وقت 
اضافه در نظر گرفت که در نهایت بازی با پیروزی 

دو بر یک ذوب آهن به پایان رسید.

رحمان محمدی راد پس از شکست مقابل پیکان 
درنیمه نهایی والیبال گفت: قول قهرمانی داده 
بودم اما امشب شکست خوردم و مقصر من بودم.

به گزارش ایسنا، تیم والیبال سپاهان اصفهان با 
شکست در دو دیدار نیمه نهایی لیگ برتر از صعود 

به فینال بازماند. 
رحمان محمدی راد ســرمربی سپاهان در پایان 
این دیدار گفت: به تیم پیکان تبریک می گویم، 
مستحق این پیروزی بودند. ما هم نسبت به بازی 
قبلی بهتر بودیم اما برای بردن پیکان کافی نبود. 
به بازیکنان تیم و مجموعه مان خســته نباشید 
می گویم. از مدیریت  و همه عوامل باشــگاه که 
تمام امکانــات را فراهم کردند، تشــکر می کنم. 
همه چیــز ایده آل بــود و باید از آنهــا و هواداران 

عذرخواهی کنم. 
او افــزود: قول قهرمانــی داده بودم اما امشــب 
شکســت خوردم و مقصر من بودم. تیمی که به 
دنبال پیروزی در نیمه نهایی اســت باید کیفیت 
باالتری داشته باشد.  بازیکنان جنگیدند و مقصر 

اول و آخر من هستم. 
محمدی راد با بیان اینکه همه شــرایط را فراهم 
کرده بودیم تا بهترین عملکرد را داشته باشیم اما 
این اتفاق نیفتاد، ادامه داد:  احســاس می کنم 
تفکراتم خوب نبود و شاید تاکتیکم مناسب این 
مسابقه نبود. مقصر من هستم و کسی را مقصر 

نمی دانم. 

او در مورد حضور ســپاهان در فصــل بعد لیگ 
گفت: حضور ســپاهان در لیــگ بعدی قطعی 
است. افتخار می کنم که سه سال در این مجموعه 
کار کرده ام. امروز امکانــات الزم برای قهرمانی 
در این باشگاه وجود دارد و مطمئنم سپاهان در 
سال های آینده بهتر حاضر می شود. آرزو می کنم 
خیلی زود قهرمان شود. سپاهان باید در ورزش 

حرف اول را بزند. 
سرمربی سپاهان در مورد قطعی برق در جریان 
مسابقه و تاثیر آن بر روی عملکرد این تیم  گفت: 
تاثیری نداشــت و ســت دوم را بردیــم  اما برای 
والیبال ما و مسابقه نیمه نهایی خوب نبود. این 
اتفاق ســال ها نیفتاده  و در چنین مســابقه ای 
قشــنگ نبود اما گفتند قطعی سراســری بوده 

است.
او در مــورد داور مســابقه گفــت: از ما گذشــت 
اما از مســئوالن فدراســیون خواهــش می کنم 
که سیســتم ویدئو چــک را ارتقاء بدهنــد. این 
دوربین ها کیفیت الزم را نــدارد و تنش به وجود 
می آورد. داور و تیم ها دچار اشــتباه می شدند. 
چند صحنه مشــابه بــه وجود آمد کــه رای های 
متفاوت داشــت و من به عنوان مربی نمی توانم 
تشخیص بدهم کدام درست است. ما در باشگاه 
سپاهان از دوربین ایرانی استفاده کردیم و ۱۰۰ 
 درصد از این دوربین های ایتالیایی فدراســیون

 قوی تر بود. 

خبرخبر
فوالد یک _ ذوب آهن 2

کامبک گاندوها در اهواز!
سرمربی والیبال سپاهان: مقصر باخت 

هستم

برد نزدیک زردپوشان در خانه
تیم فوتسال سپاهان اصفهان 
در چارچوب هفته بیســت و 
پنجــم لیگ برتر فوتســال میزبان فــوالد زرند 

ایرانیان است.
هفتــه بیســت و پنجــم لیــگ برتر فوتســال 
باشگاه های کشــور، دو تیم سپاهان اصفهان 
و فوالد زرند ایرانیان در ســالن آبفای اصفهان 
مقابل یکدیگر صف آرایی کردنــد. این دو تیم 
در حالی هفته ماقبل پایانی لیگ برتر را انجام 
می دهند کــه در نیمه باالیی جــدول دارند و 
عمًا لیگ برایشــان تمام شــده و بازی های 
باقی مانده شان تشریفاتی محسوب می شود.

شرح بازی و گل ها:
تیم فوالد زرند ایرانیان خیلی بهتر بازی را شروع 
کرد و موفق شــد قبل از رسیدن بازی به نیمه، 
گل نخست را توســط علی ایزدی وارد دروازه 

سپاهان کند.
پس از آن سپاهانی ها که غافلگیر شده بودند 
به حمات پیاپی و فشار روی دروازه فوالد روی 
آوردند. اما ضربات پایانی طایی پوشان دقت 

کافــی را نداشــتند و یــا واکنش هــای خوب 
دروازه بان فوالد و مدافعانش، مانع از فروپاشی 

دروازه تیمشان شدند.
در واپسین دقایق نیمه اول، روی حرکت زیرکانه 
رضا آبگون، با شروع سریع بازی و ارسال پاس 
به میاد چراغی او را در موقعیت خوب گلزنی 
قرار داد و چراغی هم با یک شوت پای چپ کار 

را به تساوی کشاند.
اما این پایان کار نبود و فقط ۲۵ ثانیه مانده به 
پایان نیمه نخست، جواد محمدی با یک شوت 
ناگهانی از زاویه ای بســته فــوالد را به گل دوم 

رساند تا میهمان برنده به رختکن برود.
پنج دقیقه پس از شــروع نیمه دوم و در دقیقه 
۲۵، میاد چراغــی باز هم موفق شــد با یک 

ضربه دیدنی گل دوم سپاهان را به ثمر برساند.
در دقیقه ۲۸ مهرداد صادقی دروازه بان فوالد 
زرند به خاطــر برخورد توپ بیــرون از محوطه 
و مانع شدن از گلزنی ســپاهان با کارت قرمز 

مستقیم داور روبرو شد.
فوالد زرنــد صاحب یک ضدحملــه در دقیقه 
۲۹ شد، در ادامه خطای مدافع سپاهان روی 
بازیکن فوالد این تیم را به خاطر رسیدن تعداد 
خطاهای سپاهان به پنج، در فرصت گلزنی از 
روی پنالتی نقطه دوم کرد که حسین اکبرزاده 

آن را به گل سوم فوالد تبدیل کرد.
دقیقه ۳۲، کامبیز گمرکی با تیزهوشــی پس 
از جاگذاشتن مدافع سپاهان موفق شد یک 
پنالتی بــرای فوالد بگیرد، توپی که به دســت 
مدافع سپاهان برخورد کرد و خطای هند شد. 
اما بــا واکنش خــوب فرهــاد ابراهیمی درون 

دروازه توپ به گل تبدیل نشد.
در پاورپلی تیم سپاهان، طایی پوشان پس 
از فشارهای فراوان مدافعان فوالد زرند را ناچار 
به اشــتباه کردند تا دروازه خودی را باز کنند و 

دوباره کار به تساوی کشیده شود.
در ثانیه هــای پایانی بــازی ســپاهانی ها که 
به دنبال بــرد بودند باز هم ریســک پاورپلی را 
بــه جــان خریدنــد و موفــق شــدند بــا 

چاشنی کامبک پیروز این دیدار شوند.

سپاهان ۴ _ فوالد زرند ۳

اتفاقی که می تواند فصل بعد را به کابوس استقالل تبدیل کند

گزارش

با پایان دور دهم سی ودومین دوره رقابت های شطرنج زنان ایران و با 
وجود فاصله یک دور مانده به پایان رقابت ها، قهرمان کشور مشخص 

شد.
به گزارش ایرنا و بنا به اعام فدراسیون شطرنج ، در پایان دور 

دهم فینال قهرمانی بانوان کشور در مهمترین دیدارها 
میترا اصغرزاده بر آنیتا پرویزی غلبه کرد و موفق به کسب 

عنوان قهرمانی کشور شد.
مهدیس مهدوی دیگر مدعی این مسابقات در حالیکه 
در اکثر لحظات برتری قاطع داشــت در عین ناباوری 

مغلوب وصال حامدی نیا شد.
آنوشا مهدیان بر طناز ازلی غلبه کرد و پرنیان قمی نیز 

برابر ژینا پاک طینت به تساوی رضایت داد.
هرچند که میترا اصغرزاده قهرمان این دوره از بازی ها شد 

اما در دور پایانی چهار ورزشــکار دیگر شانس کسب عنوان 
نایب قهرمانی را دارند و می توانند به همراه قهرمان کشور در 

ترکیب تیم ملی قرار گیرند.

میترا اصغرزاده قهرمان سی و دومین دوره 
رقابت  شطرنج زنان کشور شد
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موز، میوه ضد افسردگی 
مــوز دارای خــواص بــی شــمار 
است که از افســردگی جلوگیری 

می کند. 
بسیاری از افراد، از مصرف موز به دلیل کالری باالیی 
که دارد، اجتناب می کنند. موز فواید بسیاری برای 
سامتی دارد. از بهبود خلق و خو گرفته تا محافظت 

از سامت قلب.
در این مطلب، تمام فواید موز مورد بررسی قرار گرفته 
است. شما با خواندن این مطلب خواهید فهمید که 

موز، میوه ضد افسردگی است.
موز در یک نگاه کوتاه

برخی از افــراد هر روز موز می خورنــد؛ در حالی که 
برخی دیگر به دلیل ترس از اضافه وزن از آن اجتناب 
می کنند. بله، موز سرشــار از کربوهیدرات و کالری 
است. بنابراین، آیا باید در رژیم غذایی محدود شود؟ 
ما تمام جوانب مثبت و منفی موز را تجزیه و تحلیل 

خواهیم کرد.
موز منبع عالی پتاسیم است که برای عملکرد طبیعی 
سیستم قلبی عروقی، فعالیت بافت عضانی و حفظ 
تعادل آب بدن ضروری است. این عنصر مهم را فقط 
با غذا می توانیم دریافت کنیم و ۱۰۰ گرم موز حدود 

۳۴۰ میلی گرم پتاسیم دارد.
موز سرشار از ویتامین های مختلف است. ۱۰۰ گرم 
موز حاوی حــدود ۱۱ درصد از نیــاز روزانه ویتامین 
C اســت که برای عملکرد طبیعی سیستم ایمنی 
ضروری اســت. ۱۰۰ گرم موز نیز حدود ۱۹ درصد 
از نیاز ویتامین B۶را تامین می کند که برای عملکرد 
 E و A سیستم عصبی ضروری است. ویتامین های
موجود در موز با اثرات آنتی اکسیدانی خود به دفاع 

از بدن کمک می کنند.
۱۰۰ گرم موز به طور متوسط   ۹۵ تا ۱۰۰ کیلو کالری 

انرژی دارد. این میوه را از منوی خود حذف نکنید. 
یک موز حاوی حدود ۳ گرم فیبر اســت که یک گرم 
آن فیبر خوراکی محلول است. این به جذب آهسته 
کربوهیدرات ها و کاهش افزایش ســطح قند خون 

کمک می کند.
موز برای یک میان وعده ســریع عالی است. با این 
حال، تعادل مهم اســت. تنها وعده توصیه شــده 
یک موز متوسط   است. موز نارس حاوی قند کمتر 
و فیبر بیشتری به شکل نشاسته و پکتین غیرقابل 
هضم است. چنین موز هایی پری بیوتیک هستند؛ 
یعنی رشد فلور مفید در روده ها را افزایش می دهند. 
شیرینی کمتری دارند و احســاس سیری، بیشتر 

طول می کشد.
موز یکــی از جذاب ترین و دوســت داشــتنی ترین 
میوه های دنیا اســت. فواید زیادی با این میوه زرد 

مرتبط است.

در این جا فواید موز برای سامتی آورده شده است:
یکی از میوه هایی است که دارای اثرات ضد افسردگی 
است. موز سرشار از اســید آمینه تریپتوفان است. 
تریپتوفان پس از یک سری فرآیند های بیوشیمیایی 
در بدن ما به ســروتونین معروف به هورمون شادی 
تبدیل می شود و عاوه بر بهبود خلق و خو، حافظه، 

توجه و خواب را نیز بهبود می بخشد.
موز به دلیل ســطوح بــاالی تریپتوفان کــه بدن به 
ســروتونین تقویــت کننــده خلــق و خــو تبدیل 
 می کنــد، می توانــد بــرای غلبــه بــر افســردگی 

مفید باشد.
ویتامین B۶ می تواند به خــواب راحت کمک کند 
و منیزیم به آرامش عضــات کمک می کند. عاوه 
بر این، تریپتوفــان موجود در موز بــه دلیل خواص 

خواب آور آن شناخته شده است.
موز برای قلب شما مفید اســت. سرشار از پتاسیم 

است که یک ماده معدنی ضروری برای حفظ سامت 
قلب است. سطوح باالی پتاسیم و سدیم پایین نیز به 

جلوگیری از فشار خون باال کمک می کند.
موز سرشار از فیبر است که می تواند به هضم منظم 
کمک کنــد. ویتامین B۶ همچنین ممکن اســت 
به محافظــت در برابــر دیابت نــوع ۲ و کاهش وزن 

کمک کند.
مطالعات نشان می دهند که نشاسته مقاوم موجود 
در مــوز ســامت روده را حفظ کرده و قنــد خون را 

کنترل می کند.
سامت بهتر چشم

هویج محبوب تریــن میوه برای کمک به ســامت 
چشم است؛ اما موز نیز ســهم خود را دارد. توت ها 
حاوی مقدار کمی، اما قابل توجه ویتامین A هستند 
که برای محافظت از چشــم ها، حفظ دید طبیعی 
 A و بهبود دید در شــب ضــروری اســت. ویتامین
حاوی ترکیباتی است که از غشا های اطراف چشم 

محافظت می کند.
این میوه به حفظ استخوان های قوی کمک می کند. 
موز حاوی مقادیر زیادی فروکتولیگوساکارید است. 
این ها کربوهیدرات هایی هستند که پروبیوتیک هایی 
را تحریــک می کنند که به هضــم کمک می کنند و 
توانایی بدن برای جذب کلسیم را افزایش می دهند.

برخی از مطالعات نشان می دهند که خوردن موز در 
حد اعتدال ممکن است از سرطان کلیه محافظت 
کند. تحقیقات نشان می دهند کسانی که ۴ تا ۶ موز 
در هفته می خورند، می توانند خطر ابتا به سرطان 
کلیه را به نصــف کاهش دهند. موز ممکن اســت 
در پیشگیری از سرطان کلیه و ســایر سرطان ها به 
دلیل سطوح باالی ترکیبات فنلی آنتی اکسیدانی 

مفید باشد.

 پژوهش
زگیل ها زائده های بی ضرر روی پوست هستند که 
 )HPV( در اثر عفونت با ویروس پاپیلومای انسانی

ایجاد می شوند. 
    درمان زگیل در خانه

سرکه ســیب یک ماده اسیدی اســت که از آب 
سیب تخمیر شده تهیه می شود. تصور می شود 
که مانند اسید سالیسیلیک عمل می کند، یک 
درمان محبوب زگیل که پوست آسیب دیده را الیه 
برداری می کند و در نهایت زگیل را از بین می برد. 
سرکه سیب همیشــه باید با آب رقیق شود، زیرا 
اسیدیته دارد. می تواند باعث سوزش و سوختگی 
شیمیایی شود، بنابراین نباید روی زخم های باز 

استفاده شود.
   سیر

آلیسین، جزء اصلی ســیر، اثرات ضد میکروبی 
دارد و اغلــب به دلیل خــواص ضد ویروســی و 
تعدیل کننده سیســتم ایمنی آن مورد مطالعه 
قرار می گیرد، بنابراین یک حبه سیر را له کنید و با 
آب مخلوط کنید، سپس آن را روی زگیل بمالید و 
ناحیه را با بانداژ بپوشانید و به صورت روزانه به مدت 

سه تا چهار هفته تکرار کنید.
   پوست پرتقال

یکی دیگر از موادی که برای درمان زگیل استفاده 

می شود، پوست پرتقال است، زیرا گزینه ای ارزان 
اســت، اما هیچ اطاعات علمی برای تایید آن 
وجود ندارد، در واقع، این درمان شــامل مالیدن 
پوســت پرتقال روی زگیل یک بار در روز اســت و 
زگیل باید تغییر رنگ دهد، تیره می شود و سپس 
می افتد، اما ممکن است دو هفته یا بیشتر طول 

بکشد.
    سیب زمینی

مردم ادعا می کنند که آب سیب زمینی می تواند 
زگیل را خشک کند، اما هیچ مطالعه ای در مورد 
اثربخشی آن وجود ندارد، برای امتحان این روش، 
یک سیب زمینی کوچک را از وسط نصف کنید و 
سپس سیب زمینی را روی زگیل بمالید تا زمانی 
که از آب سیب زمینی خیس شود، این کار را دو بار 

در روز تکرار کنید.
    روغن کرچک

روغن کرچک دارای خواص ضد میکروبی و ضد 
التهابی است و برای درمان زگیل، کرم حلقوی، 
شوره سر و ســایر بیماری های پوستی استفاده 
می شود، تنها کاری که باید انجام دهید این است 
که هر روز روغــن کرچــک را روی زگیل بمالید. 
ممکن است دو هفته یا بیشتر برای افتادن زگیل 

طول بکشد.

 بر اساس یک مطالعه جدید، دیابت تازه تشخیص 
داده شده در بسیاری از بیماران کووید ۱۹ ممکن 
است موقتی باشد.طبق گزارشی که اخیرا منتشر 
شد، ســطح قند خون در حدود نیمی از بیماران 
دیابتی تازه تشــخیص داده شــده پــس از ترک 
بیمارستان به حالت عادی بازگشت و تنها ۸ درصد 

پس از یک سال به انسولین نیاز داشتند.
دکتر ســارا کرومــر، سرپرســت تیــم تحقیق از 
بیمارســتان عمومــی ماساچوســت، گفت: ما 
معتقدیم که استرس التهابی ناشی از کووید ۱۹ 
ممکن است عامل اصلی ابتا به دیابت جدید یا 
تازه تشخیص داده شده باشد. مطالعه ما نشان داد 
که این افراد نشانگر های التهابی باالتری داشتند 
و بیشتر نیاز به بستری شدن در ICU بیمارستان 
داشته اند.برای این مطالعه، تیم تحقیق ۵۹۴ بیمار 

کرونایی را که عائم دیابت داشتند، بررسی کرد.
از این تعداد، ۷۸ نفر هیچ تشخیص قبلی دیابت 
نداشتند. این مطالعه نشــان داد که بسیاری از 
آن ها سطح قند خون کمتری داشتند؛ اما بیماری 
کووید ۱۹ آن ها شدیدتر از افرادی بود که از قبل 

مبتا به دیابت بودند.

نحوه درمان زگیل در خانه 

دیابت بیماران کرونایی موقتی است

ویروس های نهفته باعث 
آلزایمر می شوند 

به  عفونت های ویروسی می توانند منجر 
بیماری های خود ایمنی شوند. 

عفونت های  که  می دهند  نشان  شواهد 
ویروسی به ظاهر بی ضرر در برخی موارد 
می توانند به طیفی از بیماری های جدی تر 
تبدیل شوند. در یک مطالعه جدید روی موش 
ها، محققان دانشگاه واشنگتن در سنت 
لوئیس مکانیسمی را کشف کرده اند که توسط 
آن یک ویروس رایج دوران کودکی می تواند در 

بیماری های خودایمنی نقش داشته باشد.
عفونت های ویروسی در طول زندگی ما بسیار 
رایج هستند و اکثر آن ها بدون مشکل جدی 

برطرف می شوند.
تحقیقات اخیر به طور فزاینده ای نشان 
می دهند بسیاری از این عفونت های به 
ظاهرخوش خیم احتماال در ترکیب با سایر 
عوامل ژنتیکی و محیطی می توانند باعث 
ایجاد بیماری هایی مانند آلزایمر، مولتیپل 
اسکلروزیس )MS( و چندین نوع سرطان 

شوند.
این  این ویروس ها دقیقا چگونه  این که 
واکنش های زنجیره ای را ایجاد می کنند، 

نامشخص است.
روزئولوویروس نوعی ویروس هرپس است که 
تقریبا همه افراد را در چند سال اول زندگی 
آلوده می کند. بیماری اولیه معموال خفیف 
است و شامل بثورات پوستی مانند تب خال 
و تب می شود که طی چند روز از بین می رود؛ 
اما خود ویروس برای تمام عمر باقی و در حالت 

خفته می ماند.
در حالی که معموال بعد از آن عفونت اولیه هیچ 
عامتی ایجاد نمی کند، دانشمندان مشکوک 
هستند که ممکن است در بیماری های 
خودایمنی نقش داشته باشد. بنابراین برای 
مطالعه جدید، محققان واشنگتن این پیوند 

را بررسی کردند. 
آن ها دریافتند که به نظر می رسد ویروس 
اندامی  کند،  آلوده  را  تیموس  می تواند 
T در آن بالغ می شوند تا  که سلول های 
 بتوانند آنتی ژن های خارجی را تشخیص

 دهند.

آلزایمر پوست

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۶۰۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴، ۱( رای 
هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند 
الکترونیکی شماره ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۰۶۰۱۲۸۷۷ و وکالتنامه شماره 
۷۴۶۷۵ مورخ ۹۸/۳/۱۹ دفتر ۱۷۲ خمینی شهر و ماحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی 
به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده 
و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بامنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم عزت رضائی آدریانی به 
شناسنامه شماره ۱۷۰ کدملی ۱۱۴۲۱۵۴۷۴۲ صادره فرزند محمد در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت ۱۵۶/۷۲ مترمربع پاک شماره 
۱۷۴ فرعی از ۱۰۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. ۲( رای هیات: باتوجه به 
تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل به موجب سند الکترونیکی 
شماره ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۰۶۰۱۲۸۷۷ و وکالتنامه شماره ۷۴۶۷۵ مورخ 
۹۸/۳/۱۹ دفتر ۱۷۲ خمینی شهر و ماحظه 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 که 
حکایت از عدم تعارض و بامنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت 
آقای/خانم زین العابدین رضائی آدریانی به شناسنامه شماره ۲۰۸ کدملی 
۱۱۴۲۴۳۶۲۵۱ صادره فرزند یداله در چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
به مساحت ۱۵۶/۷۲ مترمربع پاک شماره ۱۷۴ فرعی از ۱۰۷ اصلی 
واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود 
را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۸ متر درب و دیواریست به 
گذر، شرقا به طول ۱۹/۶۵ متر دیواریست به دیوار باقیمانده، جنوبا به طول 
۸ متر دیواریست به دیوار باقیمانده، غربا به طول ۱۹/۵۳ متر دیواریست 
به باقیمانده، حقوق ارتفاقی ندارد. در اجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه 
اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و اماک وفق مقررات پس از طی 
تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی 
مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ - رییس اداره ثبت اسناد و اماک خمینی شهر 

سیدامیرحسین حسن زاده – ۱۲۷۹۵۲۰ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۵۳۱، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۶، جلسه 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
هایفاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور امضاکنندگان 
زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کاسه 
۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۲۹۵ مربوط به تقاضای آقای/خانم صندوق 
قرض الحسنه مسجد ماحیدر علی فروشان و انجمن خیریه جان نثاران امام 
حسین شماره ثبت مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی 
از پاک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه تقاضای اولیه و 
مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت 
ثبتی ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای هیات: با توجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت 
در صفحه ۱۰۳ دفتر ۱۰۸ و صفحه ۲۹۲ دفتر ۲۱۳ و صفحه ۲۹۹ دفتر ۲۱۳ 
دفتر ۲۱۳ صفحه ۲۹۰ و سند ۲۶۲ و ۲۶۱ و صفحه ۱۷۶ دفتر ۵۱۶ و صفحه 
۸۲ دفتر ۸۵ صفحه ۸۸ دفتر ۸۵ و ماحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به 
ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات 
متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بامنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت 
آقای/خانم صندوق قرض الحسنه مسجد ماحیدر علی فروشان و انجمن 
خیریه جان نثاران امام حسین شماره ثبت به شناسنامه شماره ۱۰۲۲۰ 
کدملی ۱۱۴۰۴۷۸۲۰۶ صادره فرزند غامحسین نسبت به ششدانگ 
یکباب قرض الحسنه به مساحت ۱۳۹/۴۰ مترمربع پاک شماره ۸۸۷ و 
۸۸۸ فرعی از ۷۲ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۱۱/۵۸ 
متر درب و دیوار به گذر، شرقا به طول ۹/۱۰ متر دیوار به دیوار پاک ۸۸۵، 
جنوبا در سه قسمت که دوم شرقی است به طول ۱۰ متر دوم به طول ۴/۱۸ 
متر دیوار به دیوار ۸۸۸ باقیمانده سوم به طول ۴/۳۵ متر به طول ۱۹۵۲ 
فرعی، غربا در دو قسمت اول به طول ۹/۰۸ متر درب و دیواریست به گذر 
دوم به صورت پخ است به طول ۴/۳۴ متر درب و دیواریست به گذر، حقوق 
ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد 
اداره ثبت اسناد و اماک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به 
صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ 
- رییس اداره ثبت اسناد و اماک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن 

زاده – ۱۲۷۹۶۳۹ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۷۵۱۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲، جلسه 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
هایفاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور امضاکنندگان 
زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کاسه 
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۷۱۸ مربوط به تقاضای آقای/خانم فرحناز 
کاظمی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از 
پاک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه تقاضای اولیه 
و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ 
وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه 
به موجب سند انتقال قطعی شماره ۶۶۰۹۴-۱۴۰۰/۳/۱۹ دفترخانه 
۱۳۹ خمینی شهر و همچنین صفحه ۲۳۶ دفتر ۶۸۱ و ماحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی 
به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده 
و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بامنازع 
بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم فرحناز کاظمی به 
شناسنامه شماره ۹ کدملی ۶۲۱۹۶۷۲۱۰۰ صادره فریدن فرزند محمد 
در ششدانگ از یکباب خانه درحال ساخت به مساحت ۱۵۵/۹۵ مترمربع 
بر روی قسمتی از پاک شماره ۸۶۴ فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در اصفهان 

بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل 
صادر می نماید. شماال به طول ۹/۶۵ متر جای درب و دیواریست به 
جاده، شرقا به طول ۱۵/۸۰ متر به دیوار باقیمانده، جنوبا به طول ۹/۷۰ 
متر به دیوار ۱۷۷۰، غربا به طول ۱۶/۵۰ متر به دیوار باقیمانده، حقوق 
ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می 
دارد اداره ثبت اسناد و اماک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی 
نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور 
اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ - رییس اداره ثبت اسناد و اماک خمینی شهر 

سیدامیرحسین حسن زاده – ۱۲۷۹۵۷۳ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی 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 بامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و اماک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نماید. ردیف ۱( رای شماره ۱۴۰۶۳، ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ 
هیات سوم خانم مهناز مسعودی تکمه داش به شناسنامه شماره ۲۸۴۷ 
کدملی ۰۰۵۲۱۱۲۵۷۸ صادره تهران فرزند علی اصغر در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۳۷/۸۸ مترمربع از پاک شماره ۶۷ اصلی واقع در 
اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمی 
قاسم مستاجران بموجب سند انتقالی ۹۸۶۸۳ مورخ ۱۳۵۴/۰۷/۵ 
دفترخانه شماره ۲ اصفهان تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ - شهریاری رییس منطقه ثبت اسناد و 

اماک غرب اصفهان – ۱۲۷۹۹۷۵ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۹۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ آقای 
کورش صابری به شناسنامه شماره ۲۶۶ کدملی ۱۰۹۰۶۰۹۴۳۴ صادره 
از نجف آباد فرزند کریم بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۸۰ 
مترمربع از پاک شماره ۱۵۱۸۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره 
ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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: ۱۴۰۰/۱۲/۰۲، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ - رییس اداره ثبت اسناد و اماک 

شمال اصفهان موسوی – ۱۲۷۹۷۶۷ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۹۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ هیات دو 
آقای قلی جمشیدی به شناسنامه شماره ۵۶ کدملی ۲۴۱۱۳۷۵۴۷۶ صادره 
از آباده فرزند باباخان بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۱۱/۶۱ 
مترمربع از پاک شماره ۱۲۳ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش 
اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی 
موضوع سند انتقال ۱۲۰۳۱۰، ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ دفتر ۹ اصفهان گردید. 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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: 
۱۴۰۰/۱۲/۰۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷، رییس اداره ثبت 

اسناد و اماک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۷۹۷۲۸ / م الف

آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات 
مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور 
اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد 
بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 
بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۲۸۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ اشرف 
حیدری فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه ۱۳۴۹ صادره از اصفهان بشماره 
ملی ۱۲۸۷۹۰۱۴۳۳ در ششدانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی 
از قطعه زمین پاک ۱۰۱۱۹ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت 
۱۱۲/۶۳۵ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۲/۰۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ - رییس منطقه 
ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی – ۱۲۷۹۸۴۱ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عباس زمانی فرزند حسین باستناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و 
امضا شهود  که تحت شماره ۴۶۶۸۲۱ توسط دفترخانه ۱۸۲ علویجه رسما 
گواهی شده مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع  از ششدانگ پاک 
شماره  ۸۹۸ فرعی واقع در علویجه یک اصلی بخش ۱۵ ثبت اصفهان که در 
صفحه ۱۷۳ دفتر ۴۰ اماک ذیل ثبت ۴۲۵ بنام رقیه زمانی علویجه ثبت و 
سند صادر شده و سپس بموجب سند قطعی شماره ۴۱۶۴، ۱۳۳۶/۰۴/۰۸ 
دفترخانه ۴۲ نجف آباد به حسین زمانی علویجه نامبرده باال انتقال شده است 
و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
بی احتیاطی مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنی سند مالکیت 

نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ - سرپرست ثبت 

اسناد و اماک مهردشت نصرالله علینقیان - ۱۲۸۷۶۰۵/ م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای پرویز صادقی علویجه فرزند احمد باستناد دو برگ استشهاد محلی که 
هویت و امضا شهود آن طی شماره  ۱۸۵۴۲، ۱۴۰۰/۹/۲۰ توسط دفترخانه 
۱۸۲ علویجه رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع  
از ششدانگ یکدرب باغ پاک شماره ۲۱۶۰ فرعی واقع در علویجه یک اصلی 
بخش ۱۵ ثبت اصفهان که در صفحه ۳۶ دفتر ۷ اماک ذیل ثبت ۵۴۰ بنام 
علی اصغر امین علویجه فرزند رضا ثبت و سند صادر شده و بعدا بموجب سند 
قطعی شماره ۱۲۴۲۶، ۱۳۵۵/۰۳/۲۹ دفترخانه ۴۲ نجف آباد به پرویز 
نامبرده باال انتقال شده است و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت مفقودی مفقود شده است. چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 
۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: سه شنبه 
۱۴۰۰/۱۲/۱۷، سرپرست ثبت اسناد و اماک مهردشت نصرالله علینقیان 

-  ۱۲۸۸۱۸۴/ م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
نامه:  ارسال  تاریخ   ،۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۰۶۰۱۲۱۹۴ نامه:  شماره 
۱۴۰۰/۱۲/۰۹، آقای/خانم سعیده میرحاجی فرزند عباس به کدملی 
۱۱۴۲۳۶۵۳۶۰ به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا 
شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت یکصد و شصت و 
هفت-دویست و هشتادم سهم مشاع از چهل و هفت سهم ششدانگ پاک 
شماره ۲۱۱ فرعی از ۱۱۳ اصلی واقع در خمینی شهر بخش ۱۴ ثبت اصفهان 
که در دفتر اماک ۲۴۵ صفحه ۵۸۸ به نام ایشان سند صادر و تسلیم گردیده 
است و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است. چون درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شد. رییس اداره ثبت اسناد و اماک خمینی شهر 

ـ سیدامیرحسین حسن زاده – ۱۲۸۷۱۰۸ / م الف

آگهی

کرونا

بر اســاس تحقیقــات اولیه، 

پژوهش
خــوردن بیــش از حــد مواد 
غذایی حاوی اسیدهای آمینه 
سولفور ممکن است خطر ابتا به بیماری های 

قلبی عروقی و مرگ را افزایش دهد.
 اســیدهای آمینــه ســولفور کــه عمدتــا در 
پروتئین هایی مانند گوشت گاو، مرغ و لبنیات 

یافت می شــود برای متابولیسم و سامت کلی 
بدن ضروری هستند.

»لیا الشعار«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
ایالتی پنسیلوانیا، می گوید: »این یافته ممکن 
است نشــاندهنده این موضوع باشــد که چرا 
افرادی که رژیم های غذایی با تأکید بر غذاهای 
گیاهی سالم مصرف می کنند، نسبت به افرادی 

که مقادیر زیادی گوشت و غذاهای لبنی مصرف 
می کنند، کمتر به بیماری هــای قلبی عروقی 

مبتا می شوند.«
محققــان داده هــای ۱۲۰,۶۹۹ نفــر را در دو 
مطالعه ملی بلندمــدت تجزیه و تحلیل کردند. 
شــرکت کنندگان هــر دو تا چهار ســال یک بار 
پرسشــنامه های بهداشــتی دقیــق، از جمله 
ســواالت مربوط به رژیم غذایی خود را تکمیل 

کردند.
به طور متوســط، شــرکت کنندگان بیش از دو 

برابر مقدار توصیه شده روزانه اسیدهای آمینه 
ســولفور، عمدتا از طریق مصرف گوشت گاو، 

مرغ و شیر دریافت می کردند.
محققان دریافتند که در مقایســه با افرادی که 
کمترین مقدار از این مواد غذایی را می خوردند، 
افرادی که بیشترین اســیدهای آمینه سولفور 
را مصرف می کردنــد، در طول دوره ۳۲ ســاله 
مطالعه، ساالنه با ۱۲ درصد افزایش خطر ابتاء 
به بیماری های قلبی عروقی و ۲۸ درصد افزایش 

خطر مرگ در اثر این بیماری روبرو بودند.

محققان می گویند؛

مصرف اسیدآمینه های سولفور و ریسک بیماری قلبی



خوراک لوبیا با گوشت، 
لبریز از پروتئین

شــاید به نظرتان خوراک لوبیا، بیشتر به یک 
پیش غذا شبیه باشــد تا غذای کامل. اما اگر 
کمی گوشت به آن اضافه کنید، بعید است که 
بعد از خوردنش، غذای دیگری را هوس کنید.

خوراک لوبیا با گوشــت یکی از خوراک    های 
بسیار خوشــمزه و ساده اســت که    می توانید 
به راحتی آن را تهیه کنید. خوراک لوبیا یکی 
از خوشــمزه ترین و مقوی تریــن خوراک    هــا 
در دنیا اســت که می توانید با گوشــت و مرغ 
و یا به صورت گیاهی با قــارچ تهیه کنید. اما 
شما    می توانید از انواع لوبیاها در این خوراک 
استفاده کنید. این خوراک به دلیل استفاده از 

گوشت و لوبیا سرشار از پروتئین است. 
    مواد الزم برای خوراک لوبیا با گوشت

لوبیا سفید یا چیتی ۲ پیمانه
پیاز ۱ عدد

گوشت تکه ای ۳۰۰ گرم
رب    گوجه فرنگی ۱ قاشق غذاخوری

کره ۱ قاشق غذاخوری
روغن زیتون ۲ قاشق غذاخوری

آرد ۱ قاشق غذاخوری
   گوجه فرنگی ۲ عدد

نمک، فلفل ســیاه، پولبیبر، فلفــل قرمز به 
مقدار الزم

طرز تهیه خوراک لوبیا با گوشت
   مرحله اول

ابتدا لوبیا را انــدازه و داخل آب خیس کنید. 
در طول خیس خوردن چندین بــار آب لوبیا 
را عوض کنید تــا راحت بپزد و نفــخ آن گرفته 
شود.    می توانید به دلخواه یک خیار را از وسط 
به دو نیم کنید و روی لوبیا قرار دهید. گوشت 
خورشــتی را خرد کنید و بشــویید. لوبیا را به 

همراه ۴ پیمانه آب بگذارید تا بپزد.
   مرحله دوم

پیاز را پوست بگیرید و خرد کنید. داخل یک 
قابلمه مقداری روغن زیتون بریزیــد و پیاز را 
تفت دهید تا سبک شود و حالت شفاف بگیرد. 
در ادامه گوشــت را اضافه کنید و کمی فلفل 
ســیاه و پولبیبر بزنید و تفت دهید تا گوشت 
خوب سرخ شــود و تغییر رنگ دهد. در ادامه 
رب را اضافه کنیــد و تفت دهید تا بوی خامی 

رب از بین برود.
   مرحله سوم

در ادامه    گوجه فرنگی را نیز پوره کنید و مواد را 
خوب تفت دهید تا آب اضافه گوجه کشــیده 
شــود. در ادامه ۲ لیوان آب جوش روی مواد 
بریزید تا گوشــت بپزد. وقتی لوبیا پخت آن را 
آبکش کنید و به گوشت پخته شده اضافه کنید 
و در قابلمه را قرار دهید تا خوراک غلیظ شود.

   مرحله چهارم
داخل یک تابه کمی کره و آرد را تفت دهید تا 
بوی خامی آرد از بین بــرود. حاال مخلوط آرد 
را اضافه کنیــد و هم بزنید تا خــوراک غلیظ و 
لعاب دار شود. در انتها نمک را اضافه کنید. به 
دلخواه    می توانید کمی آب لیموترش داخل 
خوراک بریزید و به همراه نان یا پلو سرو نمایید.

نکات کلیدی در تهیه خوراک لوبیا با گوشت
به دلخواه    می توانید کمی سیر نیز به خوراک 
اضافه کنید.افزودن آرد باعث غلیظ  تر شدن 
خوراک    می شــود.می توانید برای ســهولت 
در کار از زودپز اســتفاده کنید.خوراک لوبیا 
سرشــار از ویتامین    های مختلف است و آنتی 

اکسیدان باالیی دارد.

غنیمت های جنگی
گزروس به کورش بزرگ گفت: چرا از غنیمت 
های جنگی چیزی را برای خود بر نمی داری 
 و همه را به مردم و ســربازانت می بخشــی؟! 
کورش گفت: اگــر غنیمت هــای جنگی را 
 نمی بخشــیدیم االن دارایی من چقدر بود؟ 
 گزروس عددی را با معیــار آن زمان گفت... 
سپس کورش یکی از ســربازانش را صدا زد و 
گفت: برو به مردم بگو کــورش برای امری به 

مقداری پول و طا نیاز دارد!
ســرباز در بیــن مــردم جــار زد و ســخن 
رســانید...  گوششــان  بــه  را   کــورش 
مردم هرچه در توان داشــتند بــرای کورش 

فرستادند!
وقتی که مالهای گرد آوری شــده را حساب 
کردند، از آنچه گزروس انتظار داشت بسیار 

بیشتر بود…
 کورش رو به گزروس کــرد و گفت: ثروت من 
اینجاســت. اگر آنها را پیش خود نگه داشته 

بودم، همیشه باید نگران آنها می بودم.

دستپخت

شــرکت بــی ای ای تمریــن رزمــی تــازه ای 
را با اســتفاده از هواپیماهــای جنگنده بی و 
باسرنشین انجام داده و بدین منظور از فناوری 

هوش مصنوعی هم بهره گرفته است.
این تمرین هــا در محدوده آزمایشــی پروازی 
نامعلوم و زیر نظر وزارت دفــاع ایاالت متحده 
انجام شــده و طی آن هواپیماهای جنگنده و 
پهپادهای مجهز به فناوری پیشرفته مام تی با 
موفقیت در یک "محیط مشابه با محیط های 

عملیاتی" همکاری کردند.
با پیشرفت فناوری، پهپادهای رباتیک نه تنها 
توانمندتر می شوند، بلکه دیگر در زمره اعضای 
تیم های رزمی و هواپیماهای جنگنده محسوب 
می شوند. برای انجام آزمایش اخیر، چندین 
پهپاد به صورت گروهی و در کنار هواپیماهای 
جنگنده در یک تمرین و مأموریت رزمی، بلکه 
برای به اشــتراک گذاری داده هــا با یکدیگر 

همکاری کردند.
پهپادها از هوش مصنوعی برای حل مشکات، 
اجرای تاکتیک های مورد نیــاز برای تکمیل 
مأموریت و مقابله با اقدامات خصمانه استفاده 
کردنــد. در طول تمرین، خلبانــان عملکرد و 
مأموریت های محول شده به پهپادها را زیر نظر 
داشته و با اســتفاده از رابط ماشینی انسانی 
شرکت بی ای ای موسوم به اچ ام آی با پهپادها 

تعامل داشتند. در این روند از الگوریتم هایی 
برای تصمیم گیــری مســتقل و غیرمتمرکز 
استفاده شــد که به روز کردن و سازگار شدن با 
اهداف و فناوری های جدید را در حین مأموریت 

ممکن می کند.
مرحلــه بعــدی آزمایــش، شــامل افزایــش 
قابلیت های مام – تی و نصب آن بــر روی انواع 
بیشتری از هواپیماهای جنگی سرنشین دار 
و رباتیک اســت. این فناوری عــاوه بر بهبود 
قابلیت هــای رزمــی و در عین حــال کاهش 
خطرات بــرای پرســنل نظامی، بــرای انجام 
عملیات اطفا حریق، جست جو و نجات، مقابله 
با حوادث ناگهانی و اجــرای قانون نیز کاربرد 

دارد.

هلیکوپتر نبوغ در پرواز قبلی خود توانست به 
مدت ۱۳۰.۳ ثانیه در هوا باشد و ۳۹۱ متر را 

با سرعت ۴.۴ متر بر ثانیه طی کرد. 
کوچکترین کاوشگر هوایی مریخ، هلیکوپتر 
نبوغ ناسا، در حال آماده شــدن برای انجام 
بیست و یکمین پرواز خود در راه بازگشت برای 
پیوستن مجدد به مریخ نورد استقامت است.

ناسا اعام کرد که این پرواز زودتر ، ۵ مارس، 
انجــام نمی شــود. توانایی هلیکوپتر ناســا 
می تواند به مریخ نورد استقامت کمک کند تا 
از هرگونه مانع یا ایراد احتمالی جلوگیری کند 
و مناطق خاصی که به جست وجوهای علمی 
کمک می کند را پیدا کند، زیرا مریخ نورد ناسا 
به ماموریت خود برای جست وجوی شواهدی 

از حیات باستانی در مریخ ادامه می دهد.
این پرواز به دنبال پرواز موفق هفته گذشــته 
اســت که در آن هلیکوپتر به مــدت ۱۳۰.۳ 
ثانیه در هوا بود و ۳۹۱ متر را با ســرعت ۴.۴ 
متر بر ثانیه طی کرد. نبوغ به سراغ منطقه ای 
به نام South Séítah رفته بود، اما اکنون در 
راه بازگشت به جایی است که برای اولین بار 

به پرواز درآمد.

     همکاری نبوغ و استقامت
ایده این اســت کــه نبــوغ دوباره بــه مریخ 
نورد اســتقامت بپیوندد، بنابراین می تواند 
به عنوان یــک راهنما عمل کند تــا جلوتر از 
مسیر مریخ نورد را ببیند و مشکات در زمین 
را دریافت کنــد و به اســتقامت اطاع دهد. 
مهندسان تخمین زدند که بین چهار تا هفت 
پرواز طول می کشــد تا نبوغ بــه محل فرود 
برگردد، روندی که در نوامبر ســال گذشــته 
آغاز شــد. زمان دقیقی برای این پرواز اعام 
 نشــده، اما پرواز شــماره ۲۱ به زودی انجام

 می شود.
یک طوفان گرد و غبار بــزرگ در این منطقه 
منجر بــه تاخیر یک پــرواز شــد و هلیکوپتر 
بــرای ادامــه کار مجبــور شــد گــرد و غبار 
را از روی خــود بتکاند. تغییــرات در فصول 
مریخ نیز چالشــی را بــرای ایــن هلیکوپتر 
ایجــاد می کند، زیــرا چگالی هــوای کمتر 
باعث می شــود پره های هلیکوپتر سریع تر 
بچرخنــد، اما نبوغ با تمــام چالش هایی که 
 تاکنون بر سر راهش قرار گرفته، روب رو شده

 است.

نسخه آزمایشــی ویندوز ۱۱ همراه با ویژگی  
هــای جدید امنیتــی و برخی تغییــرات در 

طراحی همراه است. 
مایکروســافت شــروع به ارائه یــک ویژگی 
امنیتی جدید کرده که ادعا می کند کاربران 
را از برنامه هــای احتمــاال مضــر ایمن نگه 

می دارد.
این ویژگی امنیتی بخشی از ویندوز ۱۱ بیلد 
۲۲۵۶۷ اســت که با تعدادی پیشــرفت در 
طراحی همراه است. این ویژگی بسیار شبیه 
ویژگی SmartDisplay موجــود در ویندوز 

۱۰ است.
ویژگــی امنیتــی Smart App Control در 

ویندوز ۱۱ چه کاری انجام می دهد؟
همانطور که توســط مایکروســافت در یک 
 Smart App Control ،وباگ تعریف شده
SAC(( عملکرد هــای نامعتبر یــا احتماال 
مضر را مسدود می کند. شایان ذکر است که 
SAC را فقط می توان در واحد های ویندوزی 
 Insider فعال کرد که با جدیدترین نســخه
Preview )بیلد ۲۲۵۶۷ و باالتر( تنظیمات 

واضحی را انجام داده اند.

گزینه هــای تازه نســخه جدید وینــدوز ۱۱ 
جایگزین چیست؟

بــا جایگزینی جدیــد، مایکروســافت فیلد 
گفتگــوی »Open with« را بــه روز کرده تا 
با موضوع طراحــی وینــدوز ۱۱ هماهنگ 
شــود. فیلد گفتگوی به  روز از تــم آفتابی/
تاریکی که مصرف کننده برای رایانه شخصی 
انتخاب کرده، پیروی می کند. جدای از این، 
انعطاف پذیری برای تایــپ صوتی با هدف 
 Dev کارایی بیشتر اکنون برای همه در کانال

وجود دارد.

 آزمایش هواپیماهای جنگنده مجهز به پهپادهای
 هوش مصنوعی

هلیکوپتر ناسا برای بیست و یکمین پرواز خود آماده می  شود 

 نسخه آزمایشی ویندوز ۱۱ با قابلیت های
 جدید معرفی شد 

فناوری 

فناوری

فناوری

برای توسعه ارتباطات؛

انواع فیبر نوری پر سرعت توسط محققان کشور تولید شد 
محققان یک شــرکت دانش 
بنیان موفــق به تولیــد انواع 
فیبرنوری و اتصــاالت خاص 

فیبرنوری پرسرعت شدند.
تولیــد انــواع فیبرنــوری و اتصــاالت خــاص 
فیبرنوری پرسرعت ۱۲ تا ۱۴۴ رشته ای سهم 
قابل توجهــی در بخش ارتباطــات نوری دارد 
و این محصــول اکنون در داخل کشــور تولید 

می شود.
مهدی کاکایی رئیس هیئت مدیره یک شرکت 
دانش بنیان از طراحی و تولید انواع فیبرنوری 
و اتصاالت خــاص فیبرنوری پرســرعت گفت 
و ادامه داد: با توســعه شــبکه تلفن و اینترنت 
خانگی مبتنی بــر فیبرنوری، ســاالنه بالغ بر 
۱۴۵ میلیــون قطعــه از انواع محصــوالت در 
بخش ارتباطات نوری مورد نیاز است. بر همین 
اساس، تاش کردیم تا با تولیداتمان، بخشی 
از نیاز کشور را با محصوالت ایران ساخت تامین 
کنیم. سهم این شرکت ۱۰ تا ۱۵ درصد نیاز بازار 
اســت، البته این میزان با توجه به برنامه های 
توسعه صنعت مخابرات و اپراتورهای همراه در 

نظر گرفته شده است.
این فعال فناور، به تولید اتصاالت خاص فیبر 

نوری پرسرعت ۱۲ تا ۱۴۴ رشته ای اشاره کرد 
و ادامه داد: مورد مصرف و کاربرد این محصول 

در صنایع اپتیک و در حوزه مخابرات، انتقال و 
مراکز داده، صنایع نظامی پیشرفته، راهبردی 
و همچنین نسل های شــبکه ارتباطی موبایل 

است.
کاکایی خاطر نشــان کرد: نمونه خارجی این 
نوع محصوالت، با قیمتی بسیار باالتر از تولید 
داخل قابل خریداری است. نمونه ایران ساخت 
محصوالت فیبر، تا کنون در حد تولید اتصاالت 
۴ رشــته ای بوده و بیش تر از آن نمونه داخلی 
وجود نداشــت اما با توســعه فنــاوری بومی و 
توانمندی در اتصــال الیاف نــوری بیش از ۴ 
رشته به طور همزمان،که منحصر به این شرکت 
دانش بنیان اســت، نسبت به ســایر تولیدات 

مزیت رقابتی ایجاد شد.
به گفته وی، برنامه صــادرات محصوالت فیبر 
نوری تولیدی این شرکت، پس از تامین نیازهای 
اولیه کشــور در برنامه های توســعه ای شرکت 
است. اکثر کشورهای پیرامونی ایران، نیازمند 
چنین محصوالتی هســتند کــه دارای قیمت 
مناسب و کیفیتی در حد استاندارد بین المللی 

باشند.

فناوری

بــه تازگــی قطعــه  ای از یک 
فضاپیما که در فضا باقی مانده 
بود به ماه برخورد کرد و از بین 
رفت. قطعه ای از یک موشک به وزن سه تن در 
فضا به کره ماه برخورد کرده اســت. براســاس 
گزارش ها اولین بار یــک پروژه تحقیق فضایی 
تحت حمایت ناسا درسال ۲۰۱۵ این فضاپیما 
را رصد کرد.زباله های فضایی شــامل قطعات 
فلزی رها شده از مأموریت های مختلف فضایی 
و ماهواره هایی اســت که سوختشــان به پایان 
رسیده و توان برگشت به کره زمین را ندارند، به 
همین علت با برخورد به کره ماه از بین می روند.

زباله های فضایی گاهی دیده می شوند و گاهی 
از دید خارج می شوند، به همین دلیل نمی توان 
دیدن آن هــا را پیش بینی کــرد. محققی به نام 
برتویسل به مدت هفت سال اثری از قطعات این 
موشک نمی دید تا در ماه ژانویه دوباره توانست 
قطعاتی از آن را مشاهده کند. گری محاسبات 
جدیدی انجام داد و به این نتیجه رسید که قطعه 
رها شده مربوط به مرحله سوم موشک چین  و با 
نام چانگی ۵- تی ۱ است. این موشک در اکتبر 

سال ۲۰۱۴ به فضا پرتاب  شده بود.
پروفســور هیو لوئیس از دانشــگاه ساتهمتون 
می گوید ارزش علمی رصــد زباله هایی که در 

اعماق دور فضا رها شــده اند کم است. اما مهم 
است که هر از چندی نگاهی بیندازیم تا بفهمیم 
چه اجسامی در فضا رها شده اند. این مسئله از 
زمانی که احتمال ساکن شــدن انسان در فضا 
به واقعیت نزدیک تر شــده، اهمیت بیشــتری 
پیداکــرده اســت.در حالی  کــه تقویت کننده 
موشــک به صد ها تکه کوچک خرد می شــود، 
مدارکی که منشــأ پرتاب را نشــان بدهد هم از 
دســت خواهد رفت. فعا بهتریــن اطاعاتی 
که داریم تخمین ها و محاســبات آقای گری و 
ستاره شناســان داوطلبی اســت که آسمان را 

رصد می کنند.

یک استارت آپ کانادایی رباتی 
مجهز به فناوری فرابنفش ابداع 
کرده که مخصوص پاکســازی 

هواپیماها از ویروس کووید۱۹ است.
طــی دوران همه گیــری ویروس کرونا، شــرکت 
های هواپیمایی مجبور شدند برای جلوگیری از 
گسترش این بیماری، فرایندهای پاکسازی را به 

طور عمیق تر انجام دهند.
بسیاری از شرکت ها در همین راســتا از فناوری 
استرلیزه سازی قدرتمند مانند ضدعفونی کننده 
های بیمارستانی برای از بین بردن ویروس استفاده 

کردند.
با این وجود بسیاری از فرایندهای جدید نیازمند آن 
است که کارگران انسانی مواد شیمیایی پاک کننده 
را به کار گیرند. این فرایند وقت گیر است و اصوال به 

چشمان و پوست آسیب می رساند.
در این میان یک استارت آپ فناوری راه حلی برای 
پاکسازی ابداع کرده که در حقیقت رباتی خودران 

به نام »ری« است.
شرکت کانادایی Aero HygenX ربات ری را ابداع 

کرده که قادر است با استفاده از فناوری فرابنفش 
۹۹.۹۹۹ درصد از پاتوژن ها را از بین ببرد.

این فناوری که UVCنام دارد با از بین بردن ساختار 
دی ان ای باکتــری و ویروس هایــی کار می کند 
که روی سطوح و در هوا هستند. به گفته شرکت 
سازنده، ری قادر به از بین بردن بیماری هایی مانند 

کووید ۱۹ و ابوال نیز است.
UVC نیازمند پاکســازی دســتی یا استفاده از 
هیچ گونه مواد شــیمیایی خطرناک نیســت. به 
عبارت دیگر هیچ پســماندی باقی نمی ماند که 
به پاستیک یا پارچه های کابین هواپیما آسیب 

برساند.
عاوه بــر آن اســتفاده از مواد شــیمیایی کمتر 
بــه معنی کاهــش ریســک خوردگــی داخلی، 
شکنندگی، اشتعال پذیری و اختال الکتریکی 
UVC است.  ری نخستین ربات ضدعفونی کننده
خودران است که به طور خاص برای شرکت های 
هواپیمایی ابداع شده است. این ابزار از فناوری 
ردیابی حرکت برای حرکت در راهروهای هواپیما و 

ناوبری استفاده می کند.

برخورد قسمتی از یک فضاپیما به ماه 

 رباتی که ویروس کرونا را از هواپیما 
پاک می کند
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کارگاه تولید زغال
زغال؛ این ماده ســیاه رنگ اما پرکاربردی 
است که این روزها در زندگی بشری جایی 
برای خودش باز کرده اســت تــا جایی که 
اســتفاده از آن بــه جزئی از زندگــی مردم 
بخصوص در کشــورمان ایران بدل گشته 
اســت. اما شــاید کمتر کســی است که 
نحوه تهیه زغال را بداند یا حتی ســری به 
کارگاه های تولید آن زده باشد. زغال سنتی 
مرسوم ترین نوع زغال است که از سوختن 
چوب به دست می آید. برای درست کردن 
این نوع زغال، چوب ها را در کوره های زغال 
ســازی قرار می دهند و پــس از فرایندی، 
محصول نهایی که از چوب های سوخته به 

جا می ماند همان زغال سنتی است.
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با باال رفتن سن، هر سال بدن 
ما صداهــای عجیب و غریب 
بیشتری تولید می کند و رفته 

رفته به این صداها عادت می کنیم.
صداهایی که بدن تولید می کند

1- صدای تق تق مفاصل
مفاصل ما مملو از یک مایــع روان کننده به نام 
مایع زاللی یــا مایع مفصلی هســتند. هنگام 
بلند شدن، حباب های هوایی که در درون این 
مایع ایجاد شــده می ترکند و صدای مورد نظر 
تولید می شود. این صدا مخصوصا هنگامی که 
قولنج انگشتان را می شــکنید تولید می شود. 
این عادت نیز البته هیچ آســیبی به انگشتان 

وارد نمی کند.
2- صدا دادن معده

معمــوال وقتــی صدای غــرش معده شــنیده 
می شود بسیاری آن را نشانه گرسنگی می دانند 
اما این موضوع تنها نیمی از ماجراســت. این 
صدای غــرش زمانــی تولید می شــود که هوا 
و مایعات از معده بیرون فرســتاده می شــوند. 
همین اتفاق زمانی که معده ما خالی باشد نیز 
رخ خواهد داد. اگر هنگام داشتن یبوست یا دل 
درد چنین صدایی را شنیدید بدانید که دستگاه 
گوارش شما با مشکل جدی روبه رو شده است.

3- صدای باد در گوش

وقتی که سرتان را روی بالش می گذارید ممکن 
است صدایی شــبیه صدای باد در گوش خود 
حس کنید. این صدای پمپاژ خون در رگ های 
گوش اســت. اگر این صدا را هنگام نشستن یا 
ایســتادن حس کردید به احتمال فراوان دچار 
مشکل شــده اید. این موضوع می تواند نشان 

دهنده عفونت یا آلرژی باشد.
4- سکسکه کردن

بدون شک سکسکه کردن برای هر کسی پیش 
آمده است اما برخی از افراد به کررات دچار چنین 
حالت ناخوشایندی می شوند. سکسکه کردن 
معموال در اثر اسپاسم دیافراگم ایجاد می شود. 
در این گونه موارد غرغره کردن مقداری عســل 
یا شــکر در ترکیب با کمی آب می تواند اعصاب 
تحریک شده را تسکین دهد. نگه داشتن نفس 

نیز می تواند کمک کننده باشد.
5- خرناس کشــیدن و نفس نفــس زدن در 

خواب
درست مانند خر و پف کردن، خرناس کشیدن 
و نفس نفس زدن در هنگام خواب می تواند به 
دلیل گرفتگی تنفس در هنــگام خواب ایجاد 
شــود یا زمانی که مسیر تنفسی شــما به دلیل 
شیوه دراز کشیدن مسدود شده است. اگر این 
مشکل برای شما دردسرســاز شده است بهتر 

است به یک متخصص خواب مراجعه نمایید.

۵ صدای عجیبی که در بدن تولید 
می شود و معنای آن

خواندنی ها


