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استاندار اصفهان گفت: در  طرح ملی انتقال آب از خلیج  فارس به فالت مرکزی و شرق کشور ۲۰۰ میلیون 
مترمکعب آب به این استان تخصیص پیدا خواهد کرد که تنها به صنایع داده می شود.  عباس رضایی 
روز پنجشنبه در دهمین جلسه کارگروه زیربنایی سالجاری در استانداری اصفهان با بیان اینکه کم آبی 
اصلی ترین و حادترین مساله استان است ادامه داد: بیشــترین تالش ما در استان صرف موضوع آب 
می شود و امیدواریم مسووالن بعدی استان نیز به همین میزان دغدغه تأمین آب را داشته باشند. وی با 
اشاره به اینکه سهم آب انتقالی از خلیج فارس در آینده مختص صنایع استان اصفهان است و هیچ ارتباطی 
به آب آشامیدنی،  کشاورزی و حق آبه های استان ندارد اضافه کرد: واحدهای بزرگ صنعتی استان از جمله 

ذوب آهن، فوالد مبارکه، پاالیشگاه و...

استانداراصفهان:

انتقالآبخلیجفارسبهاصفهان
فقطبرایصنایعاست

قدیمیترینمغازهبریونی
اصفهانباقدمت۳۰۰سال!

فرشقرمزنمایشگاه
اصفهانزیرپای
فوالدیهایکشور

 اغما درکمین صنعت نساجی: 

خطرتعطیلی۶۰درصد
تولیدیهاینساجی

اصفهان

افزایش۷۲درصدیصادرات
کاالازاستاناصفهان

رییس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان:

عمدهمشکالتاصفهان
ناشیازاجرایینشدن
بهشتآباداست

از ابتدای تیر ماه تا کنون اتفاق افتاد؛
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دروازه بان تیم ملی فوتبال بانوان: 

مریمایراندوستبمبروحیهاست

غ به صدا درآمد  گرانی تخم مر  زنگ 

۶

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان گفت: 
پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی دراین شهرستان طی 

سال جاری ۶۵۰ درصد افزایش یافت.
مسعود خاندایی سطح پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی 
سال گذشته را ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان برشمرد و 
افزود: این رقم درسال جاری به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون 

تومان رشد کرده است.
وی اظهار داشت: تا پیش ازسال ۱۴۰۰، سهمیه تسهیالت 
مشاغل خانگی شهرستان کاشان برای مشاغل مستقل و 

پشتیبان بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان بود.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کاشان گفت: ۳۰ 
درصد از این تسهیالت که نزدیک به یک میلیارد تومان است 
برای مشاغل مستقل و بقیه )۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون( نیز 
برای مشاغل پشتیبان بین دستگاه های اجرایی ازجمله 
اداره های فرهنگ و ارشاد اسالمی، میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری، جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت 
که برای مشاغل خانگی مجوز صادر می کنند، تقسیم بندی 

شده است.
خاندایی بااشاره به نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع 
کمیته ای  باتشکیل  کرد:  نشان  خاطر  کاشان  تولید 

درفرمانداری ویژه این شهرستان، قرار شده تا ۲۰ مهر امسال 
تمامی تسهیالت دراختیار این خطه جذب شود.

وی، قالیبافی، دوخت لباس، عروسک سازی و سفالگری 
را ازجمله مشاغلی خانگی درکاشان عنوان کرد و گفت: 
تسهیالت قرض الحسنه بانرخ چهار درصد و بازپرداخت پنج 

ساله به متقاضیان مشاغل خانگی واگذار خواهد شد.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کاشان اظهار داست: 
باتوجه به اینکه تسهیالت مشاغل خانگی یارانه ای است، 
افرادی که یک بار ازآن بهره مند شده اند دیگر نمی توانند 

دریافت کنند، مگرآنکه طرح توسعه ای داشته باشند.

به گفته وی، ۳۰ درصد ثبت نام تسهیالت مشاغل خانگی 
درسال جاری انجام شده که مراحل آن تایید و برای دریافت 

وام به بانک های عامل معرفی شده اند.
خاندایی تصریح کرد: درصورتی که برخی متقاضیان دریافت 
تسهیالت خانگی به دلیل های مختلف ازجمله برگشت چک 
بانکی نتوانند ازاین تسهیالت بهره مند شود، افراد دیگری به 

عنوان جایگزین به بانک های عامل معرفی خواهند.
وی اظهار امیدواری کرد: امسال نیز تسهیالت مشاغل 
خانگی به طورکامل و حتی ۱۲۰ درصد در شهرستان کاشان 
جذب شود، چراکه باتشکیل پرونده های بیشتر، می توان 
ازتسهیالت دیگر شهرستان ها که توانایی جذب ندارند 

استفاده کرد.
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه کاشان تاکید کرد: 
دراین شهرستان بابینش و آگاهی ازافراد درخواست کننده 
پایه  البته نظارت می شود؛ براین  تسهیالت حمایت و 
ازطرح های دریافت کنندگان وام بازرسی به عمل می آید و 
تاکنون حتی یک مورد تخلف نیز دراین ارتباط وجود نداشته 

است.
نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و ۱۳ شهرک، ناحیه و 

منطقه صنعتی درکاشان وجود دارد.

آمار های رسمی منتشر شده دروزارت صمت، حاکی ازتولید 
۲۰ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۲۰۰ تن فوالد خام و محصوالت 

فوالدی ازآغاز امسال تا پایان مرداد ۱۴۰۰ است.
مطابق آمار های اعالمی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
درپنج ماهه نخست امسال، ازبین ۱۲ محصول اصلی و 
عمده بخش معدن و صنایع معدنی، ۶ محصول ازجمله 
کاتد مس و شمش آلومینیوم بارشد تولید و ۶ محصول دیگر 

ازجمله فوالد و سیمان باکاهش تولید مواجه شدند.
درپنج ماهه نخست امسال، فوالدسازان موفق به تولید ۱۰ 
میلیون و ۸۸۲ هزار و ۸۰۰ تن فوالد خام شدند. آماری که 

درهم سنجی باپارسال حاکی ازافت ۶.۸ درصدی است.
همچنین دربخش محصوالت فوالدی نیز ۹ میلیون و ۸۵۶ 
هزار و ۴۰۰ تن محصول تولید شد که درمقایسه باپنج ماهه 

نخست سال ۹۹ کاهش ۱۰.۶ درصدی نشان می دهد.
درکاتد مس رشد ۱.۴ درصدی به ثبت رسید و شرکت های 
داخلی موفق به تولید ۱۲۱ هزار و ۸۰۰ تن ازاین محصول 
شدند. همچنین درشمش آلومینیوم رشد ۳۰.۶ درصدی 

حاصل شد و ۲۲۲ هزار و ۶۰۰ تن شمش تولید شد.
بااینحال آمار ها درتولید آلومینا، کنسانتره زغال سنگ 
و سیمان نیز کاهشی بود و به ترتیب ۹۶ هزار و ۴۰۰ تن 
)کاهش ۶ درصدی(، ۶۱۵ هزار و ۳۰۰ تن )افت ۴.۱ 
درصدی( و ۲۶ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۳۰۰ تن )کاهش ۱۰.۶ 

درصدی( تولید شد.
پیشتر دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان گفته 
بود: درزمان تامین ۱۰۰ درصدی برق، ماهانه بین ۵.۵ 

تا ۶ میلیون تن سیمان درکشور تولید می شد که باتامین 
۶۵ درصدی برق به حدود ۴.۸ تا پنج میلیون تن کاهش 
یافته است؛ اما باوجود این کاستی ها بازار را دوباره به تعادل 

رساندیم.
عبدالرضا شیخان تصریح کرد: درخواستی که فعاالن 
سیمانی دردیدار باوزیر صنعت، معدن و تجارت داشتند، 
تامین برق و سوخت برای واحد ها بدون توقف درسال بود، 
زیرا هرزمان وقفه ای درتامین این دو خدمت اساسی به 
وجود آمده، تولید، عرضه و درنتیجه بازار ملتهب شده است.

وی، همچنین برلزوم تامین سوخت دوم )مازوت( برای 
کارخانجات به ویژه درفصل سرما که عمده قطعی گاز 
دراین ایام اتفاق می افتد، تاکید کرد و افزود: به این منظور 
همه واحد های تولیدی مخازن ذخیره سوختشان را آماده 
کرده اند و فقط یک هماهنگی بین وزارتخانه های صنعت و 

نفت نیاز است تا همه این مخازن ازمازون پر شوند.

بااینحال، دراین بخش ظرفیت ها به گونه ای است که 
درصورت تامین برق و سوخت پایدار، واحد ها و کارخانجات 
سیمانی قادر به تامین ۱۰۰ درصدی سیمان برای طرح 
بزرگ تولید سالیانه یک میلیون مسکن بدون هیچ دغدغه ای 
هستند و ازهم اکنون برای اجرای موفق طرح مسکن دولت 

سیزدهم اعالم آمادگی کامل کرده اند.
برپایه این گزارش، تا پایان مرداد ماه ۱۸۱ میلیون و 
۹۷۹ هزار و ۶۰۰ متر مربع کاشی و سرامیک )رشد ۷.۵ 
درصدی(، ۵۴۸ هزار و ۴۰۰ تن شیشه جام )رشد ۲۶.۵ 
درصدی(، ۳۰۵ هزار و ۵۰۰ تن ظروف شیشه ای )رشد ۲.۳ 
درصدی(، ۲۴ هزار و ۲۰۰ تن ظروف چینی )رشد ۲۰.۷ 
درصدی( و ۴۰ هزار و ۴۰۰ تن چینی بهداشتی )افت ۱۳.۳ 

درصدی( تولید شد.
ایران دارای ۶۸ نوع ازانواع مختلف مواد معدنی است. 
ذخایر اثبات شده سنگ آهن ایران به مقدار ۲.۷ میلیارد تن 
)هشت دهم درصد کل ذخایر جهان(، ذخایر سنگ معدن 
مس به مقدار ۲.۶ میلیارد تن )چهار دهم درصد ازذخایر 

جهانی( است.
ایران همچنین دارای ۱۱ میلیون تن روی )چهار درصد 
ازذخایر جهانی( است. کل ذخایر اثبات شده معادن ایران 
درحدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده که بااجرای اولویت 
نخست اکتشافی کشور درگستره ای به مساحت ۵۰۰ هزار 
کیلومتر مربع، انتظار می رود به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن 
برسد. ازاینرو بخش معدن و صنایع معدنی یکی ازحوزه های 

مهم و اثرگذار درتولید و تجارت کشور به شمار می آید.

معاون فرمانداری ویژه کاشان:

پرداخت وام مشاغل خانگی درکاشان امسال ۶۵۰ درصد افزایش یافت

درپنج ماهه نخست امسال؛

عبور تولید فوالد و محصوالت فوالدی ازمرز ۲۰ میلیون تن

۵

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

اصفهانبه۱۴ایستگاه
آتشنشانینیازدارد

سالپنجم-شماره12۴2-شنبه1۰مهر1۴۰۰-2۵صفر1۴۴۳
2اکتبر2۰21-قیمت:2۰۰۰تومان-8صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه

مناقصــات و مزایــدات: جهــت دریافــت اســناد و کســب اطالعــات بیشــتر بــه نشــانی   WWW.MSC.IR لینــک 

مناقصــات و مزایــدات بخــش خریــد و تامین کننــدگان مراجعــه و طبــق راهنمــای موجــود، نســبت بــه انتخــاب 

مناقصــه موردنظــر ازطریــق سیســتم ارتبــاط بــا تامین کننــدگان )SRM( اقــدام نماییــد. ســایر فراخوان ها: جهت 

کســب اطالعــات بیشــتر بــه نشــانی   WWW.MSC.IR بخــش اطالعیه ها، فراخــوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

گهی فراخوان شرکت فوالدمبارکه اصفهان آ
مدیریت 

مرتبط
مهلت ارسال 

مدارک
موضوع شماره ردیف نوع

 قراردادهای
توسعه

1۴۰۰/۰7/11

 خرید تجهیزات و تامین
 قطعات یدکی و مگنت جهت
 پروژه جرثقیلهای  2 و ۴ انبار

گرم تختال نورد 

۴8۵317۴۴
۴8۵317۴۵

 مناقصه
عمومی

1

 برنامه ریزی
خرید

1۴۰۰/۰7/12
 تامین پروژکتورهای روشنایی

گرم 2 پروژه نورد 
۴8۵377۵۴

 مناقصه
عمومی

2

 قراردادهای
خرید

1۴۰۰/۰7/11

 خدمات راهبری و نگهداری
 و تعمیرات جرثقیل های

گری مداوم  فوالدسازی و ریخته 
شرکت فوالد مبارکه

۴8۵37۰13
 مناقصه
عمومی

۳

 قراردادهای
خرید

1۴۰۰/۰7/2۴
 تعمیر و بازسازی انواع

 سیلندرهای هیدرولیک و
پنوماتیک مجتمع فوالدمبارکه

۴8۵39۵99
 مناقصه
عمومی

۴

گهی: 1۴۰۰-39  کد آ
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سیزدهمین نمایشــگاه بین المللی متالورژی، 
فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته 
بعــداز ۷۷ روز تعطیلــی نمایشــگاه ها به دلیل 

وضعیت قرمز کرونا، دراصفهان افتتاح شد.
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی 
اســتان اصفهان اظهار کرد: بــه همت فعاالن 
صنعــت نمایشــگاهی کشــور، بابرگــزاری 
نمایشگاه ها مجددا قلب اقتصاد ایران به تپش 

افتاد.
علــی یارمحمدیــان  گفــت: یکــی ازبهترین 
نمایشگاه های فوالد کشور و درمرکز فوالدی ایران 

یعنی اصفهان برگزار می شود.
وی گفت: ۱۱۰ شرکت فوالدی، متالوژی، ریخته 
گری صنایع وابسته درسایت نمایشگاه اصفهان 
جمع شــدند تا ثابت کنند همچنان نمایشگاه 
بهترین ابــزار بازاریابــی و بهترین ابزار توســعه 

صادرات و افزایش صادرات غیرنفتی است.
      سهم ۵۴ درصدی صنایع فوالدی 

درصادرات استان اصفهان
مدیــرکل گمــرکات اســتان اصفهــان درایــن 
نمایشــگاه، اظهــار کــرد: از ۶۰۲ میلیون دالر 
صادراتی که طی ۶ ماه نخست امسال ازگمرکات 
استان اصفهان انجام شده، صنایع فوالدی سهم 

۵۴ درصدی به خود اختصاص داده اند.
رسول کوهســتانی پزوه افزود: این میزان غیراز 
صادراتــی فوالدمبارکــه، ذوب آهــن و یــا دیگر 
شرکت های فوالدی اســت که ازگمرکات شهید 

رجایی و دیگر گمرکات مرزی انجام می شود.
وی بابیان اینکه جهت حمایت ازصنعت فوالد، 
ازابتدایی کــه ذوب آهن و فوالد ایجاد شــد، دو 
گمرک اختصاصی ایجاد و درحال خدمات رسانی 

اســت، گفت: همچنین درســایر شرکت های 
فوالدی نیز بحث ارزیابی و ارایه تسهیالت درمحل 
واحدهای تولیدی آنها انجام می شود تا بتوانیم 

بیشترین تسهیالت را به آنها داشته باشیم.
سیزدهمین نمایشــگاه بین المللی متالورژی، 
فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته 
اصفهان ازامروز تا دهم مهــر ماه ۱۴۰۰ میزبان 
شرکت های فعال درحوزه فوالد و صنایع وابسته 
خواهد بود تا دستاوردها، توانایی ها، پتانسیل ها و 
فعالیت های خود را درمعرض بازدید متخصصان، 

فعاالن و عالقه مندان این حوزه قرار دهند.
حضور ۱۱۰ شــرکت ازاســتان های اصفهان، 
تهران، آذربایجان شرقی، یزد، خراسان رضوی، 
همــدان و کرمــان و همچنیــن نمایندگانــی 
ازکشورهای آلمان، ایتالیا، کره جنوبی، امارات 
متحده عربی، هند و چین درنمایشگاه امسال 

اصفهان حضور دارند.
شــرکت های حاضر درســیزدهمین نمایشگاه 
بین المللی فوالد اصفهان درزمینه تولید فوالد، 
چدن و فلزات غیرآهنی )ریخته گری، عملیات 
حرارتی، آبکاری و پرداخت، متالــورژی پودر(، 
خدمات صنعت متالورژی )مــواد اولیه و کمک 
ذوب ها، قالب ســازی و مدل ســازی، خدمات 
آزمایشگاهی(، ماشین آالت و تجهیزات وابسته 
صنعتــی )جرثقیل هــا، ژنراتورهــا، موتورهای 
گازســوز، غبارگیرها، اتصاالت و شــیلنگ های 
فشــار قــوی، روانکارها و روغن هــای صنعتی، 
صنایع الستیک و نوار نقاله ها، تصفیه خانه های 
صنعتی( و شکل دهی فلزات )نورد، آهنگری و 
جوشکاری، تراشکاری، برشکاری و پرسکاری( 

فعالیت دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان گفت: فعالیت کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید اســتان درزمان حاضر به روز شده 
و همه درخواست های رســیده به این کارگروه 
درهمان هفته مورد بررســی و رســیدگی قرار 

می گیرد.
سیدحســن قاضــی عســگر روز چهارشــنبه 
دریکصد و سی و ششــمین کارگروه تسهیل و 
رفع موانع تولید استان دراستانداری اصفهان 
افزود: ایــن کارگروه شــامل ۲ بخــش بانکی و 

غیربانکی است.
وی ادامــه داد: درحالی که فعــاالن اقتصادی 
استان ۲ سال گذشــته باید ماه ها پشت دراین 
کارگــروه انتظار می کشــیدند تا مشــکل آنها 
مطرح شود و نوبت به آنها برسد، اما مصوبه ای 

نمی گرفتند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان اظهار داشت: بخش اول جلسه امروز 
به بررسی مســایل و مشکالت شهرک صنعتی 
بزرگ اصفهان اختصاص داشت که مسایل این 
واحدها به صورت جزیی و تخصصی احصا شده 

بود و تصمیم های الزم درمورد آنها گرفته شد.
وی خاطرنشان کرد: درجلسه امروز مقرر شد که 
دستگاه های اجرایی استان اصفهان مساعدت 
الزم را بافعاالن اقتصادی این شــهرک صنعتی 

داشته باشند تا مشکالت آنها برطرف شود.
قاضی عسگر بااشاره به اینکه  ۲۰ مورد ازمسایل 
و مشکالت واحدهای صنعتی استان درجلسه 
امروز مطرح شــد که هرکدام یــک، ۲ و برخی 

موارد سه مصوبه داشت.
وی بیــان کرد: ســه مصوبه جلســه امــروز به 
پلــی اکریل اختصاص داشــت تا مســایل ریز 

اجرایی این شرکت برطرف شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهــان افزود: ایــن مجموعــه صنعتــی 

باتالش های بســیار، به دســت هیــات مدیره 
منتخب ســهامداران سپرده شــد و ازآن زمان 
تاکنون رشــد خیلی خوبی داشــته امــا هنوز 

بامسایل و مشکالت زیادی مواجه است.
وی اضافــه کرد: این شــرکت امــروز روی روال 
خوبــی قــرار گرفته امــا تکنولــوژی تولید این 
مجموعه قدیمی اســت که باید بــرای رفع این 

مشکل تالش شود.
قاضی عســگر ادامه داد: مسایل شرکت های 
دیگری که بامشکل واردات و یا مواد اولیه مواجه 
بودند، درجلســه امروز مطرح شــد و  مقرر شد 
سازمان صمت استان مســاعدت الزم را بااین 

واحدها داشته باشد.
دریکصد و ســی و ششــمین کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید اســتان کــه باحضور معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، 
حســینعلی حاجــی دلیگانی نماینــده مردم 
شهرستان های شاهین شهر و میمه و برخوار در 
استانداری برگزار شد ۲۰ مورد ازمسایل حوزه 
شرکت شهرک های صنعتی و سازمان صمت، 
سازمان امور مالیاتی، بانک ها، شرکت گاز، آبفا، 
مخابرات، شهرداری، آب منطقه ای، اورژانس و 
محیط زیست استان بررسی و به مشکالت آن ها 

رسیدگی شد.
۱۵ مورد ازمصوبات جلســه امروز به شــهرک 
صنعتی بزرگ اصفهان و پنج مورد به واحدهای 
صنعتی خارج ازمحدوده شهرک های صنعتی 

اختصاص داشت.
تشــکیل کارگروه تســهیل و رفع موانــع تولید 
دراستان ها یکی ازبرنامه های اقتصادی دولت 
برای خارج کــردن واحدهای تولیــدی ازرکود 
و حل مسائیل و مشــکالت آنها دربخش های 

مختلف است.
اصفهان بابیش ازپنج میلیون نفر جمعیت، ۹ 

هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ دارد.

فرش قرمز نمایشگاه اصفهان 
زیرپای فوالدی های کشور

خبر

مدیر امور طــرح و برنامه بانک مســکن گفت: 
تســهیالت حســاب های انفــرادی و زوجین 
ازمحــل اوراق، بــه ۲۸۰ و ۴۸۰ میلیون تومان 
افزایش یافت. به گزارش وزارت راه وشهر سازی، 
محمد حسن مرادی بااشاره به اینکه سقف های 
تســهیالتی ازمحــل اوراق در گذشــته بــرای 
زوجین درتهران ۲۰۰ و برای حســاب انفرادی 
۱۰۰ میلیون تومان بود، افزود: درحال حاضر 
باموافقت و ابالغ بانک مرکزی، سقف تسهیالت 
از محل اوراق برای حساب های انفرادی و زوجین 
افزایش یافته اســت. وی گفت: هم اکنون ارایه 
تسهیالت برای حساب های انفرادی تهرانی ها 
ازمحل اوراق ۲۰۰ میلیون تومان و برای زوجین 
۴۰۰ میلیــون تومان اســت که به ایــن میزان 
تسهیالت جعاله که هم اکنون ۸۰ میلیون تومان 

است، افزوده خواهد شد.
مرادی ادامه داد: برای مراکز استان ها و شهر های 
باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت میزان تسهیالت 
انفرادی که معــادل ۸۰ میلیون تومــان بود به 
۱۶۰ میلیون تومان و برای حســاب های ۱۶۰ 
میلیون تومانی زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان 

رسیده است.
وی تصریح کرد: درسایر شهر ها نیز تسهیالت 
۶۰ میلیون تومانی حســاب های انفــرادی به 
۱۲۰ میلیون تومان و تسهیالت ۱۲۰ میلیون 
تومانی زوجین به ۲۴۰ میلیون تومان افزایش 

یافته است.
مدیر امور طــرح و برنامه بانک مســکن گفت: 
تسهیالت جعاله همزمان باتسهیالت مسکن 
اختصاص می یابد که ســقف آن از ۴۰ میلیون 

تومان به ۸۰ میلیون تومان رسیده است.
وی افزود: نرخ سود تســهیالت ازمحل اوراق و 
جعاله ۱۷/۵ درصد است. بازپرداخت جعاله ۵ 
ساله و معادل ۶۰ ماه و بازپرداخت تسهیالت نیز 
حداکثر ۱۲ ساله معادل ۱۴۴ ماه است. مرادی 
تصریح کرد: ملک دررهن بانک قرار می گیرد و 
تسهیالت گیرنده باید مدارکی ارایه کند که نشان 

دهنده توانایی پرداخت اقساط باشد.

صــادرات کاال ازگمــرکات اســتان اصفهان 
درنیمه نخســت امســال ازمرز یک میلیون 

تن گذشت.
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهــان گفت: 
دراین مدت یک میلیون و ۶۴ هزار و ۶۸۰ تن 
کاال به ارزش ۶۰۲ میلیون و ۳۳۵ هزار دالر، از 

۵ گمرک استان اصفهان صادر شد.
رســول کوهســتانی پژوه افزود: این حجم 
ازصادرات درمقایســه بامدت مشــابه سال 
گذشــته ازنظر وزن ۲۹ درصد و ازنظر ارزش 

۷۲ درصد افزایش داشت.
وی گفت: همچنین اظهارنامه های صادراتی 
گمرک اصفهان بــه وزن ۶۸۲ هــزار و ۵۶۲ 
تــن و ارزش ۲۸۰ میلیــون و ۶۱۸ هزار دالر 
درمقایسه بامدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد 

رشد وزنی و ۵۵ درصد رشد ارزشی داشت.
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهــان، ارزش 
صادرات گمرک کاشــان را درنیمه نخســت 
امسال ۲۱۸ میلیون و ۳۶۸ هزار دالر دانست 
و گفت: این کاال ها بــه وزن ۲۵۶ هزار و ۴۵۲ 
تن درمقایسه بامدت مشابه پارسال ۴۷ درصد 

رشد داشت.
رسول کوهستانی پژوه افزود: ارزش صادرات 
گمرک اختصاصی مجتمــع فوالدمبارکه به 
وزن ۴۶ هزار و ۴۶۲ تن، ۴۵ میلیون و ۹۰ هزار 
دالر بود که ازنظر ارزش ۳۹ درصد رشد و ازنظر 

وزن ۳۰ درصد کاهش داشت.
وی درزمینه صادرات گمرک اختصاصی ذوب 
آهن گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور، 
۵۱ میلیــون و ۹۷۹ هزار دالر و بــه وزن ۷۸ و 
۴۵۵ هزار تن به ارزش ۵۱ میلیون و ۹۸۰ هزار 
دالر کاال تشریفات ازطریق گمرک اختصاصی 
ذوب آهن صادر شــده که درمقایسه بامدت 
مشابه پارسال ازنظر ارزش ۹۵ درصد و لحاظ 

وزنی ۱۶ درصد رشد داشت.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان درخصوص 
صادرات گمرک فرودگاه بین المللی شهید 
بهشــتی اصفهان گفت: دراین مدت ۷۴۹ 
تن کاال به ارزش ۶ میلیــون و ۲۸۱ هزار دالر 
ازطریق کارگو ترمینال فرودگاه بین المللی 
شهید بهشتی اصفهان صادر شد که ازنظر 
ارزش ۲۰ درصــد و ازنظر وزنــی ۴۸ درصد 

کاهش داشت.

خبر زنگ گرانی تخم مرغ به صدا درآمد 
تخم مــرغ  قیمــت  گرانــی 
درکاشــان این روز هــا تابه حدی 
رسیده که قیمت هر دانه تخم مرغ 

دو هزار تومان شده است.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، باافزایش قیمت 
کاال های اساسی سفره های مردم روزبه روز کوچکتر 
می شــود به نحوی که براســاس آمار هــای جهانی 
مصرف پروتئین به ویژه گوشــت قرمز کاهش قابل 
توجهی داشته است و مردم به برخی اقالم جایگزین 

نظیر گوشت سفید و تخم مرغ روی آوردند.
گوشــت ســفید همچون مرغ نیز درماه های اخیر 
دارای نوســانات بســیار زیــادی بود بــه نحوی که 
قیمت های بســیار باالیی را به ازای هــر کیلو مرغ 
تعیین می کردند و این موضوع باعث ایجاد صف های 
طوالنی بــرای خرید مــرغ دولتــی شــد و اگرچه 
تاحدودی تــب و تاب ایــن موضوع خوابیــده، اما 

بااینحال قیمت مرغ همچنان باال است.
تخم مرغ یکی دیگــر ازاقالم پروتئینــی پرمصرف 
دراین ایام اســت باتوجه بــه تغییر فصل ازیکســو 
و کاهش قــدرت خرید مردم ازســوی دیگــر مورد 
استقبال قرار گرفته است و برهمین اساس مصرف 
آن نسبت به گذشته افزایش داشــته است و تقاضا 

برای خرید این کاال باال رفته است.
متاســفانه درروز های اخیر شــاهد آن هســتیم که 
قیمت تخم مرغ افزایش قابل توجهی داشته است به 
نحوی که هر دانه تخم مرغ حدود دو هزار تومان برای 
مصرف کننده آب می خــورد و این موضوع موجب 
نارضایتی عمومی شهروندان شده است و افزایش 
قیمت این کاالی پروتئینی نیز برای شــهروندان به 

یک دغدغه تبدیل شده است.
یکــی ازمرغداران کاشــانی ضمن انتقــاداز خرید 
محصول تولیدی آنان باقیمت پایین گفت: قیمت 
هر کیلو تخم مرغ ازتولیدکننده براساس مصوبه ۱۴ 
هزار تومان است درحالیکه قیمت تمام شده برای هر 
تولیدکننده باتوجه به قیمت نهاده و دیگر ملزومات 

آن بسیار بیشتر است.
وی بابیان اینکه بااین نــرخ قیمت و وضعیت نهاده 
هیچ تولیدکننده ای برای تولیــد محصول ازجمله 
مرغ و تخم مرغ رغبتی نشــان نمی  دهــد، افزود: 
چندین ماه برای تولید محصــول خود باید زحمت 
کشــید، اما آنچه که درپایــان عایــد تولیدکننده و 

مرغدار می شود تنها ضرر و زیان است.

ایــن تولیدکننده تخم مرغ درشهرســتان کاشــان 
بابیان اینکه دراین میان تنها واسطه و دالل ها سود 
می برند، ابراز داشت: اوضاع تولید دراین سال های 
اخیر باافزایش چند برابری قیمت ها بســیار وخیم 
شده اســت به نحوی که رمق تولید را ازتولیدکننده 
گرفته است و امیدواریم شــرایط به سمت بهبودی 

تغییر کند.
یکی دیگر ازتولیدکنندگان تخم مرغ درشهرستان 
کاشــان بابیان اینکه واکســن و مکمل های غذایی 
و دارویی بــرای مــرغ درماه هــای اخیــر افزایش 
چشــمگیری داشته اســت، اظهار داشــت: مرغ 
پرنده ای بسیار حساس اســت و اگر یکی ازآنان به 
بیماری گرفتار شود ممکن است کل جمعیت مجاور 

خود را به بیماری مبتال کند.
وی بابیان اینکه این موضوع نشــان ازســختی کار 
مرغداران است، افزود: باتمامی این مشقت و سختی 
که درزمینه تولید مرغ و تخم مرغ متحمل می شویم، 
اما قیمت مصوب برای خرید تخم مرغ بسیار پایین 
است و فروش محصول تولیدی ما تنها ضرر و زیان 
را عاید ما می کند و همین موضوع رمق تولید را ازما 

گرفته است.

این دارنــده مرغ تخم گذار درشهرســتان کاشــان 
بابیان اینکه الزم اســت مســووالن بــرای حل این 
معضل چاره ای بیندیشــند، ابراز داشــت: کاشان 
ازلحاظ تولید تخم مرغ کمبودی ندارد، اما آنچه که 
باعث شده است قیمت افزایش پیدا کند گران بودن 
نهاده های دامی اســت که باعث می شــود فروش 
تخم مــرغ باقیمت هر کیلــو ۱۴ هــزار تومان برای 

تولیدکننده عایده ای نداشته باشد.
رضــا مظلومــی، رییــس اداره جهــاد کشــاورزی 
شهرســتان کاشــان نیــز باتاکیدبــر تامیــن نیــاز 
تخم مرغ این منطقه، گفت: کاشــان حتــی مازاد 
برمصرف نیز تخم مرغ تولید می کند و مصرف مازاد 
خود را نیز حتی به خارج ازشهرستان کاشان صادر 
می کند، امــا موضوع افزایش قیمــت یک موضوع 

منطقه ای نیست.
وی بابیان اینکه اغلب نقاط کشور متاثراز این موضوع 
اســت، افزود: یکی ازدالیلی که باعث شــده است 
قیمت تخم مرغ افزایش پیــدا کند باال بودن قیمت 
نهاده های دامی اســت که ازســوی تولیدکنندگان 
تخم مرغ درشهرســتان کاشــان مطرح می شــود 
و این موضوع نه تنها مشــکل منطقه ای نبوده بلکه 

فرامنطقه ای و ملی است.
محمد نــادری رییــس اتحادیه صنــوف پروتئینی 
شهرســتان کاشــان بابیان اینکه قیمــت هر کیلو 
تخم مرغ برای مصرف کننده ۲۹ هزار تومان محاسبه 
می شود، اظهار داشت: فروش عمده تخم مرغ نیز 
به ازای هر کیلو ۲۴ هزار تومان تعیین شده است و 
خرید شــانه ای تخم مرغ هر کیلو ۲۶ الی ۲۷ هزار 

تومان قیمت گذاری شده است.
وی بابیان اینکــه افزایــش قیمــت تخــم مرغ یک 
موضــوع منطقه ای و مختص به کاشــان نیســت، 
افزود: یکی ازدالیــل افزایش قیمت تخم مرغ گران 
بودن نهاده های دامی و عدم تامین این نهاده ها به 
نرخ دولتی توســط تولیدکنندگان است و برهمین 

اساس قیمت تخم مرغ افزایش پیدا کرده است.
رییس اتحادیه صنوف پروتئینی شهرستان کاشان 
بابیان اینکه تعطیلی پیش رو و عدم توزیع تخم مرغ 
درســطح واحد هــای صنفی نیــز می توانــد یکی 
ازعلل افزایش قیمت تخم مرغ باشد، ابراز داشت: 
یقینــا درروز های آتی شــاهد کاهــش قیمت تخم 
مرغ درمنطقه کاشــان خواهیم بود و دراین زمینه 

تمهیداتی پیش بینی شده است.

صنــف  اتحادیــه  معــاون 
محصــوالت  تولیدکننــدگان 
نســاجی اصفهــان گفــت: 
تاکنــون ۴۰ درصد ازتولیدی ها تعطیل شــده و 
اگر مسووالن کاری نکنند این میزان به۶۰ درصد 

خواهد رسید.
مرتضی منصوری بااشــاره به خط ســیر صنعت 
نساجی اظهار داشت: صنعت نساجی ازاواسط 
دهه هفتاد متاســفانه به علــت واردات بی رویه 
محصــوالت خارجــی، وضعیــت بســیار بــد و 
وخیمی پیدا کرد و هرچه ما تالش کردیم که بااین 
موضوع مبارزه کنیم وجلوی این واردات بی رویه 
را بگیریم، نتیجه ای نداشت و هرچه می کردیم، 

زورمان به مافیا نمی رسید.
وی بااشاره به افزایش قیمت دالر دردو سه سال 
گذشــته افزود: بعداز جهش قیمت دالر، دیگر 
واردات برای آن ها به صرفه نبود و ازســوی دیگر 
هنوز قیمت مواد اولیه باال نرفته بود و به این ترتیب 
دریک بازه زمانی حدودا یک تا یک سال و نیمه، 
اوضاع تولیدکنندگان محصوالت نســاجی بهتر 

شد و توانستند مجددا نفسی بکشند.
معاون اتحادیه تولیدکنندگان محصوالت نساجی 
اصفهان ادامه داد: این روند تاجایی ادامه یافت 
که کشورهای دیگری ازجمله ترکیه، پارچه خام 
ازایران خریــداری کــرده و آن را درترکیه تکمیل 
می کردند اما بارشــد تورم، این اوضــاع چندان 

تداوم نیافت.
وی بااشاره به وابستگی نســاجی به پنبه افزود: 

ما درصنعت نســاجی، ســاالنه به طور میانگین 
به چیزی حدود ۱۵۰ تا ۱۷۰ هــزار تن پنبه نیاز 
داریم که از این میزان تنهــا حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار 
تن، درداخل تولید می شــود و مابقی نیاز خود را 
ازطریق واردات ازکشورهایی همچون ازبکستان، 
تاجیکســتان، هند وغیره تامین می کنیم، پس 
ازافزایش قیمت دالر، تامدتی برای تامین این نیاز، 
پنبه هایی که باقیمت قبلی دالر خریداری شده و 
درگمرک مانده بود عرضه شد و همچنین ارزهایی 
مثل نیمایی و ارز حاصل ازصادرات برای واردات 
پنبه اختصاص داده شده بود و هنوز قیمت پنبه 

افزایش نیافته بود.
منصوری بابیان اینکه صنعت نســاجی به پنبه و 
پتروشیمی وابسته اســت، یادآور شد: متاسفانه 
بارشد تورم، ارزهای نیمایی وغیره که برای واردات 
پنبه درنظرگرفته شــده و یارانه هایی که پرداخت 
می شد قطع شــد و ازطرف دیگر پتروشیمی ها 
نیز هربار یک بالیی برسر صنعت نساجی آورده و 
یک سنگی پیش پای لنگ این صنعت انداختند 
و چند بار این اختالفات جدی شــده وبه صحن 
مجلس کشــیده شــد و مجلس تنها درمواردی 

معدود جلوی پتروشیمی ها را گرفت.
وی افزود: متاسفانه امروز اوضاع طوری شده که 
پتروشیمی ها مواد اولیه را به ما گران تر ازمبلغی 
که به کشورهای خارجی می فروشند، می دهند 
به این صورت که تولیدکنندگان ایرانی باید مواد 
اولیه را مطابق قیمــت FOB جهانی به عالوه ۹ 
درصد مالیات برارزش افزوده تهیه کنند درصورتی 

که کشورها و شرکت های خارجی دیگر مالیات ۹ 
درصدی را پرداخت نمی کننــد و بنابراین هزینه 
مواد اولیه بــرای تولیدکننده داخلــی گران تراز 
خریدار خارجــی تمام می شــود؛ مــا برای این 
موضوع جنگیدیم اما متاسفانه مگر کسی حریف 

مافیای پتروشیمی می شود؟
معــاون اتحادیــه تولیدکننــدگان محصــوالت 
نســاجی اصفهــان پیرامــون آغاز مجــدد روند 
واردات محصوالت نساجی هشدار داد: مجددا 
شرایط برای واردات پارچه و محصوالت نساجی 
تسهیل شــده و به نظرمی رسد بازهم باید شاهد 
ورود بی رویــه کاالهــای نســاجی خارجــی و 
نابودی صنعت نســاجی کشــور و عقب افتادن 

تولیدکنندگان داخلی ازچرخه رقابت باشیم.
وی بااشــاره به فرسایش ماشــین آالت نساجی 
تصریح کرد: گذشته ازگرانی مواد اولیه نساجی 
و نیــز چاپ و تکمیــل و رنگرزی، ماشــین آالتی 
که امروز درصنعت نســاجی اســتفاده می شود 
قدیمــی و اغلب فرســوده هســتند و وارد کردن 

ماشین آالت بااین قیمت دالر و این سیاستی که 
تماما برعلیه تولیدکننده است اصال صرفه ندارد 
و کسی حاضر نمی شود ریسک کرده و زیربار این 
سرمایه گذاری برود چراکه به عنوان مثال اگر یک 
ماشین ۵۰۰ دالر قیمت داشــته باشد، تا دو سه 
سال پیش این ماشــین را باقیمت۱۵۰ میلیون 
تومان می شد وارد کرد اما امروز باید برای آن یک 
میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینــه کرد و این 

مبلغ اصال منطقی و به صرفه نیست.
منصوری باابراز نگرانی پیرامــون آینده صنعت 
نســاجی افزود: متاســفانه بااین رونــدی که به 
نظر می رســد، اگر مســووالن نجنبنــد و کاری 
برای این صنعت نکنند، نســاجی ایران دوباره به 
یک خواب شدید و اغما خواهد رفت ضربه بسیار 
بزرگی را متحمل خواهد شد؛ تاکنون ۴۰ درصد 
ازتولیدی های ما تعطیل شده و باادامه این روند 
و غفلت مسووالن، این مشکل مابقی تولیدی ها 
را نیــز درگیر خواهد کــرد و حداقــل ۶۰  درصد 

ازتولیدی ها به تعطیلی کشیده می شوند.

اغما درکمین صنعت نساجی:

خطر تعطیلی ۶۰ درصد 
تولیدی های نساجی اصفهان 

معاون استاندار اصفهان:

درخواست ها درکارگروه تسهیل تولید اصفهان فوری 
رسیدگی می شود 

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل کشــور گفت: 
گوشی موبایل آیفون ۱۳ هنوز ازمبادی رسمی وارد 
کشور نشده است، اکنون مراحل ثبت سفارش این 
گوشی درحال انجام است و پس ازواردات قیمت 

آن مشخص خواهد شد.
امیر اســحاقی دررابطه باآخرین وضعیت واردات 
آیفون ۱۳، اظهار کرد: این گوشی هنوز ازمبادی 
رســمی وارد کشــور نشــده، اکنون مراحل ثبت 
ســفارش این گوشــی درحال انجام است و پس 

ازواردات قیمت آن مشخص خواهد شد.
وی افزود: ممکن اســت گوشــی هایی که اکنون 
درحال خرید و فروش است به صورت مسافری وارد 

اســتعالم هایی که ازگمرک انجام شده هنوز هیچ درحال طی مراحل ثبت سفارش هستند، براساس کشور شده باشد اما شرکت های واردکننده اکنون 
گوشی آیفون ۱۳ رسما وارد کشور نشده است.

دبیــر انجمــن واردکننــدگان موبایــل کشــور 
خاطرنشــان کرد: بهتر اســت مردم صبر کنند تا 
کاالی موردنیازشان توسط شــرکت های معتبر و 
باگارانتی شرکتی وارد شود تا خرید مطمئن تری 

داشته باشند.
اســحاقی تصریح کرد: پیش ازخرید هر گوشی، 
افراد می توانند باشماره گیری کددستوری ستاره 
۷۷ مربع، ازاصالت کاال مطمئن شده و اگر سامانه 
همتا این موضــوع را تایید کرد اقــدام به خرید آن 

کنند.

دبیر انجمن وارد کنندگان موبایل کشور:

آیفون ۱۳ وارد کشور نشده است

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن 
خبر داد:

تسهیالت حساب های انفرادی 
و زوجین افزایش یافت 

افزایش ۷۲ درصدی صادرات 
کاال ازاستان اصفهان 

خبر

خبر
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23  اکتبر   2۰21 
مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان: 

آبخوان دشت اصفهان - برخوار
 تا سال ۱۴۰۹ دیگر هیچ آبی ندارد

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

مدیرکل سازمان زمین شناسی 
و اکتشــافات معدنی اصفهان 
بــا بیان اینکه امــروز اصفهان 
تنها شــهری اســت کــه فرونشســت زمین به 
داخل منطقه مســکونی آن نفوذ کرده اســت، 
گفت: دیگر زمانی برای احیای آبخوان دشــت 
اصفهان- برخوار نداریم و تنها تا سال در ۱۴۰۹ 
و در خوشــبینانه تریــن حالت تا ســال ۱۴۱۸ 

فرصت برای نجات آبخوان داریم. 
رضا اســالمی در نشست »بررســی راهکارهای 
جلوگیری از فرونشســت اصفهــان« که در اتاق 
بازرگانــی اصفهــان برگزار شــد، بــا بیان اینکه 
آبخوان دشــت اصفهان- برخوار تا سال ۱۴۰۹ 
بیشتر آب ندارد، اظهار کرد: در حالیکه شورای 
عالی آب ۱۷۶ میلیون مترمکعب حقابه زاینده 
رود را تعیین کــرده، اما هنوز اصــرار به اجرای 
طرح انتقال آب بن-بروجن دارد و زاینده رود در 

اصفهان خشک است.
وی تاکید کرد: امروز تنها موضوع جریان زاینده 
رود برای کشاورزی و صنعت مطرح نیست، بلکه 
موضوع جمعیت دو میلیون نفری مطرح است.

و  زمین شناســی  ســازمان  مدیــرکل 
اکتشــافات معدنی اصفهــان بــا بیان اینکه ما 
فرصتی برای احیــای آبخوان اصفهان- برخوار 
نداریم و این آبخوان در حال از بین رفتن است، 
گفت: با توجه به خشکســالی و تغییر اقلیم در 
آینده نزدیک بارندگی های ما سیل آسا خواهد 
بود و اگر نتوانیم این آبخوان را احیا کنیم، وقوع 
هر بارندگی فرقی به حال این دشت و زاینده رود 

نخواهد داشت.
وی تاکید کــرد: ما دیگــر زمانی بــرای احیای 
آبخوان دشــت اصفهان- برخــوار نداریم و تنها 
تا سال در ۱۴۰۹ و در خوشبینانه ترین حالت تا 

سال ۱۴۱۸ فرصت برای نجات آبخوان داریم.
اسالمی با اشــاره به اینکه در دشــت اصفهان- 
برخوار زیرســاخت های حیاتی و اســتراتژیکی 
همچون نیروگاه، پاالیشــگاه، ورزشــگاه نقش 
جهان، فرودگاه، کریدور شمال به جنوب، شرق 
به غرب و همچنیــن آثار تاریخی بســیاری قرار 
دارد، تصریح کرد: امروز اصفهان تنها شــهری 
است که فرونشســت به داخل منطقه مسکونی 
شهر نفوذ کرده و باید توجه داشت هیچ شهری 
جنس آبرفــت و ضخامت آن هماننــد اصفهان 

نیست.
وی توضیــح داد: ۲۸۰ متر ضخامــت دانه ریز 
دشت اصفهان -برخوار است و فرونشست لحظه 

به لحظه در حال پیش روی است.
      فروشست زمین و تهدید جمعیت 2.۵ 

میلیون نفری اصفهان
مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی اصفهان نیز در این نشست با اشاره 
به اینکه از ۳۵ دشــت و محــدوده مطالعاتی در 
اســتان اصفهان، ۲۷ دشــت ممنوعــه بحرانی 
است، اظهار کرد: دشت مهیار، گلپایگان نجف 
آباد، کاشان، اردســتان، اصفهان-برخوار و... 

ممنوعه بحرانی هستند.
حســین حجتی بــه اهمیت دشــت اصفهان-
برخوار اشــاره کرد و افزود: این دشت یکپارچه 
است و شــهر اصفهان، شاهین شــهر، خمینی 
شــهر، دولت آباد، حبیب آباد در داخل آن قرار 

دارند.
وی بــا بیان اینکــه در وهله نخســت جمعیتی 
باالیی معادل ۲.۵ میلیون نفر در داخل دشــت 
اصفهان-برخوار متمرکز شده اند، توضیح داد: 

بیش از ۵۰ درصد جمعیت اســتان اصفهان در 
دشت اصفهان برخوار زندگی می کنند، از سوی 
دیگر زیرســاخت های مهمی از جمله ورزشگاه 
نقش جهان، فــرودگاه، پاالشــگاه، نیــروگاه، 
پتروشــیمی و... در این دشــت قرار گرفته اند و 
همچنین بیش از ۶ درصد بافت فرسوده استان 

در داخل دشت اصفهان- برخوار است.
مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرســازی اصفهان با بیان اینکه ۸۱۵ هزار 
واحــد مســکونی جمعیتــی در داخل دشــت 
اصفهان- برخــوار متمرکز شــده اند، افزود: ۶ 
هزار اثــر تاریخی، ثبت ملــی و میراث فرهنگی 
در داخل این دشت واقع شده است و این نشان 
از اهمیت دشــت اصفهــان برخوار بــه لحاظ 
ویژگی هــای اجتماعی، سیاســی، فرهنگی و 

اقتصادی دارد.
وی درباره اینکــه برای حل بحران فرونشســت 
دشــت اصفهان- برخوار چه باید کــرد، اظهار 
کرد: پایش هــای متعددی توســط ارگان های 
مختلف پیرامون موضوع فرونشست انجام شده 
اســت، اما باید توجه داشــت که در حال حاضر 

در این دشت بازگذاری جمعیتی جدید در حال 
شکل گیری است و از ۴ میلیون واحد مسکونی 
که قرار است در کشور ساخته شود سهم استان 
۳۳۰ هزار واحد مسکونی اســت که باید فکری 

برای تامین آب این جمعیت شود.
وی همچنیــن ادامــه داد: بر روی پســاب این 
دشت هم ســرمایه گذاری کرده ایم، درحالیکه 
باید پساب ها را برای آبخوان داری و آبخیزداری 

دشت استفاده کنیم.
حجتــی در ادامــه بیان اینکــه آبخوان دشــت 
اصفهان- برخوار از سه جهت شمال )ارتفاعات 
باقرآباد(، غرب )دشت دهق- علویجه( و جنوب و 
جنوب غربی از زاینده رود تغذیه می شود، تاکید 
کرد: زاینده رود تنها رودخانه وسط شهر نیست، 
بلکه مادی هایی که آب را تغدیه و به داخل دشت 

پخش می کنند نیز بسیار حایز اهمیت است.
وی تصریــح کرد: برخــی صحبت هــا مبنی بر 
آب چرخانــی و بازچرخانی آب داخــل زاینده 
رود اشتباه اســت و اینکه زاینده رود را تبدیل به 
حوضی بزرگ کنیم، هیچ اثری در تغذیه آبخوان 

دشت اصفهان- برخوار نخواهد داشت.

استاندار اصفهان گفت: در  طرح ملی انتقال آب 
از خلیج  فارس به فالت مرکزی و شرق کشور ۲۰۰ 
میلیون مترمکعب آب به این استان تخصیص پیدا 

خواهد کرد که تنها به صنایع داده می شود. 
عباس رضایی روز پنجشــنبه در دهمین جلسه 
کارگروه زیربنایی سالجاری در استانداری اصفهان 
با بیان اینکه کم آبی اصلی ترین و حادترین مساله 
استان اســت ادامه داد: بیشــترین تالش ما در 
استان صرف موضوع آب می شــود و امیدواریم 
مسووالن بعدی استان نیز به همین میزان دغدغه 

تأمین آب را داشته باشند.
وی با اشــاره به اینکه ســهم آب انتقالی از خلیج 
فارس در آینده مختص صنایع اســتان اصفهان 
است و هیچ ارتباطی به آب آشامیدنی،  کشاورزی 
و حق آبه های استان ندارد اضافه کرد: واحدهای 
بزرگ صنعتی اســتان از جمله ذوب آهن، فوالد 
مبارکه، پاالیشــگاه و همچنین اتــاق بازرگانی، 

استانداری و شــهرداری اصفهان در اجرای این 
طرح مشارکت دارند.

رضایی با اشاره به ضرورت حل مشکالت مردم، 
تصریح کــرد: نگاه مدیــران باید جامــع، بدور از 
قشــری نگری و بخشــی نگری و با هــدف رفع 

مشکالت مردم و استان باشد.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به اینکــه بعضی از 
مسووالن سازمان ها تنها دستورالعمل های خشک 
و قانونی خود را می بینند ادامــه داد: قانون برای 
گره گشایی از کار مردم است نه اینکه با استفاده از 
مواد قانونی، آیین نامه ها و بخشنامه ها در کار مردم 
مانع ایجاد شود و لذا مدیران و کارشناسان باید با 
دید باز از البالی مواد قانونی در جهت حل و رفع 

مشکالت مردم  استفاده کنند.
در دهمین جلسه کارگروه زیر بنایی سال ۱۴۰۰ با 
حضور استاندار ۴۶۳ طرح مصوب، ۲۶۷ طرح رد 

و ۱۹۴ طرح مورد موافقت قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانــداری اصفهان، 
حسین سیســتانی معاون اســتاندار و فرماندار 
اصفهان در آیین تودیع و معارفه شــهردار شــهر 
قهجاورستان، با اشاره به آبادانی، آرامش و امنیت 
حاکم بر کشور، خاطرنشــان کرد: خوشبختانه 
کشور ما با تأســی از رهنمودهای حکیمانه مقام 
معظم رهبــری )مدظله العالــی(، و تالش های 
نیروهای نظامی و انتظامی و دیگر مســئوالن به 
عنوان جزیــره ای امن در بین دیگر کشــورهای 

منطقه مطرح است.
فرماندار اصفهان بر اهمیت وحــدت بین مردم 
و مســئوالن تأکید کرد و افــزود: امنیت حاکم بر 
کشــور ما درگرو وحدت بین اقشار مختلف مردم 
و این امر ازجملــه اهداف اصلی نظــام مقدس 
جمهوری اسالمی است و در این راستا باید گام های 

مهمی برداشته شود.
سیستانی با بیان اینکه خدمت به مردم وظیفه ای 
بسیار مهم است، تصریح کرد: انشاء ا... بتوانیم 
با درک واقع بینانه از جایگاه خود، توفیق خدمت 

صادقانه به مردم را داشته باشیم.
وی به نقش شهرداری ها در خط مقدم کار و تالش 
و خدمت به عموم مردم اشاره کرد و گفت: نقش 
و جایگاه شــهرداری ها در ایجاد توسعه شهری و 
افزایش امید و نشاط اجتماعی نقشی بی بدیل و 

ماندگار است.
سیســتانی از انتخاب شایسته شــهردار توسط 
شورای اسالمی شهر قهجاورستان تقدیر و عنوان 
کرد: شــورا می تواند یکی از عوامل مؤثر وحدت 
و مودت بین مردم و همه اعضا و ارکان حکومت و 

مدیریت در سطح شهر باشد.
وی تصریح کرد: شهر قهجاورستان مستعد رشد و 
توسعه طرح های عمرانی، اجتماعی و اقتصادی 
است و باید بستر الزم برای حضور سرمایه گذاران 

در این شهر فراهم گردد.
گفتنــی اســت، در آیینی بــا حضــور فرماندار 
اصفهان، محمود صادقین به عنوان شهردار جدید 
قهجاورستان معرفی و از خدمات سید مصطفی 

حسینی شهردار سابق این شهر تجلیل شد.

در دوره مدیریت جدید شهری، زمین بازی مسکن 
مهر فوالدشهر تعیین تکلیف و مشکل دپوی زباله ها 

حل می شود.
شهردار ناحیه دو فوالدشهر در ارتباط زنده اینترنتی 
با خبر ۲۰ شبکه اصفهان گفت: با معرفی اعضای 
جدید کمیســیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شــهرداری 

فوالدشهر، جلسات مربوط به تعیین تکلیف زمین 
بازی مسکن مهر فوالدشهر تا ۲۰ روز آینده برگزار 

می شود.
رضایی منش تاکیــد کرد: شــهروندان ناحیه ۲ 
فوالدشــهر زباله های خود را در زمان مقرر بیرون 

بگذارند تا محل تجمع زباله گرد ها نشود.

در تابستان امسال بیش از ۵۳۰۰ پمپ غیرمجاز 
آب در استان اصفهان کشف شد. 

به دنبــال آغــاز عملیــات شناســایی دارندگان 
پمپ های غیرمجاز آب از تیر ماه سال جاری بیش 
از ۷۳ هزار و ۶۰۰ پایش در استان اصفهان توسط 
کنتورخوان ها و مروجین مصرف بهینه آب انجام 
گرفت که منجر به کشف  بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ پمپ 

غیرمجاز در سطح استان شد.
از این تعداد، ۳۴۰۰ پمپ غیرمجاز در سطح شهر 
اصفهان کشف شد که بیشــترین پمپ غیرمجاز 
کشف شده مربوط به محدوده تحت پوشش آبفای 
منطقه چهار اصفهان با ۹۷۴ مورد و کمترین تعداد 
مربوط به آبفای منطقه یک اصفهان با ۴۸ مورد بود.  
پس از شهر اصفهان بیشــترین تعداد پمپ های 
غیر مجاز کشــف شــده مربوط بــه مناطق تحت 
پوشــش آبفای منطقه براآن و کراج با ۱۳۲۹ پمپ 

غیرمجاز بود. 
مروجین مصرف بهینه آب آبفای استان اصفهان، 
پس از کشف پمپ هایی که بالفاصله بعد از کنتور 
آب نصــب شــده اند، در مرحله اول به مشــترک 
متخلف، اخطار می دهند و در صورت عدم اصالح 
و رفع تخلف در مدت زمان تعیین شــده، انشعاب 
مشــترک به صــورت موقت تــا رفــع تخلف قطع 
می شود. گفتنی است از این تعداد پمپ غیرمجاز 
کشف شده تا کنون ۲۶۳۱ پمپ اصالح شده و بقیه 
نیز در دست اصالح است. همچنین آب شرب ۸۰ 
مشترک نیز به دلیل سهل انگاری در اصالح پمپ به 

طور موقت قطع شده است. 
شایان ذکر است نصب مستقیم پمپ بر روی شبکه 
توزیع آب جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد و 
بر این اساس پایش پمپ های غیر مجاز از ابتدای 

تیرماه در کل استان اصفهان آغاز شده است.

 استاندار اصفهان : 

انتقال آب خلیج فارس به اصفهان فقط برای صنایع است

معارفه شهردار قهجاورستان

تعیین تکلیف زمین بازی مسکن مهر فوالدشهر 

از ابتدای تیر ماه تا کنون اتفاق افتاد؛

کشف ۵۳۰۰ پمپ غیر مجاز آب در سطح شهر اصفهان

نخســتین بار در کشــور بارگیری مواد فله از 
کشتی به واگن و ارسال از بندر شهید رجایی به 

مقصد ذوب آهن اصفهان محقق شد.
معاون خریــد کارخانه ذوب آهــن اصفهان، 
هدف از این روش ارسال را نقش حیاتی مواد 
اولیه در خط تولید کارخانه ها و اهمیت تسریع 
در عملیات انتقال دانســت و گفت: با برنامه 
ریزی و پیگیری در همکاری چند جانبه یبن 
ذوب آهن اصفهان، بندر شهید رجایی، گمرک 
شــهید رجایی و اداره کل راه آهن هرمزگان، 
نخســتین بار بارگیری مســتقیم مواد فله از 
کشتی به واگن و از بندر شهید رجایی به مقصد 

ذوب آهن اصفهان محقق شد.
محمد جعفر صالحی، حمل ســریع و بدون 
وقفه مواد اولیه را در کاهش هزینه هایی ازجمله 
اجاره زمین، جلوگیری از پــرت و باد بردگی، 
حفظ کیفیت، افزایش سرعت بارگیری و سیر 
مواد اولیه تاثیرگذار دانســت و افزود: تخلیه 
روزانه ۶۴۰۰ تن مواد فله برای اولین بار در بندر 
شهید رجایی، صرفه جویی در مصرف گازوییل 
حذف کامیون از عملیات حمل مواد اولیه را به 
دنبال دارد و به همین منظور حمل یکسره مواد 
اولیه وارداتی به صورت ریلی، همزمان با تخلیه 
از کشتی در دستور کار معاونت خرید ذوب آهن 

اصفهان قرار گرفت. 
وی گفت: در این زمینه پــس از مقدمات الزم 
و هماهنگی با بندر شــهید رجایی، اداره کل 
راه آهن هرمزگان و شــرکت پدیــد آوران امید 
پارس این اقدام مهم عملیاتی شد و ۹۰ واگن 

به صورت مستقیم بارگیری شد.
معاون خرید کارخانه ذوب آهن اصفهان افزود: 
برای تداوم این مهم که به عنوان یک رکورد برای 
اولین بار، در بندر شهید رجایی به ثبت رسیده 
است الزم اســت تمهیداتی اندیشیده شود 
که با عارضه یابی و تجربیات به دست آمده، با 
همکاری شرکت پدیدآوران امید پارس، اداره 
امور بندری بندر شهید رجایی و راه آهن ناحیه 

هرمزگان، مشکالت مرتفع خواهد شد. 
ذوب آهن اصفهان اولین و بزرگترین کارخانه 
تولیدکننده فوالد ســاختمانی و ریل در ایران 
و بزرگترین تولید کننده محصوالت طویل در 
خاورمیانه است که با ظرفیت ۳ میلیون و ۶۰۰ 
هزارتن فوالد، انواع مقاطع فوالدی ساختمانی 

و صنعتی را تولید می کند.
این کارخانه که نقش مهمی در شکل گیری 
دیگر صنایع فوالدی ایران ایفا می کند، لقب 

مادر صنعت فوالد کشور را دارد.

یک فروشگاه بریونی اصفهان با قدمتی حدود 
۳۰۰ سال، فعالیتی موفق و پر مشتری دارد. 

غذاهای بومی شهر اصفهان، از محبوبیت زیادی 
برخوردار است و عالوه بر مسافران و گردشگران، 
مردم اصفهان عالقه بسیار زیادی به این غذاها 
دارند. یکی از این غذاها، بریونی است؛ غذایی که 
شهرت زیادی دارد و طعم لذیذ آن، هر گردشگری 
را به خود جــذب می کند و بریونــی اصفهان را 
می توان جــزء محبوب تریــن غذاهای ایرانی 
دانست.  فروشــگاه های زیادی در اصفهان به 
طبخ و فروش بریونی مشغول هستند، اما کیفیت 

غذا در مکان های مختلف، متفاوت است.
یکی از این مغازه ها، فروشگاهی است که در بازار 
مجاور مسجد جامع )مسجد جمعه( اصفهان 

قرار گرفته و قدمتی حدود ۳۰۰ سال دارد.
مغازه مذکور، حدودا ۲۰۰ سال قهوه خانه بود 
و تقریبا ۱۰۰ سال است که در آن، بریونی طبخ 

می شود.

خبر خبر

خبر

استان

خبر

اولین کارخانه تولید محصوالت بر پایه کنجد در 
استان و تنها کارخانه تولید این محصول شیرین 
در غرب استان در خوانســار کام ۱۰۰ نفر را با 

اشتغال زایی شیرین کرده است.
مدیر کارخانــه تولید حلوا شــکری گفت: این 
کارخانه از سال ۱۳۸۳ به صورت سنتی آغاز به 
کار کرد و هم اکنون، با دستگاه های پیشرفته، 
به یکی از مهم ترین کارخانه هــای تولید حلوا 

شکری در کشور تبدیل شده است.
مجتبــی جواهــری افــزود: بیــش از ۵۰ نوع 
محصول شامل ۳۰ قلم بر پایه کنجد، ۱۵ قلم 
بر پایه نشاسته و ۵ نوع انواع محصول شکالتی 
در این کارخانه تولید و عالوه بر داخل کشــور 

به کشــور های حوزه خلیــج فارس، روســیه، 
ارمنستان و عراق نیز صادر می شود.

وی گفت: این واحد تولیدی، توان تولید روزانه 
۱۵ تن انــواع محصوالت مانند حلوا شــکری، 
لوکوم، شــکالت صبحانه، باســلوق شیرینی 
سنتی نان خوانساری و شــکالت کاکائویی را 
دارد که نام های آن، بیشتر از گویش خوانساری 

است.
مدیر این واحد تولیدی افزود: بــرای اولین بار 
در کشــور، خالقیت و نــوآوری در این کارخانه 
منجر به تولید محصولی خوشــمزه به نام حلوا 
پشمکی )ترکیبی از حلوا و پشمک( نیز شده که 

با استقبال نیز مواجه شده است.

سیزدهمین نمایشــگاه متالورژی، فوالد وریخته 
گــری در اصفهان نشــان دهنده پیشــرفت های 
چشمگیر ایران در این صنعت و دسترسی به بازار های 
جهانی است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس گفت: امروز فعاالن صنعت 
فوالد ایران به پیچیده ترین عملیات محاسباتی در 
تولید انواع محصوالت با شیوه های مختلف دست 
یافته اند و در این چرخــه یکدیگر را تکمیل کردند و 
تکمیل این زنجیره یعنی ایران می تواند گام هایی فراتر 
از آسیا بردارد و در ردیف کشور های پیشرفته اروپایی 

محصوالتی قرار گیرد.
عباس مقتدایی افزود: در مجلس یازدهم موضوع 
دیپلماسی اقتصادی از این منظر دنبال می شود که 

ســفارت خانه های ایران در خارج از کشور تسهیل 
گیر فعالیت این صنعتگران باشــند و در سال های 
آینده تالش می شود با برنامه ریزی دقیق تر گام های 

استواری برداشته شود.
وی گفت: در ایــن رویداد بین المللــی اقتصادی 
خنثی ســازی تحریم ها با توجه به پیشــرفت های 

چشمگیر ایران در حوزه فوالد مشاهده می شود.
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، 
ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته باحضور 
۱۱۰ شــرکت داخلی و نمایندگانی از کشــور های 
آلمان، ایتالیا، کره جنوبی، امارات متحده عربی، هند 

و چین تا دهم مهر آماده بازدید عالقه مندان است.

خبرخبر
کارخانه تولید محصوالت کنجدی خوانسار:

کام و کارشان شیرین است 
پیشرفت چشمگیر ایران 

در صنعت فوالد 

نماینده مردم شاهین شهر،میمه 
و برخــوار در مجلــس شــورای 
ســرعت  اسالمی خواســتار 
بخشیدن به بازسازی شبکه فاضالب شاهین شهر 
شد. حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست مشترک 
با مدیرعامل و معاونان شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با اشاره به این که قدمت برخی قسمت های 
شــبکه جمع آوری فاضالب شــاهین شــهر به ۵۰ 
ســال می رســد گفت: اگر اصالح و بازسازی شبکه 
فاضالب این شهر در اســرع وقت صورت نگیرد، هر 
لحظه امکان فرونشست خیابان ها و وقوع حادثه وجود 

دارد. مدیرعامل آبفای استان اصفهان نیز به وجود ۳۴ 
هزار انشعاب فاضالب در شــاهین شهر اشاره کرد و 
گفت: تاکنون ۴۳۰ کیلومتر شبکه فاضالب در این 

شهر اجرا شده که ۱۲ کیلومتر آن بسیار فرسوده است 
و باید هر چه سریع تر مورد بازسازی قرار گیرد.

هاشم امینی بازســازی خط انتقال اصلی فاضالب 

بلوار طالقانی شاهین شــهر را از اولویت های آبفای 
استان اصفهان دانست و گفت: عملیات بازسازی این 
کلکلتوربا قطر ۱۲۰۰ و ۱۶۰۰ میلیمتر در عمق ۸ تا ۱۲ 
متری زمین و عرض چهار متر به دلیل عبور و مرور زیاد 

در این محدوده کار بسیار سختی است.
وی افزود: بر همین اساس درصدد هستیم تا با بهره 
گیری از روش های نوین از جمله استفاده از دستگاه 
حفارTBM و عبور لوله از تونل های حفر شده به جای 
روش های ســنتی، مشــکل ریزش دیواره تونل ها و 
فرونشست زمین را حل کرده و عملیات بازسازی شبکه 

فاضالب را سرعت دهیم. 

در نشست مشترک مسئوالن شاهین شهر و آبفای استان اصفهان مطرح شد؛

شبکه فاضالب شاهین شهر با بهره گیری از روش های نوین بازسازی می شود

خبر

دستاوردی برای نخستین بار 
در کشور:

ارسال مواد فله 
از کشتی به واگن 

برای ذوب آهن اصفهان 

قدیمی ترین مغازه بریونی 

اصفهان با قدمت ۳۰۰ سال! 
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رییس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان:

عمده مشکالت اصفهان ناشی ازاجرایی 
نشدن بهشت آباد است

نماینــدگان  مجمــع  رییــس 
شهرستان اصفهان گفت: خشک 
شدن زاینده رود، فرونشست زمین 
وسایر مشکالت اصفهان ناشــی ازخیانت اجرایی 
نشدن بهشت آباد است که تحقیق و تکمیل اسناد آن 

درحال انجام است.
به گزارش مهر، عباس مقتدایی بابیان اینکه مساله 
بحرانی فرونشســت زمین درســطح کارشناســی و 
دغدغه مندی مســووالن مطرح شد، اظهار داشت: 
دراصفهان موضوع آب و زاینــده رود به عنوان محور 
مطالبات مردم ازســوی نمایندگان بارها تذکر داده 
شده اما واقعیت این است که درقدوقواره زاینده رود 

کار شایسته ای صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: هرشخصی بانگاه به این بستر ماتم زده 
زاینده رود می تواند تشخیص دهد که اقدامات صورت 
گرفته کفاف زاینده رود را نداده و مردم هم به کمتراز 

جریان آب قانع نیستند.
      ایراد درمقدمات و اجرای قانون

رییــس مجمــع نماینــدگان شهرســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: اگر قانــون توزیع عادالنــه آب و 
مصوبات نه مــاده ای آب اجرا و عملیاتی می شــد ما 
وضعیت امروز را نداشتیم، بنابراین درمقدمات اولیه 

مشکل وجود داشته است.
وی ادامه داد: درحال حاضر بخشــی ازبی قانونی 
سبب خشــکی زاینده رود شــده که البته مقررات و 
قوانین موجود هم اجرا نشده و بخشــی ازارگان ها و 
نهادهای اجرایی هم به مرور الغر و ضعیفش شدند 
که نمونه آن محیط زیست کشور است که »دستور« 

رییس جمهور را برای تاالب گاوخونی انجام نداد.
      جوابیه نمایندگان به استاندار وقت

مقتدایــی باانتقــاد ازصحبت های اســتاندار وقت 
اصفهان که گفته شــده بــود نمایندگان ایــن دوره 
همراهی الزم را برای مشــکالت نداشــتند، گفت: 
درمجموعه استانداری اصفهان و جایگاه یک استاندار 
بر اساس فعالیت اجرایی دراین مدت مشخص شد 

که استاندار توان هماهنگی همه دستگاه ها را برای 
رفع مشــکالت نداشته اســت و درمقابل آن بااینکه 
جنس فعالیت های اجرایی و تقنینی متفاوت است، 
اما نمایندگان به فعالیت های اجرایــی ورود کردند و 
درجلسات متعدد بامتولیان مربوطه درتهران که یکی 
ازآنها جلسه باحضور رییس مجلس بود، استاندار نیز 
دعوت شد، هرچند که به دنبال تشــدید و ناراحتی 

مسووالنی که برای مردم قدم برمی دارند نیستیم.
      فانتزی شدن تهدید سازه های تاریخی 

اصفهان و محیط زیست
وی بابیان اینکه شوخی کردن بامحیط زیست درواقع 
به فنا رفتن زیست میلیون ها انســان و موجود زنده 
خواهد بود، گفت: بارها تذکر داده شد که زاینده رود 
و احیای آن یک موضوع بخشی نیست و حتی دردوره 
فعلی نیز دستور رییس جمهور جدید به معاون اجرایی 
خود همچنان نادیده گرفته شده است که امروز جای 

سوال دارد، یا باوجود اینکه معاون اجرایی ازبرادران 
شهرکردی ما هستند، این موضوع ملی با نگاه محلی 
دیده می شــود. نماینده مردم اصفهــان درمجلس 
باتاکیدبراینکه امروزه غایب اصلی برای حل مشکل 
آب، دولت و شــورای عالی آب اســت، گفت: تهدید 
جدی سازه های تاریخی اصفهان یک موضوع فانتزی 
نیست و اگر گنبد مسجد شیخ لطف الله آسیب ببیند 
دنیا به ما خنده می کند که اینها از داشــته های خود 
نگهداری نکردند و درمان های سطحی و موردی دیگر 

جوابگو نخواهد بود.
      لزوم بیداری کشور نسبت به مشکالت 

اصفهان
وی بابیان اینکــه باید یک تصمیم گیــری مقتدرانه 
انجام شــود، تصریح کرد: درواقع باید ازتصمیمات 
عالمانه ای که تخطی شده جلوگیری کرد و همانگونه 
که درخوزستان و سایر استان ها اقدامات عملی انجام 

می شود، دراصفهان نیز به قوانین عمل شود.
مقتدایی درادامه خاطرنشان کرد: کشور دراین جهت 
باید بیدارتر عمل کند و امیدوارم استاندار بعدی توان 
بسیج همه امکانات کشور را برای رفع حل مشکالت 

استان داشته باشد.
      خیانت عوامل اجرایی بهشت آباد

وی بااشاره به اینکه بخش ازعملیاتی نشدن بهشت آباد 
ناشی ازخیانت بوده اســت، گفت: درپی تحقیق و 
تکمیل اسناد کسانی که به بهانه های مختلف موضوع 
بهشــت آباد را عملیاتی نکردند هســتیم؛ به عبارت 
دیگر درمساله بهشت آباد قرار بود آبی را تحویل دهیم 
و ما به ازای آن را بیش از یک دهه قبل تحویل بگیریم 
که اتفاق نیافتاده است، بنابراین نابسامانی استان، 
خشــک شــدن درختان و زاینده رود، فرونشست، 
مهاجرت و بسیاری دیگر ازمشکالت استان نتیجه این 

خیانت است.

گزارش

مصطفی داننده
ما به جلســه عزاداری نمی رویم 
چــرا حضــرت امتحان خــود را 
ازباقی مردم جهان می گیرند؟ اگر حرف پناهیان 
راست باشد که نیست، فقط ما ایرانی ها باید مبتال 

به این بالی عظیم می شدیم. 
عصر ایران؛ اجازه بدهید همین اول داستان، تکلیف 
خود باعلیرضا پناهیــان منبری معــروف تهران را 
معلوم کنم و خطاب به او بگویم، منبرهایت یادآور این 
حکایت سعدی اســت که:» گر تو قرآن براین نمط 

خوانی/ ببری رونق مسلمانی«
این سخنران چندی است، روی منبر و البته ازقاب 
تلویزیون و شبکه افق حرف هایی می زند که شاخ را 

روی سر آدمی سبز می کند.
تصور کنید چه خانواده هایی عزیزان خود را به خاطر 
کرونا ازدســت داده اند و این منبری خطاب به امام 
زمان )عج( دررابطه به کم رونق شــدن هیات های 
مذهبی می گوید:» آقاجان یا امام زمان، شاید کرونا 

را شما فرستاده باشی تا ببینی کیا میرن؟«
ازروز اول بــه ما یــاد داد ه اند که ائمه اطهــار، نماد 
مهربانی هستند و هیچگاه بد مردم را نمی خواهند. 
حاال چطور می شود یک روحانی باهزار ادعا خطاب 
به مردم می گوید این بیماری کار امام اســت؟ چرا 
روحانیــون برجســته و علمــای بــالد درمورد این 
ســخنان موضع نمی گیرند و ذهن مردم را روشــن 
نمی کنند که امام اهل اینگونه امتحان گرفتن ها، 

آنهم ازانسان های بی گناه نیست.
بعد ما به جلســه عزاداری نمی رویــم چرا حضرت 
امتحان خــود را ازباقــی مردم جهــان می گیرند؟ 
اگر حرف پناهیان راســت باشــد که نیست، فقط 

ما ایرانی ها باید مبتال به این بالی عظیم می شدیم.
نمی دانــم چرا برخــی ازمنبری ها فکــر می کنند 
می توانند بااین حرف ها مخاطبان بیشتری جذب 
کنند. ایــن درحالی اســت که این گونه ســخنان 

مصداق دفع حداکثری است.
داســتان اینجا تمام نمی شود. جنابشــان ازقاب 
تلویزیون می گوید: »امیدوارم همانطور که عالئمش 

موجود است، کل ماجرای کرونا یک سوءتفاهم بزرگ 
و ســاخته  و پرداخته  مدیران افــکار عمومی جهان 

بوده باشد!«
یاللعجب! مردم دسته دسته به دیار باقی شتافتند 
و این آقا ازسوءتفاهم بزرگ سخن به میان می آورد. 
برپناهیــان حرجی نیســت اما چرا صداوســیما، 
ســخنان او را پخش می کند و اعصاب مردم به ویژه 
آنهایی که داغدار عزیزان شان هستند، بهم می ریزد.

واقعا آیا شبکه افق و دیگر شبکه های تلویزیون دچار 
قحط الرجال هســتند که آنتن خــود را دراختیار 
منبری می گذارند که هرچه می گوید حاشیه است. 

چرا باید درحالی که مردم درحال عزاداری اربعین 
امام حسین هستند، یک روحانی ازواکسن حرف 
بزند و ازصداوسیما بخواهد چنبش های ضدواکسن 
جهان را پوشــش دهد. آنهم درروزگاری که تنها راه 

نجات ازمرگ و میر کرونایی واکسن است.
نکنید، خواهــش می کنیم بااعصاب مــردم بازی 
نکنید. بخشــی ازجامعه عزیزان خود را ازدســت 
داده اند و روا نیست بااین حرف ها آنها را آزار دهیم. 
مردم به اندازه کافی مشــکالت دارند و بهتر اســت 
باحرف های بی پایه و اساس، ذهن آنها را مخدوش 

و مشوش نکنیم.

نگاه رسانه

معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان اصفهان گفت: نخســتین مرحله آزمایشی 
سرشماری نفوس و مسکن “ثبتی مبنا” آبان امسال 

درمنطقه ای ازشهر کاشان اجرا خواهد شد.
آمار هــای ثبتــی، آمار هایــی اســت که ازپــردازش 
)طبقه بندی، مرتب کردن، محاسبات، تلخیص و…( 
داده های ثبتی حاصل می شود؛ منظوراز داده های 
ثبتی، داده هایی اســت که حین انجام فعالیت های 

عینی، واقعی و جاری یک سازمان و بااستفاده ازفرم ها، 
اسناد و مدارک جاری درداخل سازمان ثبت می شود.

محمدرضا لعلی معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: امسال سرشماری 
عمومی نفوس و مسکن درکشور اجرا نمی شود بلکه 
درپنج اســتان ازجمله اصفهان، نخســتین مرحله 
آزمایشــی سرشــماری به روش “ثبتی مبنا” باهدف 
آسیب شناسی وضعیت موجود عملیاتی خواهد شد.

وی اظهار کرد: سرشماری آزمایشی ثبتی مبنا امسال 
دریک محدوده منتخب شــهری کاشان باحدود ۱۷ 
هزار خانوار به اجرا درمی آید تا عالوه برایجاد آمادگی 
برای سرشماری سال ۱۴۰۵، صحت سنجی داده های 
موجود دردســتگاه های اجرایی و داده های میدانی 

صورت گیرد.
لعلی بااشاره به اینکه نظام آماری کشور درحال گذراز 
آمار های ســنتی به ســمت روش های جدید و ثبتی 
مبناست، اظهار کرد: نخستین سرشماری ثبتی مبنا 
درسال ۱۴۰۵ توسط مرکز آمار ایران اجرا خواهد شد 
به همین دلیل آزمایش سرشماری ثبتی مبنا درسال 

امسال و سال ۱۴۰۲ برگزار می شود.
این کارشــناس آمــار توضیــح داد: درسرشــماری 
عمومی نفوس و مســکن، آمار و اطالعــات ازطریق 
میدانی و به صورت ســنتی جمع آوری می شود، اما 
درسرشماری به روش ثبتی مبنا ازاطالعات پایگاه های 
داده مختلف مانند ثبت احوال، مسکن، ثبت اسناد، 
بهداشــت، صدور ویزا، سازمان ســنجش، آموزش و 
پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اســتفاده 
می شود. وی باتاکیدبراینکه درروش ثبتی مبنا بیشتر 

به دنبال پایگاه محور کردن داده ها هستیم، توضیح 
داد: درمرحله آزمایشی که امسال اجرا می شود ابتدا 
سرشماری به صورت ســنتی و خانه به خانه برگزار و 
سپس اطالعات آن منطقه باتوجه به بانک های داده 
دستگاه های اجرایی مختلف، صحت سنجی می شود 
تا مشخص شود که بدون اجرای عملیات میدانی چقدر 

درآمار خطا خواهیم داشت.
لعلی بااشاره به اینکه آمار جمعیت براساس نرخ رشد 
جمعیت، مهاجــرت، مرگ و تولد به دســت می آید، 
افزود: بااستفاده ازمدل های آماری و داده های موجود، 
جمعیت شهر ها درهر سال برآورد می شود که مورد نیاز 
بخش های مختلف مانند شهرداری ها، شبکه بهداشت 

و فرمانداری هاست.
نخســتین مرحله آزمایشــی سرشــماری نفوس و 
مسکن ثبتی مبنا درسال ۱۴۰۰ در محدوده منتخب 
اســتان های آذربایجان غربی، اصفهان، خراســان 

شمالی، خوزستان و همدان برگزار می شود.
استان اصفهان بیش ازپنج میلیون نفر جمعیت دارد که 
در ۲۸ شهرستان و ۱۱۰ شهر ساکن هستند؛ نرخ رشد 

جمعیت استان درسال ۹۵ حدود ۰.۹۷ درصد بود.

معاون آمار و اطالعات استان اصفهان:

مرحله آزمایشی سرشماری ثبتی مبنا درشهرستان کاشان اجرا می شود

وزیر کشــور گفت: بااجرای قرنطینه هوشــمند، 
محدودیتهای عام کرونایی لغو و این محدودیتها فقط 
شامل بیماران خواهد شد. احمد وحیدی وزیر کشور  
بابیان اینکه قرنطینه هوشمند مورد تصویب ستاد 
ملی کرونا قرار گرفت،  اظهار داشت: براساس این 
طرح، محدودیت ها برای عموم برداشته می شود 
و »قرنطینه هوشمند« فقط شــامل افراد مبتال به 
کرونا خواهد بود و هدف آن موقعیت یابی افراد دچار 

بیماری و ایجاد محدودیت برای این افراد است.
او افــزود: برایــن اســاس، ســایر محدودیت های 
عمومی درجامعــه برطــرف می شــود و درواقع به 
جای اینکه محدودیت عام داشته باشیم، محدودیت 
فقط شامل حال افرادی است که بیمار باشند و نتیجه 

آن کار و کســب ها به روال عادی خود بازمی گردد و 
مشکالت اقتصادی ناشی ازمحدودیتهای کرونایی 
برطرف می شود. وزیر کشــور همچنین باارزیابی 
مطلوب رونــد بازگشــت زائران اربعین حســینی 
ازمرزهای زمینی و هوایی گفت: درمرزهای شلمچه، 
مهران و چزابــه خودروها و مســیرهای ریلی آماده 
هســتند تا زائران را به مقاصدشــان منتقل کنند و 

مشکلی دراین زمینه وجود ندارد
وحیــدی همچنیــن بابیان اینکــه روال انتخــاب 
استانداران به صورت تدریجی درحال انجام است 
پیش بینی کرد: روند شناسایی، انتخاب و تصویب 
استانداران درهیات دولت تا یک ماه آینده به اتمام 

برسد.

مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان ازآســیب دیدگی ۳ هزار و ۲۰۰ 
نفر ازشهروندان اصفهانی درحریق و حوادث امسال 

خبر داد.
آتشپاد محســن گالبی مدیرعامل ســازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان بااشاره 
به برقراری ۲۰۱ هزار و ۵۳۰ تماس بامرکز فرماندهی 
عملیات آتش نشــانی اصفهان در ۶ ماه نخســت 
امسال گفت: ازاین تعداد ۶ هزار و ۸۵۳ مورد منجر 

به عملیات امداد و نجات شده است.
      وقوع 2۵۹۰ مورد آتش سوزی دراصفهان

وی بابیان اینکه دو هزار و ۵۹۰ مورد آتش ســوزی و 
چهار هزار و ۲۶۳ حادثه دراصفهان امدادرسانی شده 
است، ادامه داد: سه هزار و ۲۰۰ نفر درحوادث و آتش 

سوزی ها نجات داده شدند.
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان بابیان اینکه در ۶ ماه اول امسال 
یک هزار و ۲۰۶ مورد استقرار تجهیزات امدادرسانی 
درشــهر اصفهان توسط آتش نشــانی انجام شده 

است، افزود: این آمار درسال گذشته ۷۹۸ مورد بوده 
که دراین بخش با ۵۱ درصد افزایش روبه رو بوده ایم.

      افزایش 2۴ درصدی حریق و حوادث 
دراصفهان

وی بااشاره به افزایش ۲۴ درصدی حریق و حادثه در 
اصفهان در ۶ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ابراز داشــت: باید توجه داشت که افزایش 
حوادث به دلیل خاموشی های ناشی ازقطعی برق و 

گرفتار شدن مردم درآسانسور بوده است.
آتشپاد گالبی بابیان اینکه در ۶ ماه نخست امسال 
۶۳ نفر درحوادث و حریق درشــهر اصفهان جان 
باختند، ادامه داد: این آمار درســال گذشــته ۴۳ 
مورد بوده که شاهد افزایش ۴۷ درصدی مرگ و میر 

دراصفهان بوده ایم.
وی بااشاره به کاهش ۹ ثانیه ای متوسط زمان رسیدن 
آتش نشانان به حوادث و حریق دراصفهان گفت: 
زمان رسیدن به حریق و حوادث درسال گذشته سه 
دقیقه و ۵۳ ثانیه بوده است که امسال  به دو دقیقه و 

۴۴ دقیقه رسیده است.

معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان 
گفت: درحال حاضر ۲۶ ایستگاه آتش نشانی 
درشــهر وجــود دارد کــه بــرای رســیدن بــه 
حداستاندارد احداث ۱۴ ایستگاه دیگر مورد 

نیاز است.
حســین امیری اظهار کــرد: هفتــم مهرماه 
به عنــوان روز آتش نشــانی و ایمنی درســال 
۱۳۷۹ توســط ســتاد هماهنگی امور ایمنی 
و آتش نشــانی کشــور پیشــنهاد و باتصویب 
شورای عالی انقالب فرهنگی کشور به صورت 

رسمی درتقویم ملی کشور ثبت شد.
وی افزود: ایــن روز باهدف یادآوری حماســه 
آفرینی هــا و ازخودگذشــتگی های آتــش 
نشانان، افزایش اطالع رسانی، ترویج ایمنی 
و پیشــگیری ازحــوادث و همچنین ایجــاد 
زمینه های مناســب برای آمــوزش همگانی 
مردمی درجهت پیشــگیری ازبــروز حوادث 
مختلــف و حفاظــت ازســرمایه های ملــی 

نامگذاری شده است.
امیری به اقدامات شهرداری اصفهان درجهت 
توسعه زیرساخت های ســازمان آتش نشانی 
اشــاره کرد و گفت: براساس اســتانداردهای 
جهانی باید درهر پنج کیلومترمربع با ۵۰ هزار 
نفر جمعیت یک ایستگاه آتش نشانی احداث 
شــود که اگر جمعیت شــهر را دو میلیون نفر 
درنظربگیریم، تعداد ایستگاه های آتش نشانی 

باید ۴۰ ایستگاه باشد.
وی بابیان اینکــه درحال حاضر ۲۶ ایســتگاه 
آتش نشانی درشهر وجود دارد که برای رسیدن 
به حداســتاندارد، احداث ۱۴ ایستگاه دیگر 
مورد نیاز است، خاطرنشــان کرد: مردادماه 
امسال ایســتگاه شــماره ۲۶ واقع درخیابان 
خداداد امینی درمنطقه ۸ شهرداری افتتاح 

شد، همچنین طی هفته آینده ایستگاه آتش 
نشــانی درمنطقه ۱۴ به بهره برداری خواهد 
رسید تا گام دیگری برای تحقق شعار تاب آوری 

شهر برداشته شده باشد.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان به 
احداث ایستگاه آتش نشــانی چهارباغ پایین 
)در منطقه یک(، و ایســتگاه آتش نشــانی در 
منطقه هفــت واقع در میدان حج اشــاره کرد 
و گفــت: دو ایســتگاه دیگر درحــال احداث 
اســت که تا پایان ســال آینده به بهره برداری 
می رسد همچنین تحویل زمین جهت احداث 
مرکز آموزش به مســاحت ۵۰ هزار مترمربع و 
اختصاص ۲۰ میلیارد ریال جهت آغاز عملیات 
اجرایی این مرکز انجام شــده تا درســه ســال 

آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی به خریــد تجهیــزات فــردی و خودرویی 
سازمان آتش نشانی اشاره کرد و تصریح کرد: 
خرید ۵۰ دســتگاه خودروی فوق ســنگین، 
سنگین و نیمه ســنگین و ســبک درراستای 
تقویت و نوســازی ناوگان عملیاتی و افزایش 
ضریب ایمنی شــهر و شــهروندان، به ارزش 
دو هــزار میلیــارد ریــال و خریــد تجهیــزات 
آتش نشــانی و تجهیــزات فــردی بــه ارزش 
۲۴۰ میلیارد ریال شــامل هــود فایر، چکمه، 
کامبی تولز، کاله، دستکش حریق، اورشلوار 
حریق و نیم ست هیدرولیک و کاربری سازی 
شاسی های ایســوزو ازدیگر اقدامات به شمار 

می آید.
امیری خاطرنشان کرد: تعداد ۱۶۸ دستگاه 
خودرو آتش نشــانی شــامل اطفائیه، نجات، 
امــداد کوهســتان، غواصــی، آب رســان، 
نوررســان، پیشــرو، نردبــان، جراثقــال و 
خودروهای سواری درحال بهره برداری است.

وزیر کشور:

محدودیت های کرونایی برداشته می شود

آسیب دیدگی ۳ هزار و ۲۰۰ نفر درحوادث اصفهان

خبر

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

اصفهان به ۱۴ ایستگاه آتش نشانی نیاز دارد

خبر

دبیــر اجرایی نظــام صنفــی کشــاورزان 
اصفهان گفت: مصوبات قانونی برای توقف 
طــرح بن-بروجن بــی فایده اســت، باید 
درایــن زمینه راهکار دیگری دردســتورکار 

قرار گیرد.
اســفندیار امینــی اظهــار داشــت: برغم 
مصوبــات شــورای عالــی آب، شــورای 
هماهنگــی حوضــه آبریــز زاینــده رود، 
مجلس شــورای اسالمی و شــورای تامین 
مبنی برممنوعیت برداشــت جدید از این 
حوضــه و همچنین صــدور حکــم دادگاه 
برای توقف ایــن طرح غیرقانونی درســال 
گذشته، اما همه این ها بی فایده بود و طرح 
درحال اجرا است و اگر قرار بود که دستگاه 
حاکم این طرح را ازطریق قانون حل و فصل 
کند تاکنون انجام شــده بود؛ ازاینرو هیچ 
راهی جز اینکه کشاورزان خودشان از طرح 
انتقال بن-بروجــن، گالب دو و یا هر پروژه 
جدید برداشــت آب ازحوضــه زاینده رود، 

جلوگیری کنند، ندارند.
      خواسته کشاورزان اصفهان 

ازدولت جدید و نمایندگان
وی بابیان اینکه عملکرد برخی ازمسووالن 
استان ازوضعیت کنونی رودخانه و زندگی 
مردم قابل مشــاهده اســت، تصریح کرد: 
اجرای قانون خواســته کشاورزان اصفهان 
ازهمه نمایندگان و استاندار جدید است؛ 
حوضه زاینده رود نیاز به طرح و برنامه جدید 
ندارد زیرا برنامه همان مصوبات است، اگر 
مصوبات قانونی را اجرا کنند همه مشکالت 

مردم حل و فصل می شود.
دبیــر اجرایی نظــام صنفــی کشــاورزان 
اصفهان درباره مطالبات کشاورزان ازرییس 
جمهوری درســفر احتمالی به این استان، 
ابــراز داشــت: کشــاورزان ازوعده هایــی 
که تاکنون درســفرهای مســووالن به آنها 
داده شد اما عمل نشــده، ناامید هستند، 
خواســت ما عمــل بــه وعده هایی اســت 
که ایشان درسفر قبلی به اصفهان درجایگاه 

رییس دستگاه قضا به کشاورزان دادند.
      هزینه خسارت به همه کشاورزان 

پرداخت نشد
امینــی همچنین دربــاره پرداخت مبلغی 
به کشــاورزان به عنوان خســارت نکاشت 
توضیــح داد: به هر کشــاورز تا ســقف هر 
هکتار یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دادند 
که این مبلغ به اندازه یک پنجم کاه و کلش 
گندم کشــاورز هم نبــود و البته این پول به 

همه کشاورزان هم پرداخت نشد.
وی درباره برنامه ریزی برای کشــت پاییزه 
کشــاورزان باتوجــه به ذخیره کنونی ســد 
زاینده رود نیز اظهار داشــت: شــرکت آب 
منطقه ای امسال آب ها را غیرقانونی نابود 
کرده اســت و حاال که به کشاورزان رسیده 
است، اعالم می کند آب نیست؛ کشاورزان 
اصفهان برای فردا جمعــه فراخوان دادند 
و از نمایندگان اســتان نیز دعوت شده که 
وضعیت آب و کشت پاییزه امسال بررسی و 

تصمیم گیری شود.
      کمتراز ۴۵ میلیون مترمکعب آب 

درتابستان به کشاورزان رسید
دبیــر اجرایی نظــام صنفــی کشــاورزان 
اصفهــان خاطرنشــان کــرد: کشــاورزان 
می گوینــد درحضــور دادســتان و مدیــر 
حوضه آبریز زاینده رود درشــورای تامین و 
کارگروه ســازگاری باکم آبی مصوب کردند 
که ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب برای کشت 
درتابستان امسال به کشاورز آب تخصیص 
دهند اما کمتــر از ۸۰ میلیــون مترمکعب 
رهاســازی کردند که ازاین مقــدار آب نیز 
کمتراز ۴۵ میلیون مترمکعب به کشاورزان 
رسید و مابقی آب مشــخص نیست که چه 
شده است؛ ازاینرو کشاورزان اعالم کردند 
برای کشت پاییز آب نیاز دارند ضمن اینکه 
سهم آب سال زراعی گذشته را نیز طلبکار 

هستند.
امینی درباره علت کاهش سهم و برداشت 
کشــاورزان اصفهــان ازآب رهــا شــده 
درتابســتان امســال، گفت: هــر مقطعی 
ازرودخانــه درهــردو اســتان اصفهــان و 
چهارمحال بختیاری که آب وجود داشــته 
باشــد، بــدون هیــچ محدودیتــی بــرای 
کشاورزی، صنعت و شرب برداشت می شود 

و به پایین دست نمی رسد.

دبیر اجرایی نظام صنفی 
کشاورزان اصفهان: 
مصوبات قانونی 

برای توقف طرح بن- بروجن
 بی فایده است

آقای پناهیان! نبرید رونق مسلمانی 
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25  اکتبر   2۰21  رفهنگ
شهردار اصفهان: رویای ما شهر اسالمی است

کلید نصف جهان دردست شهردار جدید 
مراسـم تکریـم و معارفه شـهردار 
مدیـران  باحضـور  اصفهـان 
شـهری و اسـتانی برگـزار شـد.

صبـح روز پنجشـنبه ۸ مهرمـاه مراسـم تکریـم و 
معارفـه شـهردار اصفهـان باحضـور امـام جمعـه 
اصفهان، اسـتاندار، نمایندگان مجلـس، مدیران 
اسـتانی و شـهری، اعضـای شـورای پنجم شـهر، 

اعضـای شـورای ششـم برگـزار شـد.
      به مدیریت شهری ششم کمک خواهیم کرد

نصراصفهانـی،  علیرضـا  مراسـم  درابتـدای 
رییـس شـورای پنجـم شـهر اصفهـان بـه عنـوان 
نخسـتین سـخنران اظهـار کـرد: خرسـندیم کـه 
پـس ازچهـار سـال تـالش و کوشـش شـبانه روزی 
درشـورای پنجم، شـاهد تکریـم و معارفـه مدیریت 
سـابق و فعلـی شـهر اصفهـان هسـتیم. ازتمـام 
کسـانی که درایـن چهـار سـال مدیریت شـهری را 
درماموریت هایـی که به عهده داشـت یاری کردند 
بـه ویـژه علمـای شـهر، اسـتاندار و سـایر مدیـران 

اسـتان تقدیـر می کنـم.
وی تصریح کرد: هـر دوره مدیریتی باید به بهترین 
نحو ممکن شـهر را باارزش افزوده تحویل آیندگان 
بدهنـد و یقینـا هیـچ دوره ای ازارایـه خدمـات 

برای ایـن شـهر فروگـذار نبوده اسـت.
رییس سـابق شورای اسالمی شـهر اصفهان ادامه 
داد: اصفهان سـرمایه ای گـران سـنگ، گرانقدر و 
گران قیمـت اسـت کـه بایـد آن را به بهترین شـکل 

ممکـن مدیریت کرده و مسـائلش را پیـش ببریم.

نصراصفهانـی خاطرنشـان کـرد: همـه مـا درهـر 
مسـوولیت و ماموریتـی کـه باشـیم بایـد یـار و یاور 
شـهر بوده و بدیـن سـبب اگر قـرار اسـت اصفهان 
مسـیر رشـد و تعالـی را طـی کنـد همـه بایـد 
هم داسـتان شـده و وحـدت عمـل و وحـدت نظـر 

داشـته باشـیم.
وی تاکید کرد: درمسـیری که چهار سـال گذشته 
طـی کردیـم باچالش هایـی مواجـه بودیـم کـه 
درهمـه دوره ها وجـود داشـته و یقینـا درایـن دوره 
نیـز بازهـم تکـرار می شـود و تنهـا راه نجـات ازآن 

وجـود وحـدت میـان همـه ما اسـت.
رییـس سـابق شـورای اسالمی شـهر اصفهـان 
گفـت: هنـگام انتقـال دوره، بـه بهتریـن نحـو 
ممکن تجـارب منتقـل و جلسـات مشـترک برگزار 
شـد تـا آنچـه درتـوان داریـم را درخدمـت شـورای 
ششـم بگذاریـم و اگـر بازهـم نیـاز باشـد صادقانـه 

درکنار ایـن شـورا خواهیـم بـود.
وی تصریـح کـرد: درمسـیر پیـش رو بـه عنـوان 
کسـانی کـه روزی درشـهر مسـوولیت داشـته ایم، 
مسـایل شـهر را رصـد کـرده و دیده بانانـی منصف 

و مومـن خواهیـم بـود و بـه دوراز تحقیـر، توهیـن 
کمـک  شـهری  مدیریـت  بـه  حاشیه سـازی  و 
می کنیـم، زیـرا مـردم بـه خدمـت همـه مـا چشـم 
دوخته انـد لـذا بایـد دروحـدت و صمیمیـت بـرای 

همـه آن هـا الگـو باشـیم.
نصراصفهانـی اظهـار امیـدواری کـرد کـه برنامـه 
ششـم توسـعه شـهر اصفهـان بـه نتایـج مطلوبـی 
برسـد و گفـت: درپایـان شـورای ششـم فرصتـی 
بـرای مقایسـه آن بـادوره پنجـم خواهـد بـود 
درحالیکه ایـن امـکان بـرای شـورای پنجـم وجود 
نداشـت چـون یـک دوره ۱۴ سـاله قابـل مقایسـه 

باچهـار سـال نیسـت.
      شعارهای مدیریت پنجم محقق شد

درادامه مراسـم قدرت الله نوروزی، شـهردار سابق 
اصفهـان اظهـار کـرد: دراولیـن روزهـای مدیریت 
پنجـم شـهری نکاتـی بیـان شـد و تـا آخریـن روز 
تالش شـد آن نکات که رویا و آرزوی ما بود را تحقق 
بخشـیم. درچهار سـال گذشـته، همـه فعالیت ها 
درراسـتای تحقق شـعارها انجـام شـد؛ این دوران 

یکی ازدوران درخشـان شـهر اصفهان بوده اسـت 
به طوری که اکنون درهر نقطه ای ازشـهر و کشور، 
بـزرگان و مـردم ازخدمـات ارزشـمند چهـار سـال 
گذشـته سـخن می گویند که آن را مدیـون وحدت 
و یکپارچگـی و حمایـت همه افـرادی هسـتیم که 

بایـد شـهرداری را حمایـت می کردنـد.
وی بابیان اینکه نسـبت به حاشیه سـازان بی اعتنا 
بودیـم تـا کارهـا پیـش رود، گفـت: چهـار سـال 
قبل، وقتـی مدیریت شـهری اصفهان را دردسـت 
گرفتیـم، بودجـه شـهرداری اصفهـان دو هـزار و 
۷۵۰ میلیـارد تومـان بـود کـه در ۱۵ مهرماه سـال 
۹۶، ۳۳ درصـد بودجـه تحقـق پیـدا کـرده بـود و 
میزان بدهی شـهرداری همـان عددی بـود که روز 
اول مدیـر کل مالـی وقـت بـه رییس شـورای شـهر 

اعـالم کـرده بود.
وی افـزود: تـا پایان همـان سـال ازبودجـه دو هزار 
و ۷۵۰ میلیـارد تومانـی، دو هـزار میلیـارد تومـان 
یعنـی ۷۰ درصـد بودجـه تحقـق پیـدا کرد، ایـن 
درحالـی اسـت کـه درآن سـال ۸۰ میلیـارد تومان 
بیشـتراز دو هـزار میلیـارد تومـان بودجـه تحقـق 

یافتـه، بدهـی داشـتیم.
شـهردار سـابق اصفهـان تاکیـد کـرد: باتـالش 
بودجـه  مجدانـه،  پیگیری هـای  و  بی وقفـه 
شـهرداری اصفهـان درسـال ۱۴۰۰ ازدو هـزار و 
۷۵۰ میلیارد تومـان درمجموع به حـدود ۱۰ هزار 

میلیـارد تومـان رسـیده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: ازسـال ۹۷ بـه بعـد سـیر 

تحقق بودجه هرسـال یک سـیر صعودی باشـیب 
تند داشـته تاجاییکه سـال گذشـته بودجه شـش 
هـزار میلیـارد تومانـی شـهرداری ۱۱۰ درصـد 
تحقـق پیـدا کـرد و ناگزیـر شـدیم اصـالح بودجـه 
زده و آن را بـه هفـت هـزار و ۲۰۰ میلیـارد تومـان 
رسـاندیم کـه ۹۶ درصد ایـن رقـم تحقـق یافـت 
و ایـن وجـه تمایـز شـهرداری اصفهـان بادیگـر 
مـوارد  همه ایـن  کـه  بـود  شـده  شـهرداری ها 
دردبیرخانـه شـهرداری های کالنشـهرها ثبـت و 

ضبـط شـده اسـت.
در  بدهی هـا  وضعیـت  بـه  بااشـاره  نـوروزی 
شـهرداری اصفهـان، گفـت: اگـر می خواسـتیم 
مثـل سـال ۹۶ باشـیم بایـد درحـال حاضـر ۱۰ 
هـزار میلیـارد تومـان بدهـکار باشـیم، زیـرا در ۱۵ 
مهرماه سـال ۹۶، ۳۳ درصـد بودجه تحقـق یافته 
بـود، امـا درحـال حاضـر براسـاس گزارش هـای 
رسـیده تـا اول مهرمـاه سـال جـاری ۴۵ درصـد 
بودجـه تحقـق پیـدا کـرده و بی شـک اگـر همیـن 
سـیر ادامه یابـد، امسـال نیـز ۱۰۰ درصـد بودجه 
حـدود ۱۰ هزار میلیـارد تومانی شـهرداری تحقق 

پیـدا خواهـد کـرد.
وی تصریـح کـرد: براسـاس آخرین گـزارش اعالم 
شـده توسـط مدیـرکل مالـی و ذی حسـاب، بـه 
طورمکتوب همچون سـال گذشـته میـزان بدهی 
امسـال دو هـزار و ۱۰۰ میلیـارد تومـان یعنـی ۲۰ 
درصـد بودجه ای اسـت کـه تحقق می یابـد که این 
گام مهـم برداشـته شـده درشـهرداری و فرصتـی 

بـرای مدیـران جدیـد و گام مهمی اسـت.
وی گفـت: درچهار سـال گذشـته هـر دوشـنبه به 
تهـران می رفتم و با رئیـس جمهور، معـاون اول او و 
مدیرعامـل بانک های مختلـف مالقـات می کردم 
کـه منجـر شـد سـه هـزار میلیـارد تومـان اوراق 
مشـارکت به اصفهـان وارد شـود تـا خط یـک مترو 
پس از ۱۷ سـال، درکمتراز چهار ماه تکمیل شود.
نـوروزی بابیان اینکـه ۱۵ درصـد مابقـی خـط یک 
مترو تکمیل شـد و بیـش از ۱۶ هزار مسـافر دراین 
خـط جابـه جـا می شـوند، اضافـه کـرد: ازمدیران 
فعلـی خواهـش می کنم ایـن سیاسـت را ادامـه 
دهند تـا شـهر پویاتـراز گذشـته جلـو رود، ایـن کار 

شـدنی اسـت؛ دراین سـفرها هـزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومـان مطالبـات شـهرداری ازدولـت گرفتـه شـد 
همچنیـن زمینـه تهاتـر بدهی های دسـتگاه های 
مختلـف ازجمله سـپاه و آمـوزش و پـرورش فراهم 
شـد و اکنـون آمـاده امضـا رییـس سـازمان برنامـه 
بودجـه اسـت تـا مطالبـات شـهرداری اصفهـان 

وصـول شـود.
شـهردار سـابق اصفهـان گفـت: بنـد واو مـاده 
بـرای  قـراردادی  یافـت،  تحقـق  بودجـه   ۵
بازسـازی اتوبوس هـا بسـته و بخشـی ازنـاوگان 
تاکسـیرانی بازسـازی شـد، همچنیـن بخشـی 
ازموتورسـیکلت ها برقی و ۵۷۰ میلیـون یورو برای 
قطـار شـهری تاییـد شـد و اکنـون هـزار میلیـارد 
تومان برای مترو و ۲۰۰ میلیـارد تومان برای رینگ 
چهارم درحسـاب شـهرداری قرار دارد تـا عملیات 

اجرایی ایـن پروژه هـا انجـام شـود.
نـوروزی اضافـه کـرد: درطـی چهـار سـال ۲۰۸ 
بار بـه تهران سـفر کـردم و ایـن مـوارد دسـتاورد آن 
اسـت به طوری کـه اکنون بسـیاری سـازمان های 
شهرداری درمعرض ورشکستگی نبوده و کارگران 
سـازمان عمـران حقـوق معوقـه نداشـته و ایـن 
سـازمان امسـال سـودهای میلیـاردی بـه دسـت 

آورده اسـت.
وی تصریح کرد: حقـوق کارکنان شـهرداری امروز 
چهـار برابـر شـده و رفاهیـات کارکنـان به بیـش از 
۱۶ میلیـون تومـان درسـال رسـیده اسـت، امـروز 
سـالن اجالس بـه زمیـن ننشسـته و باهزینـه هزار 
میلیـارد تومانـی افتتـاح شـد، همچنین، بخشـی 
ازرینـگ چهـارم درنیـم رخ شـرقی تکمیل شـده و 
اخیرا نیز کلنگ ضلـع غربی آن باهمـکاری ارتش 

زده شـده اسـت.
شـهردار سـابق اصفهان گفت: درحوزه فرهنگی، 
اکنـون همـه مناطـق ورزشـگاه و مراکـز فرهنگـی 
دارد، زینبیـه امـروز دیگـر محـروم نیسـت، زمینـه 
فعالیت آماده است و شـهر باید همواره باقدرت به 
جلو برود، مجموع مدیران سـابق همگی آماده اند 
تـا تجربه سـال های گذشـته خـود را دربخش های 
مختلـف بـه مدیـران جدیـد ارایـه داده و بـه آنهـا 

مشـورت دهند.
نـوروزی بابیان اینکـه شـهر متعلـق بـه همـه مـا 
اسـت و باید به جایـگاه واقعـی خود برسـد، اضافه 
کـرد: ازهمـه کسـانی کـه بامـن همـکاری کردنـد 
همچون آقـای طهرانـی، دکتـر امیـری و مهندس 
مظفر کـه باانگیـزه مـن را همراهـی کـرده و در این 
چهار سـال تمام تالش خود را کردنـد، ازمعاونان، 
مدیـران سـازمان ها، شـورای شـهر، امـام جمعـه 
اصفهان، آیت الله مظاهری، دانشـگاهیان و همه 
مردم شـهر اعـم ازنگهبانـان، باغبانـان، پاکبانان، 
رانندگان اتوبوس و تاکسـی سپاسگزاری می کنم.

وی اظهـار امیدواری کـرد: اعضای شـورای جدید 
و شـهردار محتـرم بیـش ازهمیشـه موفـق بـوده و 
کارهایی که درسـال های گذشـته کلنـگ آن زده و 
آغاز شـد، همچون تئاتر شـهر، تاالر موسیقی و پل 

فردوسـی سـاخته و تکمیل شود.
شـهردار سـابق اصفهـان خطـاب بـه مجموعـه 
مدیریـت شـهری جدیـد گفـت: آرزویـم موفقیـت 
رقـم  را  شـهروندان  خشـنودی  کـه  شماسـت 
میزنـد، امیـد اسـت شـما هـم چهـار سـال آینـده 

ازدسـتاوردهای بـزرگ خـود سـخن گوییـد و مردم 
را خرسـند کنیـد.

      درچهار سال گذشته اقدامات قابل 
قبولی انجام شده است

درادامـه آیت اللـه طباطبایی نـژاد، امـام جمعـه 
اصفهان و نماینـده ولی فقیه دراسـتان نیـز دراین 
مراسـم گفـت: بایـد دردوران خدمت هـدف جلب 
رضایـت خدا باشـد و ایـن امـر درگرو رضایـت خلق 

اسـت.
وی باتاکیدبراینکـه نباید سـرمایه شـهر باسـختی 
مـردم بـه دسـت آیـد، افـزود: یکـی ازراه هایـی 
کـه شـهرداری های کشـور بـرای کسـب درآمـد 
می پیمایند، بهم زدن قواعد موجـود درطرح های 
شـهری اسـت تا بـه وسـیله آن جریمه وضع شـده 
و منابـع مالـی شـهرداری تامیـن شـود، امـا آیا این 
رویه که درتمام کشـور وجود دارد، درسـت اسـت؟

امـام جمعـه اصفهـان اضافـه کـرد: بسـیاری 
ازشـهرداری ها این رویه اشـتباه را می روند لذا باید 
سـعی شـود ازراه درسـت منابـع مالـی شـهرداری 
اخذ شـود و شـهرداری که خود باید مجـری قانون 
باشـد، خـالف مسـیر قانـون قـدم برنـدارد و تمـام 
اقدامات درشـهر حـد و حـدود مشـخص و قانونی 
داشـته باشـد. وی بابیان اینکـه اگـر منصفانـه 
بنگریـم در همـه ادوار شـهر کارهـای زیادی شـده 
اسـت، گفـت: بسـیاری ازکارهـا کـه درچند سـال 
اخیـر انجـام شـده، ازدوره هـای قبـل پایه گـذاری 
شـده بـود و درچهـار سـال گذشـته نیـز اقدامـات 

قابـل قبولـی انجام شـد.
طباطبایی نژاد تصریح کرد: درچند سـال گذشته 
اگـر بـه شـهردار اصفهـان تذکـر می دادیـم، وی 
می پذیرفت و قبـول می کرد کـه ازاین نـگاه ازآقای 
نـوروزی تقدیـر می کنـم. بسـیاری ازکارهـا را فکـر 
نمی کردیـم کـه انجـام شـود، امـا بازحمت بسـیار 
به مراحل خوبـی رسـید و امیدوارم شـهردار بعدی 
آن را دنبـال کنـد که پـروژه اجالس سـران و سـالن 
اجتماعـات گلسـتان شـهدا ازجمله آن ها اسـت.

نماینـده ولی فقیـه دراسـتان اصفهان ادامـه داد: 
همچنـان کارهـای زیـادی درکالنشـهر اصفهـان 
وجـود دارد که بایـد انجام شـود؛ خاصه بـه منطقه 
سه اشاره می کنم و درخواسـت دارم که بازسازی و 
نوسـازی محالت این منطقه دردستورکار مدیریت 

شـهری باشد.
وی بااشـاره بـه مناسب سـازی مطلـوب پیـاده راه 
چهاربـاغ، اظهـار کـرد: مدیریـت شـهری بایـد 
درراسـتای مناسب سـازی معابـر بـرای معلـوالن 
و ایجاد یک پارک اختصاصی برای کـودکان دارای 
معلولیـت کـه امـکان حضـور دردیگـر مکان هـای 

تفریحـی را ندارنـد، اقـدام کنـد.
طباطبایی نژاد باتاکیدبراینکه باید به زیبایی شهر 
رسـیدگی زیـادی شـود، گفـت: دربحـران بی آبی 
الزم اسـت ازچمن هـای مصنوعی اسـتفاده شـود 
تا شـهر ازسرسـبزی خود نیفتد و فضاسـازی شهر 
درایام جشـن و عزا دنبال شـود. ازسـوی دیگر الزم 
اسـت به فضای معنـوی شـهر توجه شـود که یکی 
ازکارهای زمین مانده دراین خصـوص پخش اذان 
درنقـاط مختلـف اصفهـان اسـت کـه بایـد دردوره 

ششـم محقق شود.
      اصفهان باید هوشمند و پیشرفته شود

عبـاس رضایـی، اسـتاندار اصفهـان نیـز درایـن 
مراسـم اظهـار کـرد: امـروز یـک صحنـه رفاقـت 
درمیـدان امـام )ره( رقـم خـورده بـه طـوری کـه 
چهره های مختلـف بانگرش ها و سـالیق مختلف 
درکنـار هـم قـرار گرفته انـد کـه نشـان می دهـد 
شـورای ششـم بیشـتر بـه داشـته های افـراد نـگاه 
کـرده و سـوگیری های سیاسـی را کنـار خواهـد 

گذاشـت.
وی افزود: مدیریت شـهری پنجم زحمـات زیادی 
را بـرای شـهر اصفهـان کشـیدند کـه ازآنها تشـکر 
کرده و برای اعضای شـورا و شـهردار فعلـی آرزوی 
موفقیت داشـته به طـوری کـه بتوانند بـه اهدافی 

کـه تعریـف کرده اند برسـند.
اسـتاندار اصفهان گفـت: واگذاری مسـوولیت ها 
تذکری اسـت برای انسـان ها تا به دنیا دل نبندند، 
دنیا باچشـم برهم زدنی می گذرد، پـس باید به یاد 

خدا بـوده و بـرای رضایت خلق کنیم خـدا کار.
کـردن  اجرایـی  بـرای  کـرد:  اضافـه  رضایـی 
فرمایشـات آیت اللـه طباطبایـی نـژاد، باید بخش 
زیادی ازفعالیت ها الکترونیکی شود، ازجمله این 
فعالیت هـا می تـوان بـه مراحـل مختلـف اخـذ 
پروانـه سـاختمان اشـاره کرد، ایـن کار منجـر بـه 
حذف واسطه ها و رفع بسـیاری از مشکالت فعلی 
خواهد شـد دراین راسـتا ازمدیریت شهری ششم 
درخواسـت می کنیـم اهتمـام الزم بـرای تکمیـل 
الکترونیکـی کـردن فعالیـت شـهرداری داشـته 
باشـند تا شـهر هوشـمند، زنده و پیشـرفته شـود.

وی خاطرنشـان کـرد: چنـد سـالی اسـت باکمک 
خوبـی کـه ازطریـق ارزش افزوده ها به شـهرداری 
می شـود بسـیاری ازمسـایل آنها رفع شـده است، 
درواقـع مبلغـی کـه ازطریـق اداره مالیـات بـه 
شـهرداری ها داده می شـود فرصت خوبـی را برای 
شـهرداری ها و دهیاری ها ایجـاد کـرده اسـت؛ 
البته ایـن قانـون اشـکاالتی نیـز دارد، مبنای ایـن 
قانـون صرفـا براسـاس جمعیـت اسـت کـه منجـر 
بـه افزایـش فاصلـه شـهرهای کوچک تـر و کمتـر 
برخـوردار خواهـد شـد، الزم اسـت فاکتورهایـی 
همچون، فاصلـه و محرومیت به این قانـون اضافه 
شـود کـه نماینـدگان مجلـس بایـد آن را پیگیـری 
کننـد. وی تصریـح کـرد: ازحاشـیه سـازی بایـد 
فاصلـه گرفـت و بااسـتفاده ازداشـته ها کارهـا را 
پیـش بـرد، وفـاق و همدلـی دراصفهـان کمرنـگ 
شده و امید است مدیریت شـهری بتواند استفاده 

ازتجربیـات گذشـته را سـرلوحه کار قـرار دهـد.
      هدف مدیریت ششم ایجاد تحول درشهر 

است
محمـد نورصالحی، رییس شـورای اسالمی شـهر 
اصفهـان نیـز درایـن مراسـم اظهـار کـرد: وزارت 
کشـور بخشـنامه ای بـرای تکریـم مدیریت سـابق 
شـهری ابـالغ کـرده کـه براسـاس آن ایـن مراسـم 
در فضـای بـاز بـا تعـداد افـرادی محـدود و درزمان 
فشـرده برگـزار می شـود. ازاعضـای ادوار گذشـته 
شـورای شـهر بـرای حضـور درایـن مراسـم دعوت 
کردیـم و درحضـور آن هـا وظیفـه دارم اززحمـات 
اعضـای شـورا و شـهردار گذشـته اصفهان تشـکر 
کنـم و امیـدوارم زحمـات آن هـا مـورد رضایـت 

خداونـد باشـد.
وی افزود: ازعلمای شهر، جبهه نیروهای انقالب، 

خانواده شهدا، ایثارگران و رزمندگان و سایر اقشار 
جامعه که درانتخابات و پس ازآن درفرایند انتخاب 
شـهردار به نمایندگان خود درشـورای شهر کمک 

کردند، تقدیر و تشـکر می کنم.
رییس شورای اسالمی شـهر اصفهان بابیان اینکه 
بایـد درچهـار سـال پیـش رو پروژه هـای عمرانـی 
شـهر تکمیـل شـده و باقـدرت و قـوت بیشـتری 
ادامـه پیـدا کنـد، تصریـح کـرد: هـدف مـا بـرای 
حضـور درعرصـه خدمت ایـن نبـوده کـه جـای 
دیگـران قـرار گرفتـه و آن را تکمیـل کنیـم بلکـه 
می خواسـتیم خالصانـه درخدمـت مـردم بـوده و 

تحول ایجـاد کنیـم.
نورصالحـی برکسـب درآمدهـا باجلـب رضایـت 
مـردم، شـفافیت ، کار جهـادی و پیشـرفت شـهر 
درتمـام جهـات بـه عنـوان اولویت هـای مهـم 
مدیریت شـهری دردوره فعلی تاکید کـرد و گفت: 
انتخـاب آقـای قاسـم زاده بـرای شـهر اصفهـان 
نشـانگر توجـه اعضـای شـورای ششـم به ایجـاد 
زیرسـاخت های فرهنگی و اجتماعی شـهر است، 
بنابرایـن امیدواریـم تحـوالت و برنامه ریزی هـا بـه 
نحوی پیـش رود کـه پـس ازپایـان یـک دوره چهار 
سـاله موفـق بـوده و درپیشـگاه مـردم کارنامـه ای 

روشـن و شـفاف ارایـه دهیـم.
      شهر بامشارکت مردم اداره می شود

علـی قاسـم زاده، شـهردار اصفهـان نیـز درایـن 
مراسـم اظهـار کـرد: دغدغـه مشـترکی همگی ما 
عمـران، آبادانـی و پیشـرفت شـهر اسـت، بـه هـر 

تفکـر، گـروه و جناحـی کـه تعلق داشـته باشـیم، 
نگرانی های مشـترکی برای شـهری کـه امانت دار 

آن هسـتیم، داریـم.
وی افزود: ایـن شـهر هویـت داشـته و بایـد ازآن 
صیانت کنیـم و آن را بـه عنـوان امانت بـه آیندگان 
بسـپاریم، بنابراین باید مراقب باشیم کاری نکنیم 

که ایـن شـهر آسـیب ببینـد.
شـهردار اصفهـان گفـت: رویـای ما ایـن اسـت که 
اصفهان به سـمت یک شهر اسـالمی حرکت کند، 
برخی معتقدند وجود نشـانه های اسـالمی، شهر 
را اسـالمی می کند، اما ایـن فقـط به پوسـته شـهر 
اختصاص دارد؛ درحالی که درشـهر اسالمی باید 
عدالـت مـوج زده و علـم و عالـم مـورد تکریـم 
قـرار گیرنـد. درواقـع روح شـهر اسـالمی تجلی 
اسماالحسـنی دردل شـهر اسـت، به میزان شدت 
ظهور اسماالحسـنی یک شـهر می تواند ادعا کند 

اسالمی اسـت.
وی تاکیـد کـرد: تعظیـم شـعائر اهمیـت دارد، اما 
صرفـا حفظ نشـانه ها، شـهر را اسـالمی نمی کند، 
نمی تـوان ادعـا کـرد شـهر اسالمی اسـت امـا 

بداخالقـی و بی عدالتـی درآن مـوج بزنـد.
شـهردار اصفهـان بابیان اینکـه نظـام آفرینـش 
احسـن اسـت، خداوند انتظـار دارد انسـان نیز به 
بهترین شـکل عمل کند، گفـت: زحمـات زیادی 
درطـول مدیریـت شـهری کشـیده شـده اسـت، 
دراین زنجیـره خدمـت همه بـه دنبال بهتـر کردن 
حـال و شـرایط شـهر بوده انـد. قصـد و نیـت همـه 
خدمـت بهتر به شـهر بـوده اسـت، ازما نیـز انتظار 
می رود به سـمت تحـول حرکت کنیم، قرار نیسـت 
درآنچـه داریـم بمانیـم و باید شـرایط شـهر را روزبه 

روز بهتـر کنیـم.
وی تصریح کرد: امید اسـت بتوانیم شـعار زندگی 
خـوب دراین شـهر را باکیفیـت بهتر رقم بزنیـم و به 
سـمت درآمدهای پـاک حرکـت کنیم تا روح شـهر 
بااین درآمدهـا جال یابد. دارا بـودن صرف منجر به 
کیفیت بخشـی به زندگی نخواهد شد، رزق حالل 

برای شـهرها هم اهمیت دارد.
شـهردار اصفهان بابیان اینکه خوشبختانه اکنون 
بودجـه خوبـی درحسـاب شـهرداری اصفهـان 

قـرار دارد، گفت: بخشـی ازبودجه امسـال دروام و 
استقراض و بخشی ازآن در درآمدهایی که مردم از 
آن ناراضی هسـتند ریشـه دارد، بایـد راه حل های 
اساسـی و جایگزیـن برای ایـن مـوارد پیـدا کـرد؛ 
درواقـع باید بامشـارکت مـردم شـهر را ازاین حالت 

خـارج و منابع پـاک بـه شـهرداری وارد کرد.
قاسـم زاده اضافه کرد: قرار است شـهر با مشارکت 
مـردم اداره شـود درایـن راسـتا ازهمـه نخبـگان، 
می شـود  دعـوت  مـردم  و  خصوصـی  بخـش 
درآبادانی شـهر به شـهرداری کمک کننـد، دراین 
دوره مدیریت شـهری قرار نیسـت فقط به محورها 
و معابـر اصلـی شـهر توجـه شـود، بلکـه دردل 

محـالت آبادانی ایجـاد می شـود.
یافتـن  و  مساله شناسـی  کـرد:  تصریـح  وی 
راه حل هـای مسـائل شـهر درهمـه ابعـاد باکمـک 
مـردم انجـام خواهـد شـد، معتقـدم مدیریـت 
شـهرداری حرکـت بر خـط بهشـت و جهنـم یعنی 
پل صراط اسـت که می تـوان ازآن به بهشـت رفته و 
یا بـه قعر جهنم سـقوط کـرد. ازخداوند اسـتمداد 
می طلبـم که کمک کنـد دراین مسـیر موفق عمل 
کنیـم و باخدمـت به مـردم بـه رضایـت خداوند نیز 

دسـت یابیـم.
      درخواست نمایندگان مردم ازشهردار 

اصفهان
دربخـش پایانـی مراسـم، چنـد تـن ازنماینـدگان 
اقشـار مـردم درخواسـت های خـود ازشـهردار 

اصفهـان را مطـرح کردنـد.

اکبر نعمتـی بـه نمایندگـی ازپاکبانان شـهرداری 
دراین مراسـم اظهار کرد: پاکبانان زحمات زیادی 
بـرای شـهر می کشـند، درکنار حقـوق و دسـتمزد 
انتظـار داریـم قـرارداد رسـمی پاکبانان نیـز مـورد 

توجـه قـرار گیرد.
مهـدی منصـوری، فرزنـد شـهید منصـوری بـه 
نمایندگی ازخانواده شـهدا نیز گفـت: ازمدیرانی 
کـه دربدنـه شـهرداری بـه کار گرفتـه می شـوند، 
انتظار مدیریت جهادی مانند شـهدا را داریم؛ الزم 
اسـت به اسـتفاده ازنـام و یـاد شـهدا درالمان های 
شـهری، ترویـج و توسـعه فرهنگ ایثار و شـهادت، 
به کارگیـری ظرفیـت فرزنـدان شـاهد و ایثارگـر 
دربدنـه شـهرداری و تخصیص تسـهیالت قانونی 

بـرای خانـواده شـهدا و ایثارگـران توجه شـود.
مهرپـرور بـه نمایندگـی ازجامعـه هیئت هـای 
مذهبی اصفهان نیز اظهار کرد: شهردار اصفهان 
تجارب شـاخص درزمینه های فرهنگی و مذهبی 
دارد بـه همیـن دلیـل انتظـار جامعـه مذهبـی و 
تشـکل های دینـی شـهر ازایـن مدیریـت بیشـتر 
خواهـد بـود. ازایـن انتخاب ارزشـمند خرسـندیم 

و انتظـار داریم شـهرداری بـه دوراز نگاهـی ابزاری 
بـه هیئت هـای مذهبـی و ازظرفیـت بـاالی آن هـا 

دربرنامه هـای خـود اسـتفاده کنـد.
یوسـفی نماینده اسـاتید دانشـگاه دراین مراسـم 
خطـاب بـه شـهردار اصفهـان گفـت: شـهر بایـد 
محل بارگذاری ایده های خوب و حل مسـاله بوده 
و ازنیروهای دانشـگاهی بـرای اداره آن بهـره برده 
شـود، بنابرایـن انتظـار داریم که دانشـگاه سـتون 
شـهر باشـد و باهمـکاری جامعـه دانشـگاهی، 

شـهری جهانـی بسـازید.
کلید کالنشهر اصفهان به قاسم زاده تقدیم شد

درپایان ایـن مراسـم، باحضور مسـووالن شـهری و 
اسـتانی، امام جمعـه اصفهان و پیشـوای مذهبی 
ارامنـه اصفهـان و جنوب ایـران کلیـد شـهر بـه 
صـورت نمادیـن توسـط قدرت اللـه نـوروزی بـه 
دسـت علـی قاسـم زاده سـپرده شـد. این کلیـد 
هنر دسـت اسـتاد سـقایی ازهنرمندان برجسـته 
اصفهان بوده و اشـعاری ازکمال الدین اسـماعیل 

باخـط نسـتعلیق بـرروی آن حـک شـده اسـت.

خبر
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باشگاه پرسپولیس بخشــی از طلب اعضای 
تیمش مربوط به فصل گذشته را پرداخت کرد. 
به گزارش ایسنا، باشگاه پرســپولیس پس از 
تامین منابع مالی الزم، ۴۰ درصد از مطالبات 
بازیکنــان و مربیان ایــن تیم را به حسابشــان 

واریز کرد.
پرسپولیســی ها از فصل گذشــته حدود ۲۵ 
درصد از اصل قرارداد به عالوه آپشن ها طلبکار 

بودند که حاال ۴۰ درصد از طلب خود را دریافت 
کردند.

در شــرایطی کــه پرســپولیس قــرارداد خود 
را بــا کارگزارش اقالــه کرده و هنوز اسپانســر 
جدیدی جذب نکرده، منابع مالی فوق با تالش 

"صدری" فراهم شده است.
یک منبع مطلع در باشگاه پرسپولیس این خبر 

را تایید کرد.

یک ایرانـی هدایـت تیـم والیبـال الغرافه قطر 
را بـر عهـده گرفـت. جهانگیـر سیدعباسـی 
بـه صـورت رسمی سـرمربی تیـم والیبـال 
الغرافـه قطـر شـد. او کـه از ابتـدای تابسـتان 
۱۳۹۹ رئیـس دپارتمـان آمـوزش، مربیـان و 
اسـتعدادیابی فدراسـیون والیبال شـده بود، 
از سـمت خـود کناره گیـری کـرد تـا بـه تیـم 

جدیـدش ملحـق شـود.

ایـن مربـی اهـل ارومیـه، سـابقه هدایـت 
تیم هـای فـوالد و شـهرداری ارومیـه را در 
کارنامه دارد. مهم ترین افتخار او کسـب مقام 
دومی لیـگ برتر ایـران در سـال ۹۳ اسـت.
در فصل گذشته لیگ والیبال قطر، الغرافه از 
۱۸ مسابقه فقط سـه پیروزی به دسـت آورد و 
در میـان ۱۰ تیم شـرکت کننده در مسـابقات 

در رده نهم قـرار گرفت.

خبرخبر
سیدعباسی سرمربی الغرافه قطر شدپرسپولیسی ها شارژ مالی شدند

مریم ایراندوست بمب روحیه است
دروازه بان تیم ملی فوتبال بانوان:

"وقتی بازی تمام شــد و به هتل 
آمدیم دیدم کــه آن فیلم خیلی 
دست به دست شده و تحت تأثیر 
قرار گرفتم. فکر می کنم بعــد از لطف خدا دعای 

مادرم خیلی برای این عملکردم مؤثر بود."
به گزارش  ایمنا، زهره کودایی، گلر تیم ملی فوتبال 
بانوان ایران نقش زیادی در صعود تاریخی این تیم 
به مسابقات جام ملت های آسیا داشت. او جواب 
اعتماد کادر فنی را داد و توانست با مهار دو ضربه 
پنالتی تــالش چندماهــه تیم را به ثمر بنشــاند. 
گلر باســابقه تیم ملی، ماه پیش نیز به ذوب آهن 
بازگشــت و درون دروازه گاندوهــا در لیگ جدید 
فوتبــال بانوان خواهد ایســتاد. عملکــرد موفق 
دروازه بان تیم ملی بانوان در رقابت های مقدماتی 
جام ملت های بانوان آسیا بهانه ای شد با وی گفت 

و گویی را داشته باشیم که در ادامه می خوانید:
      ابتدا از مسابقات مقدماتی جام 
ملت های آسیا که در تاشکند برگزار 

شد صحبت کنید. تالش 
مجموعه تیم در نهایت 
جواب داد و یک اتفاق 
تاریخی برای تیم ملی 

بانوان رقم خورد.
چند ماهــی را در اردو 

بودیم و دو تورنمنت برای 
آمادگــی و برگــزاری بازی های دوســتانه تجربه 

کردیم. تمرینــات را خیلی خوب 
و فشــرده ادامــه دادیم و 

بــا آمادگــی کامــل 
تاشــکند  در 
حاضــر شــدیم. 

نســتیم  ا می د
دو تیم هم گروهمــان کامال آماده 

هســتند و کار بســیار ســختی داریم. البته اردن 
حریف جدی و اصلی ما بود و آنها ســه هفته قبل 
از این مسابقات در جام عربی قهرمانی را بدست 
آورده بودند و با روحیه خیلی خوبی پا به مسابقات 
گذاشته بود. آنها خیلی حرفه ای و آماده بودند و کار 
آسانی برابر آنها نداشتیم. خدا را شاکرم با تدابیر 
کادر فنی و وظایفی که به تک تک بازیکنان محول 

شده بود توانستیم به جام ملت ها صعود کنیم.
      از کادر فنی صحبت کردید. 

مریم ایراندوست سرمربی تیم در این مدت 
برای موفقیت تیم تالش زیادی کرد. نظر شما 

در خصوص او چیست؟
خانم ایراندوست در این مدت خیلی برای بچه ها 
خیلی زحمت کشــید. جا دارد از همین تریبون 
از او و دیگر اعضای کادر فنی تشکر کنم. او با فکر 

باز مربیگری می کند، پرســتیژ خیلی خوب و 
قوی دارد و بمب روحیه بــرای تمام تیم 

بود. صحبت های زیادی بین او و دیگر 
بازیکنان برقرار می شد تا بچه ها روحیه 
مناسبی برای بازی ها داشته باشند. 
خدا را شــاکرم که توانستیم جواب 

زحمــات خانم ایراندوســت را 
بدهیم.

      دو پنالتی برابر اردن مهار کردید و 
می توانستید پنالتی دیگری هم از حریف 

اردنی بگیرید. به نظر می رسید کادر فنی روی 
ضربات پنالتی حساب ویژه ای باز کرده بود

بله همین طور است. سه جلسه تمرینی را قبل از 
بازی با اردن داشــتیم که در هر 

کدام روی ضربــات پنالتی 
کار کردیم. این احتمال از 
سوی کادر فنی می رفت 
که بازی به پنالتی بکشد 

و همین طور هم شد. این 
آمادگی برایم وجود داشت که اگر بازی به پنالتی 
کشیده شود اعتماد به نفس خود را حفظ کنم. با 
دعای همه اطرافیانم و البته مادر عزیزم توانستم 
پنالتی ها را مهار کنم و نقــش کوچکی در صعود 

داشته باشم.

      از مادرتان گفتید. فیلمی از ایشان 
در فضای مجازی منتشر شد 
که هنگام ضربات برایتان دعا 

می کرد.

دعــای پــدر و مــادر 
خیلی گیراســت. من به این 
اعتقاد دارم. از اینکه مادرم بازی 
را می بینید خبر نداشتم. وقتی 
بازی تمام شد و به هتل آمدیم 
دیدم که آن فیلم خیلی دست 
به دست شده و تحت تأثیر قرار 
گرفتم. فکر می کنم بعد از لطف 
خدا دعای مادرم خیلی برای این 

عملکردم مؤثر بود.
      بعد از قهر زهرا خواجوی 

گلر اصلی تیم ملی شدید. با این 
تفاسیر به نظر می رسد گلر تیم 

ملی در مسابقات پیش رو باشید
با خواجوی و دیگــر گلر هایی که با 
یکدیگــر کار کرده ایــم رفاقت دارم 
و همــه مــا برای ایــن مســابقات و 
آمادگی در آن زحمت کشیده ایم. 
در واقع بیرون از زمین حسابی با 
هم دوســتیم اما در داخل زمین 
رقابت خودمان را داریم. قضیه 
خواجــوی هم نظر شــخصی 
خــودش بوده و اصــال نظری 
در مــورد او نمی دهــم. بعد 
از نیامــدن خواجــوی بــه 
تمرینات، ســه گلــر بودیم. 
در نهایت با نظــر کادر فنی 
گلر اول شــدم و با عملکردم 

نســتم  ا تو

جواب اعتماد آنها را بدهم.
      امسال قبل از مسابقات آسیایی دوباره 

به ذوب آهن برگشتی. در خصوص این تیم و 
لیگ جدید بگویید.

سه فصل ذوب آهن بودم و روزهای خیلی خوبی 

در این تیم داشتم. با تغییرات مدیرعامل و آمدن 
آقای محمدی در این باشــگاه شــرایط خاصی 
پیش آمــد که نیم فصــل دوم از تیم جدا شــدم. 
اما حاال دوباره به تیــم ذوب آهن آمده ام چرا که 
آرامش خوبی در این تیم وجود دارد و بازیکنان 
دغدغه دیگری ندارند. یکی از دالیل حضورم 
در اصفهــان هم همین اســت با آنکــه از لحاظ 
قراردادی شاید کمی دریافتی پایین تری داشته 
باشــم. فکر می کنم در آبــان ماه لیــگ فوتبال 
بانوان آغاز می شــود. تمرینــات ذوب آهن برای 
لیگ شــروع شــده اما بازیکنان ملی پوش فعال 
اســتراحت می کنند. به نظر می رســد از ۱۰ روز 
دیگر اردوهای تیم ملی برای جام ملت های آسیا 
از سر گرفته می شوند. اگر فرصتی باشد حتما به 

تمرینات تیم اضافه می شوم.
      فکر می کنم اگر االن قرارداد می بستید 

باید در قرارداد آپشن مهار پنالتی را اضافه 
می کردید

بله همین طور اســت ) بــا خنــده(. در خصوص 
مهارت پنالتی با آنکه بازی های حساسی بود اما 
استرسی نداشــتم و خیلی خوب پنالتی گرفتم. 
فکر می کردم می توانم از پس این کار بربیایم و حاال 

می توانم به این کار افتخار کنم.
      در رسانه ها عنوان شد که قبل تر هم در 

کنار فوتبال نجاری می کرده اید. هنوز هم این 
کار را انجام می دهید؟

در این چند روز این را رســانه ای فهمیده و همه از 
من پرسیده اند. قبال این کار را به دلیل یک سری 
مسائل شخصی و خانوادگی و البته مشکالتی که 
داشتم انجام می دادم. دو سه سالی نجاری را رها 

کرده ام و فقط به فوتبال می پردازم.
      و اما صحبت پایانی…

من اهل اســتان خوزســتان هســتم. این را باید 
بگویم که فوتبال خوزســتان هم باید در فوتبال 
بانوان کار کند. از مســئوالن فوتبال خوزســتان 
درخواســت دارم به دلیل اســتعدادهای زیادی 
که در این استان وجود دارد زمینه فوتبال بانوان 
را فراهم کنند و در این راه سرمایه گذاری کنند. 
تیم ملــی که این روزهــا صحبــت از موفقیت آن 
می شــود چند بازیکن خوب خوزســتانی دارد. 
از نگین زنــدی که بازیکن فوق العاده ای اســت 
تا ســارا ظهرابی نیا که عملکرد خیلی خوبی در 

مسابقات داشت. 
واقعا حیف اســت این اســتعدادها نتوانند برای 
تیم های شهرشــان بازی کننــد. در آخر از همه 
رسانه ها که به من لطف داشتند تشکر می کنم. 
انشــاالله در مرحلــه نهایــی بتوانیــم مــردم را 

خوشحال کنیم و باعث افتخار کشور باشیم.

خبر

کمیتــه انضباطی فدراســیون 
فوتبال شکایت مدیرعامل باشگاه 
ســپاهان از مدیرعامل باشگاه 

پیکان به اتهام نشر اکاذیب را رد کرد. 
اواخر مردادماه اکبر محمدی مدیرعامل باشــگاه 
پیکان در یک گفــت و گوی رادیویی از سیاســت 
برخی باشگاه های صنعتی در بازار نقل و انتقاالت 
و باال بردن قیمت بازیکنان و هزینه های سنگین و 
نجومی این باشگاه ها از محل منابع دولتی انتقاد 
کرده بود که ایــن انتقادات بــا واکنش محمدرضا 

ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان همراه شد.
ساکت بر این باور بود که محمدی در این اظهارات، 
عملکرد باشگاه سپاهان در نقل و انتقاالت را مورد 
انتقاد قرار داده و علیه مدیرعامل باشــگاه پیکان 
اقدام به شــکایت کرد. نکته جالب توجــه در این 
پرونده شــکایت مدیرعامل یک باشگاه صنعتی و 
دولتی از یک باشگاه صنعتی و دولتی دیگر است که 

البته میزان هزینه های این دو باشگاه قابل قیاس به 
نظر نمی رسد.

عنوان شکایت ساکت، اتهام نشر اکاذیب بوده بر این 
مبنا که اظهارات محمدی در خصوص هزینه های 
نجومی برخی باشگاه ها در نقل و انتقاالت نادرست 

و مصداق نشر اکاذیب به شمار می رود، اما کمیته 
انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت باشگاه سپاهان 
از مدیرعامل پیکان به اتهام نشــر اکاذیب را رد و در 
حکم صادره اعالم کرد: »انتشار مطلب کذب نسبت 
به باشگاه شاکی احراز نشــده و حکم برائت صادر 

می گردد.«
ساکت که به حکم صادره همچنان معترض است در 
اعتراض مجدد به تبرئه مدیرعامل پیکان مدعی شده 
عملکرد باشگاه سپاهان در فصل نقل و انتقاالت 
متعارف بوده و در ایــن خصوص خطاب به کمیته 
اســتیناف فدراســیون فوتبال اعالم کرده است: 
»باشگاه سپاهان در خرید های خود در بازار نقل و 
انتقاالت کامال متعارف عمل کرده و در مقایسه با 
آنچه در خصوص ارقام و اعداد پرداختی رقبا شنیده 

می شود ارقام بسیار کمتری هزینه نموده است.«
کمیته استیناف فدراســیون فوتبال طبق قانون 

مجددا به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.
با این حال اعتراض به ولخرجــی برخی تیم های 
صنعتی محدود به مدیرعامل پیکان نمی شــود و 
بسیاری از مربیان و مسئوالن در اظهارنظر های خود 
از این موضوع انتقاد و خواهان بررسی این موضوع از 

سوی نهاد های مربوطه شده اند.

رد شکایت مدیرعامل سپاهان از مدیرعامل پیکان 

خبر

جالل زهرایــی بــا کســب ۱۵ رای از ۱۶ رای 
ماخوذه در مجمع انتخاباتی هیئت پهلوانی و 
زورخانه ای به عنوان رییس هیئت انتخاب شد.

مجمع انتخاباتی هیئت ورزش های زورخانه ای 
و کشــتی پهلوانی اســتان اصفهان با حضور 
محمد طباطبایی مدیــر کل ورزش و جوانان 
اســتان، مهرعلی باران چشــمه سرپرســت 
فدراســیون و اعضای مجمع در محل ســرای 
ورزشــکاران برگــزار شــد. البته ایــن مجمع 
انتخاباتی با بی نظمی در برگزاری به علت تأخیر 
در پرواز باران چشــمه با دو و نیم ساعت تأخیر 

برگزار شد.
جالل زهرایی، مهدی غالمی، احمد محمدی 
و مجتبی منصوری چهار کاندید این دور بودند 

که احمد محمدی و مجتبی منصوری به نفع 
جالل زهرایی کنارگیری کردند. در ادامه جالل 
زهرایی با کسب ۱۵ رأی از بین ۱۶ رأی مأخوذه 
به عنوان رئیس هیئت پهلوانــی و زورخانه ای 

استان اصفهان انتخاب شد.

در هیچ دوره از جام جهانی فوتسال میانگین سنی 
تیم ملی بیش از ۳۰ سال نبوده است. 

تیم ملی فوتسال ایران با شکست مقابل قزاقستان 
در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتسال از 
راهیابی به جمع چهار تیم برتر جام جهانی ۲۰۲۱ 
بازماند. در مدت اخیر انتقادات زیادی از میانگین 
سنی باالی تیم ملی فوتسال شده بود اما بد نیست 
بدانید تیم ملی کنونی پیرترین تیم ایران در ادوار 
جام جهانی بوده و در هیچ دوره این میانگین سنی 
تیم ملی ایران باالی ۳۰ سال نبوده است. در ادامه 
میانگین ســنی تیم های ملی ایران در دوره های 

مختلف جام جهانی را مرور میکنیم:
تیم ملی جــام جهانی ۱۹۹۲: میانگین ســنی 

۲۶ سال
تیم ملی جــام جهانی ۱۹۹۶: میانگین ســنی 

۲۹ سال
تیم ملی جــام جهانی ۲۰۰۰: میانگین ســنی 

۲۷ سال

تیم ملی جــام جهانی۲۰۰۴: میانگین ســنی 
۲۶ سال

تیم ملی جــام جهانی ۲۰۰۸: میانگین ســنی 
۲۶ سال

تیم ملی جــام جهانی ۲۰۱۲: میانگین ســنی 
۵/۲۶

تیم ملی جــام جهانی ۲۰۱۶: میانگین ســنی 
۲۹ سال

تیم ملی جــام جهانی ۲۰۲۱: میانگین ســنی 
۳۲ سال

دو تیم سپاهان و ذوب آهن در دیداری دوستانه 
به تســاوی دســت پیدا کردند.  دو تیم فوتبال 
سپاهان و ذوب آهن در قالب دیداری دوستانه 
روز چهارشنبه از ساعت ۱۶ در ورزشگاه نقش 
جهان اصفهان بــه مصاف هــم رفتند که این 

دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.
با وجود اینکه در این دیدار توپی وارد دروازه ها 
نشد اما موقعیت های زیادی از سوی دو تیم به 
وجود آمد اما هر دو تیم در گلزنی ناموفق بودند 

تا دربی اصفهان بدون برنده به پایان برسد.

کوهنورد کاشانی جوانترین کوهنورد صعودکننده 
کشور به هشتمین قله مرتفع دنیا لقب گرفت. 

مصطفی کردمیل کوهنورد جوان کاشانی، ضمن 
اشاره به صعود معین عباسی به قله ماناسلو اظهار 
داشت: این ثبت هشتمین قله مرتفع دنیا است و این 
جوان کاشانی به عنوان جوان ترین کوهنورد ایرانی 

به این قله صعود کرده است.
وی با بیان اینکه این قله هشت هزار و ۱۶۳ متر ارتفاع 
دارد، افزود: معین عباســی از دو ســال و نیم پیش 
فتح قله های برون مرزی خود را شــروع کرده است 
به نحوی که ۵۲ مرتبه جهات مختلف قله دماوند را 
صعود کرده است که ۱۸ مرتبه آن در زمستان بوده 
است. رئیس هیئت کوهنوردی شهرستان کاشان با 
بیان اینکه این جوان کاشانی از بنیه جسمانی قوی 
برخوردار است، ابراز داشت: از نظر تمرینات فشرده 
ســابقه دویدن ۴۰ کیلومتر در کوهســتان را دارد و 
وقتی این موقعیت را از وی دیدیم و دو قله خارجی 
باالی هفت هزار متر را نیز در قرقیزستان فتح کرده 

است پیشنهاد فتح این قله را داد.
وی با بیان اینکه با ارائه این پیشنهاد به برآورد هزینه ها 
پرداخته شد، گفت: هزینه ملزومات و وسایل فتح این 

قله حدود ۴۰۰ میلیون تومان بــود و یک تور میان 
قیمت را نیز ثبت نام کرد و مجوز آن را از فدراســیون 
کوهنوردی کشــور دریافت کرد و زحمات زیادی را 

متحمل شد.
کردمیل با بیان اینکه بــا وجود آنکه خانــواده وی 
خانواده متمول نیستند بخشی از هزینه این صعود را 
پرداخت کرد، تصریح کرد: خیران و ورزش دوستان 
و اعضای هیئت کوهنوردی نیز بخشــی از هزینه 
صعود این جوان کاشانی را تامین کردند در حالی که 
هیئت کوهنوردی کاشان نه بودجه و نه پولی برای 

هزینه کردن دارد.
وی با بیان اینکه خیران، ورزش دوســتان و اعضاء 
هیئت کوهنــوردی حــدود ۱۵۰ میلیــون تومان 
برای این صعــود کمک کردند، تاکیــد کرد: معین 
عباسی جوان ۲۲ ساله کاشانی است و قصد دارد 
قله اورست را نیز فتح کند، اما هزینه فتح بام جهان 
۴۰ هزار دالر اســت و با این اقدام شایستگی و توان 
جســمی را دارد و از مردم، خیران و ورزش دوستان 
استمداد داریم تا با کمک خود به این جوان کاشانی 
زمینه صعــود به قله اورســت وی در ســال آینده را 

فراهم کنند.

جالل زهرایی رییس هیئت پهلوانی 
و زورخانه ای اصفهان شد

خبر

ایران ۲۰۲۱، پیرترین تیم ملی ادوار 
جام جهانی فوتسال

شهرآورد  دوستانه اصفهان برنده نداشت

جوانترین کوهنورد صعودکننده کشور 
به هشتمین قله مرتفع دنیا 

خبر

امیرحســین محکــم کار، یکــی دیگــر از 
کادمی ســپاهان بــه تیــم  محصــوالت آ

بزرگساالن این باشگاه پیوست. 
سیاســت قطعی و اصولی تزریق ســتارگان 
آکادمی باشگاه که در طول یک فصل اخیر 
ســرعتی مضاعف و جانــی دوبــاره گرفته، 
توقف ناپذیر اســت و بــاز هم بــا نظر مثبت 
محــرم نویدکیا، یکــی دیگــر از محصوالت 
آکادمی باشــگاه فــوالد مبارکه ســپاهان به 
عنوان سهمیه به تیم A  بزرگساالن این باشگاه 
راه پیدا کرد. امیرحسین محکم کار از پرورش 
یافتگان آکادمی سپاهان به تیم بزرگساالن این 
باشــگاه راه یافت. این هافبک جوان، سابقه 
حضور در تیم های نوجوانان، جوانان و امید 

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان را دارد.
عملکرد مثبت امیرحسین محکم کار در فصل 
گذشته مورد توجه استعدادیابان باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان قرار گرفت و بعد از ارزیابی های 
تیم استعدادیابی باشگاه، با نظر مثبت محرم 
نویدکیا این هافبک جوان به عنوان سهمیه به 

تیم A  بزرگساالن سپاهان ملحق شد.
محکم کار چهــار ســال در رده های ســنی 
مختلف باشگاه ســپاهان حضور و فعالیت 

داشته است.
طــی روزهــای آینــده تعــداد ۲۱ بازیکــن 
رده های امیــد و جوانان در رصــد کادر فنی 
تیم بزرگساالن و محرم نویدکیا خواهند بود 
و تعدادی از آنها به عنوان سهمیه به این تیم 

اضافه می شوند.

رییس فدراســیون ورزش های زورخانه ای 
گفت: اصفهــان در مجموعــه برنامه های 
فدراســیون، جــز فعال تریــن و قوی ترین 
استان ها در تمام حیطه های ورزشی است؛ 
اســتان های دیگر را نیز از نزدیک دیده ام، 
اما در هیچ اســتانی هماننــد اصفهان زیر 
ســاخت ها و نیروی انســانی خوب وجود 

ندارد.
مهر علی باران چشمه در مجمع انتخاباتی 
هیئت ورزش هــای زورخانه ای و کشــتی 
پهلوانی استان اصفهان با گرامیداشت یاد 
و خاطره هفته دفاع مقدس و ایام سوگواری 
اربعین، اظهار کرد: بایــد از افرادی که در 
سال های گذشــته و به ویژه رضای اخروی 
که برای رشد و پیشرفت ورزش زورخانه ای 
تالش کرده اند، تشــکر کنــم. برنامه های 
کاندیدا را مطالعه کرده ام و می دان که افراد 
بسیار قوی هســتند. ریاست جدید هیئت 
اصفهان می تواند به خوبی با اســتفاده از 
کمک دیگــر کاندیدا در تقویــت و اجرایی 

کردن اهداف خود بهره بگیرد.
وی افــزود: خــرد جمعی چیزی نیســت 
کــه بتــوان از آن بــه راحتــی گذشــت. از 
نقطه نظــرات نخبــگان و صاحــب نظران 
شهرستان ها باید اســتفاده کرد تا بتوان به 

موفقیت رسید.
رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه ای و 
کشتی پهلوانی با اشاره به اهمیت جایگاه 
ورزش زور خانــه ای در جامعــه گفت: وزیر 
قبلی و جدید ورزش و جوانان تاکید بر رشد و 
توسعه مرام پهلوانی این رشته داشتند که این 
وظیفه هیئت و فدراســیون را ســنگین تر 
می کند. اصفهــان در مجموعه برنامه های 
فدراســیون، جــز فعال تریــن و قوی ترین 
استان ها در تمام حیطه های ورزشی است؛ 
اســتان های دیگر را نیز از نزدیک دیده ام، 
اما در هیچ اســتانی هماننــد اصفهان زیر 
ســاخت ها و نیروی انســانی خوب وجود 

ندارد.
باران چشــمه با اشــاره به اهمیــت جوان 
گرایــی، گفت: باید جــوان گرایــی و نگاه 
علمی تری به این رشــته داشــته و در کنار 
آن بتوان از پیشکســوتان و افــراد باتجربه 
اســتفاده کرد. امیدوارم روزی این رشته به 

جایگاه واقعی خود برسد.
وی با اشاره به منابع مالی این رشته، تصریح 
کرد: سال ۹۹ در جذب منابع مالی بین ۵۴ 
فدراســیون، جایگاه ۴۶ را داشــتیم، آنهم 
رشته ای که در آئین ملی و مذهبی ما جایگاه 
باالیی دارد. از اواخر ســال گذشته و شش 
ماهه اول سال با تالش هایی که داشتیم این 
رتبه به ۱۵ رســید؛ تا حدی امسال مشکل 
بودجــه نخواهیــم داشــت و می توانیم به 
هیئت ها کمک کنیم. بیشتر زورخانه های ما 
در کشور در حال تخریب و یا نیاز به تعمیرات 
و بازسازی دارند و بسیاری دیگر نیز توسط 
بخش خصوصی اداره می شوند و در شرایط 

کنونی وضعیت خوبی ندارند.

محکم کار از آکادمی سپاهان 
شاگرد نویدکیا شد

رییس فدراسیون 
ورزش های زورخانه ای:

اصفهان جز قوی ترین استان ها 
در تمام حیطه های ورزشی 

است
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آگهی

عوارض عمل جراحی زیبایی بینی
جراحــی زیبایــی بینــی یکی 
ازپرمخاطب ترین جراحی های 
زیبایی درجهان اســت، دراین 
گزارش به بررســی عوارض احتمالــی که بعداز 

جراحی بروز می کنند،می پردازیم.
جراحی زیبایی بینی ازپرچالش ترین عمل های 
زیبایی محسوب می شود، زیرا متغیر های زیادی 
باید درنظرگرفته شوند تا به نتیجه مطلوب برسند. 
بســیار مهم اســت که عــوارض جزیــی و عمده 
مربوط به این عمل را بدانیم تــا بتوانیم درمواقع 
ضروری ازآن ها پیشگیری کرده و به سرعت آن ها 

را درمان کنیم.
سپتورینوپالستی یک عمل ظریف و دشوار است 
که نیاز به دانش دقیق آناتومیکی و تجربه بالینی 
زیاد دارد؛ بنابراین، شایع ترین عوارض جراحی 
بینی که باید شــناخته شــده و درصورت امکان 
به اندازه کافــی ازآن ها جلوگیری شــود را دراین 

گزارش به شما معرفی می کنیم.
      ترشحات خونین ازبینی

خروج ترشــحات خونــی ازبینی درطــول هفته 
اول پس ازانجام عمل جراحی بینی یک اتفاقی 
طبیعی است که می توان بااســتفاده ازیک گاز 
اســتریل کوچک ازآن جلوگیری کرد و درصورت 

نیاز باید مجدد آن را تعویض کرد.
      درد و ناراحتی

درد و ناراحتی ازدیگــر عوارض مرتبط با جراحی 
بینی است. شــدت این درد می تواند ازخفیف تا 
متوسط باشد و پیش بینی می شــود که این درد 
در ۷۲ ساعت اولیه کاهش یابد، اما اگر بیشتراز 
ســه روز این عارضه را داشــتید به پزشــک خود 

مراجعه کنید.
      تورم 

تورم، پف و کبودی یکی ازعــوارض جانبی مورد 
انتظار بعداز جراحی بینی است که پس ازانجام 
عمل جراحی بینی ظاهر می شــود و این عارضه 
معموال تا روز دوم عمل مشــهود اســت و سپس 
با گذشــت زمان و باتوجــه به اندازه و گســترش 
آن بهبــود می یابد. ایــن کبودی هــا؛ ازفردی به 
فرد دیگر متفاوت اســت و اغلب دراطراف چشم 
ظاهر می شود، اما کبودی ها ممکن است بیشتر 
گسترش پیدا کرده و درنواحی زیرچشم گسترش 
یابند، معموال پزشــکان برای کاهــش تورم ازآتل 

پس ازجراحی بینی استفاده می کنند.
      خارش و بی حسی

انتظار می رود که فرد پس ازانجام عمل جراحی 
بینی درنوک بینی، دندان های جلویی فوقانی یا 
سقف دهان احساس بی حسی کند و این به دلیل 
اختالل موقتی دربرخــی ازاعصاب ناحیه بینی 
درحین عمل است. بااینحال، باید توجه داشت 
که حس این نواحی به تدریج درعرض چند هفته 
بازمی گردد، یا دربرخی موارد نادر ممکن اســت 

چند ماه طول بکشد.
زخم حاصــل ازجراحــی نیز معموال احســاس 
موقت خارش و بی حسی ایجاد می کند. دردوره 
رشــد مجدد اعصاب و بافت هــا درنواحی بهبود 

یافته، نیازی به اســتفاده از هیــچ گونه درمانی 
برای این عالیم نیست. احساس درنوک بینی به 

آرامی برمی گردد.
      افزایش ترشحات مخاطی

افزایش ترشــحات مخاطی درگلو پس ازجراحی 
بینــی یکی دیگــر ازعــوارض جانبی اســت که 
معموال ظاهر می شود و علت تشکیل آن به دلیل 
استنت هایی است که در داخل بینی نصب شده 
است. بااینحال، استنت ها به طورموقت بینی را 
تحریک می کنند تا بیش ازحالت طبیعی مخاط 
تولید کند. هنگامی که استنت ها ازبینی برداشته 

می شوند، این عارضه ازبین می رود.
      گرفتگی بینی

انجام عمل جراحــی بینی ممکن اســت باعث 
شــود، بیمار دچار برخی مشــکالت تنفســی یا 
گرفتگی بینی شــود که از جمله عوارض رایجی 
اســت کــه درهفتــه اول عمل ایجاد می شــود و 
مشکالت تنفسی معموال باازبین رفتن تورم و پف 
ازبین می روند، این عارضه یکی ازآزاردهنده ترین 
مشــکالتی اســت که ممکن اســت بعداز عمل 

ظاهر شود.
      کاهش حس بویایی و چشایی

کاهش یا تغییر موقتی حس چشایی یا بویایی یک 
امر عادی است که پس ازجراحی بینی، به دلیل 
نقص دربرخی ازاعصاب بینی درحین عمل رخ 
می دهد و این تغییرات معموال طی یک روز تا یک 

هفته بعداز عمل شروع به بهبود کند.
      عوارض نادر جراحی بینی

پیشرفت چشــمگیر درزمینه جراحی و جراحی 

پالستیک و اقدامات پیشــگیرانه ای که پزشکان 
برای جلوگیری ازعوارض و مشــکالت سالمتی 
دربیماران انجام می دهنــد، به کاهش وقوع این 
عارضه هــا کمک زیادی کــرده اســت، بنابراین 
باید تاکید کرد که جراحی بینی نســبتا بی خطر 
است و بسیار نادر اســت که عوارض و مشکالت 

درازمدت ایجاد شود.
بســته به زمان بروز، این عوارض نادر را می توان 
به دو دسته تقسیم کرد. اگر این عوارض درطول 
عمل یــا درمرحله بهبــودی اولیه ظاهر شــود، 
که چهــار هفتــه اززمــان جراحی تخمیــن زده 
می شــود، این عوارض به عنوان عــوارض اولیه 
شــناخته می شــوند. یا عــوارض کوتــاه مدت، 
درحالیکه هرگونه عارضــه پس ازاین زمان ظاهر 
شــود به عنــوان عــوارض بلندمدت شــناخته 
می شــود و هریــک ازایــن عــوارض را می توان 

باجزییات به شرح زیر توضیح داد.
عوارض اولیــه: ازجملــه عوارض شــدیدی که 
ممکــن اســت درمــدت کوتاهــی پــس ازعمل 
دربرخی موارد ظاهر شود مانند عوارض جانبی 

دارو های بیهوشی.
پزشک هنگام انجام جراحی بینی برای تسکین 
درد و اطمینان ازایمنی عمل جراحی به بیهوشی 

متوصل می شود. 
باپیشــرفت زیاد درزمینه مراقبت های پزشــکی 
و بیهوشــی، عوارض جانبی ناشــی ازبیهوشی 
عمومی بسیار کم شــده اند، ازجمله این عوارض 
گلو درد اســت که اغلب طی چند روز بدون نیاز 
به هیچ گونــه مداخله درمانی بــه تنهایی بهبود 

می یابد، عــالوه براین احتمال احســاس حالت 
تهوع دربیمار وجود دارد.

دراین مــورد بااســتفاده ازدارو هــای ضدتهوع 
می توانید ازایــن عارضه جلوگیــری کنید. قبل 
ازعمل جراحی درصورت سابقه شخصی قبلی، 
تهوع و یا استفراغ را به متخصص بیهوشی اطالع 

دهید.
خونریزی: بینی شامل گروهی از رگ های خونی 
حســاس اســت که ممکن اســت درحین عمل 
درمعرض آسیب قرار گیرند. مهم است که پزشک 
را ازتمام دارو هایــی که بیمار اســتفاده می کند 
مطلــع ســازید، زیرا درصــورت مصــرف برخی 
دارو ها رقیق کننده خون خطر خونریزی افزایش 

می یابد.
عفونت: عفونت درنتیجــه جراحی بینی نیز یک 
مورد بســیار نادر اســت. عفونت درصورت بروز 

بااستفاده ازآنتی بیوتیک ها درمان می شود. 
سوراخ شدن تیغه بینی: تیغه بینی به دیواره ای 
گفته می شــود که مجرای راســت بینــی را ازراه 
هوایی چپ جدا می کند و دربرخی موارد بسیار 
نادر، ممکن اســت درحین عمل جراحی بینی 

سوراخ شدن این تیغه رخ دهد.
بهبود و ترمیم برخی اززخم های ناشی ازجراحی 
دربرخی موارد ممکن است، بیشتراز حدمعمول 
طول بکشد و این مشکل اغلب درافراد سیگاری 
بیشــتر ظاهر می شــود؛ معمــوال باپانســمان و 
پوشــاندن زخم برطرف می شود، درصورت عدم 
ترمیم طبیعی زخم، مشــورت باپزشک ضروری 

است.

بینی

دالیل عجیب و خطرناک تعریق شبانه را بشناسید.
بیدار شــدن ازخواب به دلیل عــرق کردن های 
شــدید، غیرعادی و نامطلوب اســت. احتمال 
می رود این حالت به دلیل خواب عمیق و احساس 
راحتی به وجود آمده باشد و گاه به دلیل پتو های 
ضخیم و حرارت بخاری نیســت، بلکه می تواند 
دالیل دیگری را نیز شامل شــود. دراین مطلب، 

به این موضوع پرداخته شده است.
گاه پیش می آیــد که برخــی ازمردم، شــب ها 
بدون این که فعالیت جســمی خاصی داشــته 
باشند، عرق می کنند. اگر این حالت، یک حالت 
مزمن بود، باید بــه دنبال دالیــل آن رفت. عرق 
کردن، یک موضوع طبیعی و فرایند معمولی برای 

تنظیم حرارت بدن است.
یکی اززمان هایی که عرق کردن در آن به اوج خود 
می رسد، لحظاتی است که فرد در سونا یا باشگاه 
درحال ورزش کــردن یا قرار گرفتــن دربرابر نور 

خورشید است.
      دالیل تعریق شبانه

تعریــق بی دلیــل: گاه این حالــت، هیچ دلیل 
علمی و خاصی ندارد.

عفونت ها: عفونت های باکتــری مثل التهاب 
دریچه های قلبی و التهاب اســتخوانی و وجود 
کیســت، یکی ازدالیل تعریق شــبانه است که 
می تواند ناشــی ازضعیف شدن سیستم ایمنی 

بدن نیز باشد.
ســرطان ها: تعریق، یکی ازنشانه های ابتدایی 
سرطان است. ازجمله سرطان هایی که ارتباط 

مستقیم باتعریق دارند، ســرطان غدد لنفاوی 
است. کاهش وزن ناگهانی و بی دلیل و همچنین 
تب باال ازنشانه های مربوط به انواع دیگر سرطان 

است.
مصــرف دارو: برخــی دارو ها را خــوردن، مثل 
دارو های ضــد افســردگی، تعریق شــبانه را به 
دنبــال دارد. ۸ تــا ۲۲ درصد مردمی کــه داروی 
ضدافســردگی مصرف می کننــد، ازاین حالت 
درخــواب رنــج می برنــد. عرقیجــات گیاهی 

ضدافسردگی نیز این حالت را به وجود می آورند.
کاهش قندخون: ارتباط مستقیم باعرق کردن 
درخواب دارد. افرادی که انسولین یا قرص قند 

مصرف می کنند، این حالت را تجربه کرده اند.
      ازجمله عوامل دیگر دربه وجود آمدن این 

فرایند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
استرس و نگرانی

تغییرات سیستم ایمنی بدن
ازبین رفتن عصب ها

سرایت باکتری
ورم های معده که منجر به سرطان می شوند

مصرف مواد مخدر
التهاب دریچه های قلب

ایدز
سرطان خون
سکته مغزی
بیماری سل

اختالالت خواب
بیماری تیروئید

تعریق شبانه چه دالیلی دارد؟

دانستنیها

کرونا

نتایج یــک مطالعــه جدید نشــان می دهد 
که داروی مورداســتفاده برای درمان پوکی 
استخوان ممکن اســت خطر ابتال به دیابت 

نوع ۲ را کاهش دهد.
نتایــج مطالعه محققــان دانشــگاه آلبورگ 
دانمــارک نشــان می دهد مصــرف داروی 
“آلندرونــات” )Fosamax( حداقل به مدت 
هشت سال می تواند خطر ابتال به دیابت نوع 

۲ را تا بیش از نصف کاهش دهد.
چندیــن دهــه مشــخص شــده اســت که 
افراد مبتال به دیابت باخطر بیشــتر ابتال به 

شکستگی های استخوان روبرو هستند.
»کندل موسلی« دراینباره می گوید: »دیابت 
نوع ۲ باخطر بیشتر شکســتگی استخوان 

همراه است.«
مطالعــات حیوانی اخیر نشــان داده اند که 
داروهای پوکی استخوان برروی سلول های 
اســتخوانی تاثیر می گذارند، ازاینرو ممکن 
اســت برتوانایی بــدن برای تنظیم ســطح 

قندخون هم تاثیر داشته باشند.
تیم تحقیقاتی دراین مطالعــه بیش از ۱۶۳ 
هزار نفر را که بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ 
دردانمارک مبتال به دیابت نوع۲ تشــخیص 
داده شده بودند مورد بررسی قرار داد و آنها را 
بابیش از ۴۹۰ هزار نفر بدون دیابت مقایسه 

کرد.
داروی آلندرونات متعلق به دسته ای ازداروها 
موســوم بــه Bisphosphonates اســت که 
باکاهــش فرآیندهــای طبیعــی کــه بافت 
اســتخوان قدیمی را تجزیه می کنند، مانع 
ازدســت دادن کلسیم و ســایر مواد معدنی 

می شود.
محققان متوجه شــدند افرادی کــه داروی 
Alendronate را به مدت هشت سال یا بیشتر 
مصرف کرده بودند ۵۳ درصد کمتر باخطر 

ابتال به دیابت مواجه بودند.
محققان همچنین پی بردند هرچه مصرف 
داروی Alendronate طوالنی تــر باشــد، 

احتمال ابتال به دیابت کمتر است.
دالیل متعــددی وجود دارد که چــرا دارویی 
مانند آلندرونات ممکن اســت خطر ابتال به 

دیابت را کاهش دهد.
به گفتــه محققان، ایــن دارو ممکن اســت 
التهاب کم درجه را که در مقاومت به انسولین 
نقش دارد، کاهش دهد. همچنین شواهدی 
وجود دارد که ماده شــناخته شــده موسوم 
بــه undercarboxylated osteocalcin که 
توسط سلول های استخوانی تولید می شود، 
ممکن اســت به توانایی بدن بــرای تنظیم 

قندخون کمک کند.

پژوهش

یافته محققان دانمارکی؛
داروی پوکی استخوان 
درکاهش ریسک ابتال به 
دیابت نوع ۲ موثر است

باورهای غلط و اشتباه ازواکسن کرونا، باعث 
شده است که برخی افراد نخواهند واکسن 
بزنند. به رغم اینکه سازمان بهداشت جهانی، 
مجامع علمــی و تقریبــا همــه متخصصان 
راهکار اصلی مقابله باکرونــا و قطع زنجیره 
پاندمی را واکسیناســیون عمومی می دانند 
ولی همچنان بعضی ازمردم برای واکســینه 
شدن مردد هســتند و یا به طورکلی ازاساس 

باآن مخالفند.
شــروین شــکوهی رییــس بخــش عفونی 
بیمارســتان لقمــان حکیــم و عضــو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
بی پایــه و اســاس بودن این باورهــا را ازنظر 

علمی شرح می دهد.
      واکسن های تولید داخل و یا وارداتی 

به ایران بسیار بی کیفیت هستند
این موضــوع ثابت شــده که واکســن کرونا 
درکاهش مرگ و میر اثر مســتقیم دارد و تنها 
تفاوتی که واکســن ها باهــم دارند درکاهش 
ابتال بــه کرونــا اســت که این موضــوع هم 

درصدهای ناچیزی را شامل می شود.
تمام واکســن هایی که درداخل کشور تولید 
و یا استفاده می شود ازاستانداردهای قابل 

قبول کافی برخوردار هستند.
تمــام واکســن هایی کــه درایــران مصرف 
می شــود تاییدیه معتبرترین ســازمان های 
بهداشــتی و علمی جهــان را دارد و درتمام 
کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته 

است.

      یک یا چند بار به کرونا مبتال شده ام 
و آنتی بادی طبیعی دربدنم ایجاد شده

ذات تمــام ویروس ها ازجملــه کرونا، گریزاز 
سیســتم ایمنی بــدن اســت درصورتی که 
واکسن طراحی شده تا ایمنی بدن را تضمین 
کند، بنابراین باید توجه داشــته باشــیم که 
باقی ماندن ایمنی به دنبال تزریق واکســن 
پایدارتر و ایمنتر درمقایسه باایمنی طبیعی 

است.
اگر چنانچه یک یا چند بار بــه ویروس کرونا 
مبتال شــده اید و اکنون ازواکســن علیه این 
بیماری هم اســتفاده کنیــد مطمئنا ایمنی 
بسیار باکفایت، مطمئن تر و قابل قبول تری 

دربرابر جهش کرونا خواهید داشت.
بی تردید ایمنی زایی برای افرادی که به کرونا 
مبتال شده و واکسن هم دریافت کرده اند به 

مراتب بیشتر است.
خیلی ازکسانی که واکسن استفاده کرده اند 
دوباره بــه کرونــا مبتــال شــده اند بنابراین 

واکسن ها بی اثر هستند
اثرگذاری واکســن ها درکاهش مــرگ و میر 
و پیشــگیری ازوخامــت وضعیــت بیماری 
تاثیر چشمگیر دارد ولی درعین حال درصد 
قابل قبولی هم ازمبتال شــدن پیشــگیری 
می کند، درعین حــال علیرغم تزریق دو دوز 
واکسن کرونا دوباره مبتال شدن به این ویروس 
موضوع عجیبی نیست درحالی که به میزان 
قابل توجهی درصــورت ابتال ازمــرگ و میر 

پیشگیری خواهد کرد.

۳ باور غلط که ما را ازواکسن زدن 
فراری می دهد

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۲۰۰۱۵۰۹، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۰۷/۰۶، 
نظربه اینکه سند مالکیت سه حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک ثبتی 
شماره ۰ فرعی از ۸۰ اصلی سفلی واقع در بخش ۱۷ اصفهان ذیل دفتر امالک 
الکترونیک ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۰۱۳ به نام ربابه بیگم میراحمدیان صادر و تسلیم 
گردیده است، سپس نامبرده باارایه درخواست کتبی به شماره وارده ۳۲۰۰۳۰۴۸، 
۱۴۰۰/۷/۴ به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 
۲۰۹۳۲، ۱۴۰۰/۷/۴ به گواهی دفترخانه ۵۱ اردستان رسیده است مدعی است که 
سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱۲۰ 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود. چنانچه کسی انجام معامله نسبت 
به ملک 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 سند 
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. اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردستان – ۱۲۰۰۵۳۵ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۲۰۸، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه 
هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۸۸۳ مربوط به تقاضای 
آقای/خانم زهرا رجبی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از 
پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی 
است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه 
ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده 
و مستندات ضمیمه شامل سند ۱۵۸۱۷ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک 
موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 
به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و 
بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم زهرا رجبی به شناسنامه 
شماره ۲۱۰۹ کدملی ۱۱۴۰۲۱۶۶۴۳ صادره فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت ۱۰۱/۲۴ مترمربع پالک شماره ۵۷۸ فرعی از ۱۵۷ اصلی واقع در 
اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد 
اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۷/۱۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۱۹۹۴۰۱ / م الف

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

آرا  برابر   ،۱۴۰۰/۰۷/۰۶ تاریخ:   ،۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۰۶۰۱۱۲۵۱ شماره: 
صادره هیات های اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه ۱۴ اصفهان حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود.در صورتیکه 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 امالک محل، تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. ۱( آقای/خانم رجبعلی عروجی خوزانی به شناسنامه شماره 
۸۷ کدملی ۱۱۴۱۴۴۲۵۲۳ صادره فرزند قدیرعلی نسبت به ۱ دانگ یکباب خانه 
مساحت ۲۵۴.۸۵ مترمربع پالک شماره ۳۰۴ فرعی از ۸۲ اصلی واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ۱۰۰۲۰۶ مورخ ۸۹/۰۷/۱۴ و سند 
۲۴۱۲۶ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس، ۲( آقای/خانم ربابه شجاعی 
خوزانی به شناسنامه شماره ۱۲۵ کدملی ۱۱۴۱۵۰۰۸۳۳ صادره فرزند رضا نسبت 
به ۱ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۵۴.۸۵ مترمربع پالک 
شماره ۳۰۴ فرعی از ۸۲ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل سند ۱۰۰۲۰۶ مورخ ۸۹/۰۷/۱۴ و سند ۲۴۱۲۶ و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس، ۳( آقای/خانم مرتضی عروجی به شناسنامه شماره 
۱۱۳۰۱۶۱۷۵۷ کدملی ۱۱۳۰۱۶۱۷۵۷ صادره فرزند رجبعلی نسبت به ۱ دانگ 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۵۴.۸۵ مترمربع پالک شماره ۳۰۴ فرعی از 
۸۲ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ۱۰۰۲۰۶ 
مورخ ۸۹/۰۷/۱۴ و سند ۲۴۱۲۶ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس، ۴( 
آقای/خانم سمیرا رجایی خوزانی به شناسنامه شماره ۱۱۳۰۲۶۳۶۱۴ کدملی 
۱۱۳۰۲۶۳۶۱۴ صادره فرزند مانده علی نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۲۵۴.۸۵ مترمربع پالک شماره ۳۰۴ فرعی از ۸۲ اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ۱۰۰۲۰۶ مورخ 
۸۹/۰۷/۱۴ و سند ۲۴۱۲۶ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۱۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - رییس اداره 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۱۹۹۶۷۱ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه سند مالکیت تمامت چهار دانگ و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 
شماره ۱۸۲۰ فرعی از یک اصلی که در دفتر ۳۰  صفحه ۱۸۵ به نام حسین طبیبیان ثبت 
وسند صادر گردیده اینک آقای امیرسلیم وکالتا ازطرف ورثه نامبرده باارایه درخواست 
کتبی به شماره وارده ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۰۸۰۱۰۸۵۰، ۱۴۰۰/۷/۶ به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره ۹۶۶۸۵، ۱۴۰۰/۶/۳۱ به گواهی 
دفترخانه شماره سه شهرضا رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقودگردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق رانموده 
لذا مراتب به استنادتبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یاوجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خودرا 
کتبا ضمن ارایه اصل سندمالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارایه کننده سند 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. مرتضی قدیری 

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا – ۱۲۰۱۲۱۰ / م الف
آگهی فقدان سند مالکیت

نظربه اینکه سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 
۱۰۰۸ فرعی از ۱۰۰  اصلی که در دفتر ۳۲۸  صفحه ۲۰۵ به نام سمیه هادی 
ثبت وسند صادر گردیده اینک نامبرده باارایه درخواست کتبی به شماره وارده 
۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۰۸۰۱۰۲۸۳، ۱۴۰۰/۶/۳۰ به انضمام دوبرگ استشهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شماره ۲۴۹۳۱، ۱۴۰۰/۶/۳۰ به گواهی دفترخانه شماره ۵ 
شهرضا رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقودگردیده 
است ودرخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق رانموده لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی می شود. 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد 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 سند 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. 

مرتضی قدیری سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا – ۱۲۰۱۲۰۹ / م الف

آگهی مفقودی
سند مالکیت مربوط به سواری پژو تیپ ۱-۲۰۶ آریان رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۰ 
به شماره انتظامی ۱۷۲ق۲۲ایران۴۳ و شماره موتور۱۳۸۸۹۰۰۳۸۱۷ و شماره 
شاسی NAAP۶۱ME۱BJ۴۱۲۷۵۱ متعلق به خانم مریم نادری فرزند مصطفی به 

کدملی ۵۱۲۹۹۸۴۵۸۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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دیده بان امنیت ســایبری فدرال آلمان درحال 
انجام یک بررســی فنی ازتلفن همراه ســاخت 

شرکت شیائومی چین است.
سخنگوی وزارت کشــور آلمان این خبر را بدون 
دادن جزییات بیشــتر درباره نوع بررسی که این 

سازمان انجام می دهد، به رویترز اعالم کرد.
سازمان امنیت ســایبری دولتی لیتوانی اعالم 
کــرد تلفنهای شــیائومی یک قابلیــت داخلی 
برای شناسایی و سانسور واژه هایی نظیر "تبت 
را آزاد کنیــد"، "زنــده باد اســتقالل تایــوان" یا 
"جنبــش دموکراســی" دارند. درگــزارش مرکز 
امنیت ســایبری ملی لیتوانی آمــده بود تلفن 
شیائومی اطالعات گوشی را به صورت رمزنگاری 
شده به سروری درسنگاپور ارســال می کند که 
خالف مقررات دیتای اروپایی است. اما سخنگوی 
شیائومی اعالم کرد این شرکت به مقررات حفاظت 

ازدیتای عمومی اتحادیه اروپا پایبند است.
شــیائومی اعالم کــرد ازیک کارشــناس خارج 
ازاین شرکت برای ارزیابی ادعاهای مطرح شده 
ازسوی لیتوانی درباره وجود قابلیتهای سانسور 
درگوشیهای ساخت این شرکت استفاده می کند.

طبق اطالعات شرکت اســتراتژی آنالیتیکس، 
شیائومی برای نخستین بار درسه ماهه دوم سال 

۲۰۲۱ بزرگترین فروشنده تلفن هوشمند دراروپا 
شد و ۱۲.۷ میلیون دستگاه گوشی دراین منطقه 

به بازار عرضه کرد.
شیائومی به همراه سایر رقیبان چینی پس ازاینکه 
شرکت هواوی هدف تحریمهای آمریکا قرار گرفت 
و فعالیت واحد تلفن هوشمند این شرکت فلج شد، 

سهم بازارشان را افزایش دادند.
پــس ازدرخواســت آمریــکا بــرای ممنوعیت 
اســتفاده ازتجهیزات مخابراتی هواوی بااشاره 
به نگرانی های امنیت ملی و احتمال جاسوسی 
چین بااســتفاده ازتجهیزات این شرکت، آلمان 
نگرانیهای امنیتــی درباره اســتفاده ازفناوری 
  ۵G شــرکتهای چینی مانند هواوی درشــبکه

داشته است.

کاربران iOS ۱۵ این روزها به دو ویژگی این نسخه 
ازسیســتم عامل تلفن های همراه شــرکت اپل 
واکنشهای مثبت زیادی نشان داده اند که درادامه 

به بررسی آنها می پردازیم.
کاربران iOS ۱۵ این روزها به دو ویژگی این نسخه 
ازسیســتم عامل تلفن های همراه شــرکت اپل 
واکنش های مثبت زیــادی نشــان داده اند که 

درادامه به بررسی آنها می پردازیم.
 iOS بســیاری ازکاربــران پس ازعرضه رســمی 
۱۵ بخش به روز رســانی دستگاهشــان را بارها 
برای دریافت این آپدیت چک کردند و همه آنها 
تمایل داشــتند کــه ازقابلیت هــای جدید این 
سیستم عامل بهره مند شوند. بااینحال درکنار 
ویژگی هایی نظیــر Focus و اعالنــات جدید، 
قابلیت های دیگری نیز وجود دارند که محبوبیت 

زیادی برای کاربران داشته اند.
 Live Text یکی ازاین قابلیت های محبــوب 
نام دارد که درحال حاضر کاربری امیدبخشی 
ازخود نشان داده اســت و به نظرمی رسد که 
درآینــده ای نزدیک گســتردگی زیــادی پیدا 
کند. این قابلیت ازدوربین یا تصاویر ثبت شده 
شما برای جســتجوی متن استفاده می کند. 
حتی این قابلیت می تواند یک صفحه پراز متن 
را شناســایی کرده و زمانی مفید واقع خواهد 
شد که بخواهید نسخه ای الکترونیکی ازیک 

متن کاغذی دراختیار داشته باشید.
عالوه براین توانایی جســتجوی تصاویر برای 
یافتــن کلمات خــاص نیز درایــن ویژگی قرار 

داده شده است. بسیاری ازکاربران این روزها 
ازتلفن همراه خود اسکرین شات می گیرند و 
پیدا کردن متن درون آنها بعدا دردســر بزرگی 

خواهد شد. 
بااینحال اگر چند کلمه کلیدی دراسکرین شات 
موردنظرتان را جستجو کنید، تلفن همراهتان 
تمامی تصاویری را حاوی آن کلمه باشد را درنتایج 

جستجو نشان می دهد.
 دومین ویژگی کــه البته رایگان نیســت و برای 
استفاده ازآن به اشتراک ای کالود پالس )باشروع 
قیمت ۱ دالر( نیاز داریــد، Private Relay  نام 
دارد. ایــن قابلیت بــرای افزایش امنیت شــما 
طراحی شــده اســت و درصورت روشــن بودن 
ترافیک وب مرورگر سافاری شــما را ازطریق دو 
  DNS ست سرور روت می کند. این ویژگی ورودی
سایتی که وارد آن شده اید را رمزنگاری می کند 
و به این ترتیب حتی ISP شما نیز امکان ردیابی 
تان را نخواهد داشــت و مــرور وب برایتان بیش 

ازپیش ایمن خواهد شد.
 Private Relay البته الزم به ذکر است که ویژگی 
برای حفظ امنیت شما راه حل کاملی نیست و 
تنها به پیچیدگی دستیابی به اطالعات شخصی 
شما می افزاید. همچنین الزم به ذکر است که این 
قابلیت ازالگین کردن درســایت ها یا مشاهده 
تمامی اطالعات آنها جلوگیری نمی کند. البته 
اپل هشــدار داده اســت که این ســرویس هم 
اکنون درحالت بتا است و ممکن است به هنگام 

استفاده ازآن بانقصهایی مواجه شوید.

دســتگاه »الکتروانســفالوگراف اکتیو« برای ثبت 
سیگنال های مغزی توسط محققان کشور طراحی 

و ساخته شد.
دکتر محمدصالح خواجه حســینی مسوول یک 
تیم تحقیق و توسعه تجهیزات فنی حوز مغز و علوم 
شناختی گفت: »الکتروانسفالوگراف اکتیو« دربین 
نمونه تجهیزات ثبت ســیگنال های مغزی دارای 
کمترین حساسیت به نویزهای حرکتی و محیطی 
اســت و باتوجه به ماهیت این تجهیزات، تقویت و 
فیلتر ســیگنال مغزی بالفاصله ازروی پوست سر 

صورت می پذیرد.
وی گفت: ســنجش امپدانس پوســت برروی هر 
الکترود بصورت مستقل حین ثبت و بی وقفه انجام 
می پذیرد و برای ســهولت اســتفاده یک نشــانگر 
ال ای دی روی هر الکترود بصورت رنگی امپدانس 
پوســت را نمایش می دهد و به عالوه الکترودهای 
یکپارچه و قابل تنظیم، کاله پارچه ای قابل شستشو 

و ضدحساسیت، زمان آماده سازی بیمار برای ثبت 
نوار مغزی را به کمتراز ۵ دقیقه می رساند.

این محقق بااشاره به اینکه پدیدار شدن پتانسیل های 
وابســته به رویداد)ERP(  با کمترین تعداد محرک 
به دلیل نویز بســیار پایینتراز دیگر ویژگی های این 
دستگاه است، افزود: این ابزار تمامی استاندارهای 
 ISO۱۳۴۸۵  پزشکی وزارت بهداشت، گواهینامه

و تاییدیه شرکت دانش بنیان را دریافت کرده است.
خواجه حسینی، طراحی و ساخت و بومی سازی 
بســیاری ازتجهیــزات و ابزارهای فنــی موردنیاز 
محققان و متخصصان درحوزه علوم شناختی را 
گامی مثبت برای تامین نیازهای داخلی و کمک به 
امر توسعه و پیشرفت دانش عنوان کرد و یادآور شد: 
تولید و بومی سازی بسیاری ازابزارها و سیستم های 
تخصصی درایــن حوزه به معنــای واقعی بی نیاز 
از واردات است و نشــاهنده توانمندی و تخصص 

درداخل کشور است.

بررسی فنی گوشی  شیائومی که متهم به سانسور است

معرفی دو قابلیت iOS ۱۵ که محبوب کاربران شد

دستگاه ثبت سیگنال های مغزی ۳۲ تا ۱۲۸ کاناله تولید شد

فناوری

فناوری

فناوری

وجود سیاره ای دیگر به اندازه مریخ 
درمنظومه شمسی

به تازگی ادعایی مطرح شده که 
مربوط به وجود سیاره ای جدید 
هم اندازه باسیاره مریخ درمنظومه 
شمسی است و اگر ثابت شــود عنوان سیاره نهم را 

کسب می کند.
منظومه شمسی شگفتی های بیشتری را درپیش 
 Annual دارد. براســاس مقاله ای که اخیرا درمجله
  Review of Astronomy and Astrophysics
منتشر شده است، هشت ســیاره رسمی منظومه 
شمسی که برای همه شناخته شده هستند، تنها 
سیاراتی نیستند که ازشکل گیری منظومه شمسی 
جان ســالم به دربردند و زمین ممکن است سیاره 
خواهر دیگری هم داشــته باشد که درفضای میان 
ســتاره ای در third zone این منظومه پنهان شده 
است. این بدان معناســت که اگر سیاره نهم وجود 
خارجی داشته باشــد، ممکن اســت یک شرکت 

به اندازه مریخ داشته باشد.
      دسته بندی سیارات منظومه شمسی 

درسه گروه
شبیه سازی های کامپیوتری به یک دوقلو به اندازه 
مریخ فراتراز نپتون اشــاره می کند. مطالعه جدید 
داده های منطقه ســوم مرموز منظومه شمسی را 
بررسی کرده و نشان می دهد جایی فراتراز نپتون، 
ممکن است جرمی به اندازه مریخ درتاریکی کمین 
کرده باشد. نجوم مدرن همه سیارات شناخته شده 
درمنظومه شمسی را درسه نوع طبقه بندی می کند. 
زمین یکی ازچهار سیاره سنگی داخل این منظومه 
اســت که در اطراف کمربند اصلی ســیارک ها که 

مریخ و مشتری را ازهم جدا می کند، به دور خورشید 
می گردد.گروه دوم منظومه شمسی بیرونی است 
که قلمروی غول های گازی شامل مشتری، زحل، 
اورانوس و نپتون است. این سیارات و مقادیر زیادی 
گاز و یخ دراطراف آنچه دانشمندان تصور می کنند 

هسته های سنگی باشد، انباشته شده اند.
اما سومین منطقه ازمنظومه شمسی ما فراتراز آن 
چیزی است که ما معموال درمکالمات خودمان درباره 
سیارات محلی درنظرمی گیریم. خارج ازنپتون قلمرو 
سیارات کوتوله مانند پلوتو، سدنا، اریس و حتی اجرام 
کوچکتر مانند دنباله دار ها است. به گفته محققان 

مطالعه جدید، این نظریه کامال اشتباه است.

کاترین ولــک ازدانشــگاه آریزونا و بــرت گلدمن از 
دانشگاه بریتیش کلمبیا که دراین مطالعه هستند، 
گفتند: "بعید به نظرمی رســد کــه طبیعت چهار 
هسته بزرگ سیاره ای ایجاد کرده باشد، اما پس ازآن 
هیچ چیز بزرگتری ازسیاره های کوتوله درمنظومه 
شمسی بیرونی نباشد. "دانشمندان برای درک کامل 
چگونگی به وجود آمدن منظومه شمسی، ازشبیه 
سازی های کامپیوتری استفاده می کنند تا ببینند 
آیا شرایط یا رویداد های اولیه هنگام تشکیل منظومه 

شمسی چگونه بوده است.
      جهان فرضی سرکش سیاره نهم نیست

بــه گفتــه Volk و Gladman، مدل های متعددی 

که بــه منظومه شمســی واقعی نزدیک هســتند، 
حداقل یک سیاره اضافی را درموقعیتی گیج کننده 
نشــان می دهند. این مدل ها نشــان می دهند که 
منظومه شمسی بیرونی برای نگهداری یک یاچند 
سیاره سنگی، تقریبا به اندازه زمین یا مریخ، عالوه 
برغول های عظیم گاز و یخ که درحال حاضر داریم، 
داشته است. اما با گذشــت زمان، تعامل این اجرام 
ســرگردان بامیدان های گرانش بــزرگ غول های 
گازی آن ها را درمداری دورتر یا حتی درمسیر خروج 

ازمنظومه شمسی قرار داده است.
دیوید نســوورنی، دانشمند ســیاره ای ازموسسه 
تحقیقات Southwest گفت: "من موافقم که احتماال 
درابتدا سیاره ای شبیه به مریخ در آنجا بوده است. 
پرسش این است که آیا تاکنون زنده مانده است و آیا 

شواهدی برای اثبات آن داریم یا خیر؟ "
اسکات ترمین، اخترفیزیکدان موسسه مطالعات 
پیشرفته می گوید: »شبیه سازی های ما نشان داد که 
درحدود نیمی ازسیارات درمقیاس مریخ درمنظومه 
شمســی بیرونی به فضــای بین ســتاره ای پرتاب 
شده اند. اما درنیمه باقیمانده، یک سیاره سرکش 
درمداری شبیه به ســیارات جدا شــده درکمربند 
کویپرباقی مانده است. اگر این سیاره سرکش جدید 
وجود داشته باشد، سیاره نهم نخواهد بود، زیرا این 
سیاره بدنه بسیار کوچکتری نسبت به آن دارد. اکنون 
مدل سازی های بیشتر می توان به ما کمک کند که 
محل این سیاره سرکش شبیه به مریخ را شناسایی 
کنیم، سرانجام تنها راه اثبات وجودش نیز این است 

که واقعا آن را پیدا کنیم«.

فناوری

حکایت

برای پخت یک شله زرد خوشمزه و 
باقوام:

اگر می خواهید شــله زردتان قوام داشته 
باشد، اجازه دهید اول برنجتان به حالتی 
غلیظ برسد و بعد شــکر را اضافه کنید زیرا 
بعداز اضافه کردن شکر شله زرد کمی شلتر 

ازحالتیکه برنج خالیتان داشته می شود.
برای اینکه شــله زردتان قوام داشته باشد 
و آب نیندازد، بعداز کامل شــدن مواد یک 
شعله پخش کن زیر ظرف شله زرد بگذارید 
و اجــازه دهید شــله زرد نیم ســاعت روی 
شــعله مالیم بماند تا تمام آب آن کشــیده 

شود.
اگر شــله زرد به مقدار کم درست می کنید 
می توانید آن را داخل ظرف پیرکس بکشید 
و برای چند دقیقه داخل فر بگذارید تا آب 

آن کشیده شود.
      ترفندهای رفع شل و آبکی بودن 

      شله زرد
اگر شله زرد شما بعداز پخت شل شد، برای 
رفع شلی آن ترفندهای زیر را به کار ببرید:

      افزودن کمی آرد برنج
اگر بعداز پخت کامل شــله زرد احســاس 
نمودید که خیلی شل است، کمی آرد برنج 
را درآب ســرد حل کنید و باتوجه به میزان 
شــله زرد داخل آن بریزید و اجــازه دهید 

کمی بجوشد و قوام بیاید.
      افزودن برنج

اگر بعداز پخت کامل شــله زرد احســاس 
نمودید که خیلی شل است،کمی برنج نیم 
دانه را جداگانه بپزیــد و پس ازپخت کامل 
داخل مخلــوط کــن بریزید و ســپس این 
پوره را درون شــله زد بریزید و اجازه دهید 
تا بجوشــد تا لعاب پــوره به شــله زرد قوام 

کافی را بدهد.
      افزودن پودر ژالتین

برخی افراد برای اینکه شــله زردشان قوام 
بیشــتری بیابد، یک قاشــق سوپ خوری 
ژالتیــن را بایک چهــارم پیمانه آب ســرد 
خیس کــرده و بعد روی حــرارت بن ماری 

قرار داده تا ژالتین کامال حل شود.
سپس ژالتین حل شده را به شله زرد اضافه 
کرده و خوب مخلوط می کنند و بعداز یکی 
دو جوش حرارت را خاموش می کنند و شله 
زرد را داخل ظرف یا قالب مناســب چرب 
شــده ریخته و در یخچال قرار می دهند تا 
سرد شود. سپس قالب را داخل ظرف سرو 
برگردانده و باپودر پسته و چیپس شکالتی 
و... تزیین کــرده و بدین ترتیب شــله زرد 

قالبی میل می کنند.
      سرد شدن شله زرد

اگر بعد از پخت کامل شــله زرد احســاس 
نمودید که خیلی شــل است، شــله زرد را 
درظرفی ریخته و اجازه دهید ســرد شــود 
زیرا شله زرد بعداز سرد شدن سفتتر خواهد 

شد.

روزی مهندس ساختمانی، ازطبقه ششم 
میخواهــد کــه بایکــی ازکارگرانش حرف 
بزند، خیلی وی را صدا میزند اما بـه خاطر 
شلوغی و سروصدا، کارگر متوجه نمیشود. 
به ناچار مهندس، یک اسکناس ۱۰ دالری 
بـــه پایین می اندازد تــا بلکه کارگــر باال را 
نگاه کنــد، کارگــر ۱۰ دالر را برمیــدارد و 
توی جیبش میگذارد و بدون این که باال را 
نگاه کند مشغول کارش می شود. بار دوم 
مهندس ۵۰ دالر می فرستد پایین و دوباره 
کارگــر بدون این که باال را نــگاه کند پول را 
درجیبش میگذارد، بار سوم مهندس سنگ 
کوچکی را می اندازد پایین و سنگ بـه سر 
کارگر برخورد می کند. دراین لحظه کارگر 
ســرش را بلند میکند و باال را نگاه میکند و 
مهندس کارش را به او میگوید. این داستان 

همان داستان زندگی انسان اسـت. 
خــدای مهربان همیشــه نعمتهــا را برای 
ما می فرســتد اما ما سپاســگزار نیســتیم 
و لحظــه ای باخــود فکــر نمی کنیم ایــن 
نعمتها ازکجا رسید. اما وقتی کـــه سنگ 
کوچکی برسرمان میوفتد که درواقع همان 
مشکالت کوچک زندگی اند به خداوند روی 
می آوریم. بنابراین هرزمان ازپروردگارمان 
نعمتی بـه ما رسید الزم است کـه سپاسگزار 
باشــیم قبل ازاین که ســنگی برســرمان 

بیفتد.

چه کنم شله زرد آب نیندازد؟

داستان شکر نعمت

دلمه قــارچ بامرغ یکــی دیگر 
ازانواع دلمه ها اســت که طعم 
بســیار خوشــمزه ای دارد. این 
پیش غــذا خیلی ســاده اســت و ســریع آماده 

می شود.
دلمــه قــارچ بامــرغ یــا همان قــارچ شــکم پر 
ازخوشــمزه ترین نــوع دلمــه اســت، این غذا را 
می توان دردســته پیش غذاها و یــا فینگرفودها 
قرار دارد. همچنین این غذا برای کودکان بسیار 

مناسب اســت. به دلیل داشــتن قارچ و مرغ که 
ازبرترین مواد گروه پروتئینی محسوب می شوند، 
ارزش غذایــی بســیاری را بــه خــود اختصاص 
داده اند. دلمه قارچ این قابلیت را دارد که بتوانید 
مواد اولیه آن را متناسب باسلیقه و ذائقه غذایی 
خود تغییــر داده و مواد آن را کم و یــا زیاد کنید. 
دلمه قارچ به دلیل طعم خــوب و خواص فراوان 
بین کودکان به محبوبیت رســیده اســت. قارچ 
به دلیل داشتن ویتامین D بسیار درجلوگیری و 

شیوع سرطان ها دربدن نقش دارد. به عالوه این 
مــاده خوراکــی مفیــد دردرمــان بیماری هایی 
ازجمله دیابت، کم خونی و فشارخون و همچنین 
کاهش وزن مناســب، کنترل جذب مواد غذایی 
برای بدن و تقویت اســتخوان ها اثرگذار اســت. 
باید درتهیه قارچ برای این نــوع غذا، قارچ های 

متوسط، سفت و سالم را انتخاب کنید.
      موادالزم

قارچ: نیم کیلوگرم
سینه مرغ: یک عدد

روغن زیتون: دو قاشق غذاخوری
پیاز: یک عدد

فلفل دلمه ای: یک عدد
پنیر موزارال: ۲۰۰ گرم

سس گوجه فرنگی: دو قاشق غذاخوری
زردچوبه: به مقدار الزم

نمک: به مقدار الزم
فلفل: به مقدار الزم
موادالزم برای سس

آرد: سه قاشق غذاخوری
شیر: یک پیمانه

کره: ۵۰ گرم
      طرزتهیه

ابتدا ســینه مرغ را به قطعات کوچک و مناسبی 
خرد کنید.

ســپس آن را همراه باروغن زیتون و پیازی که به 

قطعات ریز خرد کرده اید، درتابه ای ریخته و روی 
حرارت مالیم تفت دهید.

بعد ازتفت مــواد ادویه های الزم را بــه مرغ تفت 
داده شــده اضافه کنیــد و درتابــه را بگذارید تا 

بخارپز شوند.
چنــد دقیقــه بعــد فلفــل دلمــه ای و ســس 

گوجه فرنگی را نیز اضافه کنید.
دراین بخش قارچ های شسته شــده را خشک و 

دسته آن را جدا کنید تا داخل قارچ خالی شود.
      طرزتهیه سس

ابتدا کره را درظرفی بریزید تا آب شود.
سپس آرد را اضافه و باکره خوب مخلوط کنید.

پس ازآنکه کره و آرد خوب مخلوط شدند، کم کم 
شیر به دمای محیط رســیده را به آن اضافه کنید 

و خوب هم بزنید.
پس ازآنکه تمام شــیر را اضافــه کردید، هر ادویه 
و گیاه معطری را که دوســت داریــد اضافه کنید 
و مجدد ســس را هم بزنید تا بــه غلظت مورد ظر 

برسید.
      ادامه طرزتهیه

ســپس داخل قارچ های آمــاده شــده را بامواد 
اولیه پر کنیــد و روی آن را ابتدا ســس و بعد پنیر 

موزارال بریزید.
فر را روی ۱۸۰ درجه سانتی گراد قرار دهید.

قارچ ها را داخل سینی فر بگذارید.
۲۰ دقیقه بگذارید دلمه ها بپزد.

دلمه قارچ بامرغ

پیســت اســکی بین الملی 
پوالدکــف در ۸۸ کیلومتری 
شمال شــیراز و کیلومتر ۱۵ 

جاده سپیدان به آبشار مارگون قرار دارد. 
بارش ســنگین بــرف درفصل زمســتان یکی 
اززیبا ترین جاذبه های اســتان فــارس دراین 

منطقه محسوب می شود.
ایــن مجموعــه بااســتقبال بی نظیر مــردم و 
عالقمندان به ورزش اســکی درایام زمستان 
روبرو اســت و باتوجه به قرار گرفتن درمســیر 
آبشــار زیبــای مارگــون ازموقعیــت ویــژه ای 

برخوردار می باشد.

پیست اسکی پوالدکف

گردشگری

دستپخت

موزه دفاع مقدس 
اصفهان

موزه دفاع مقدس درکنار مجموعه 
فرهنگــی تفریحــی بــاغ غدیــر 
اصفهان بامساحتی بالغ بر ۸ هزار 

مترمربع واقع شده است.
عملیــات اجرایی ایــن بــاغ موزه 
درسال ۱۳۷۶ آغاز شــد و درسال 

۱۳۹۶ به بهره برداری رسید.
 دراین مــوزه برخــی ازتجهیزات و 
ادوات جنگی دوران دفاع مقدس به 

نمایش گذاشته شده است.
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