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نشست مدیرعامل و معاونین شرکت ایران خودرو با رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با هدف 
برنامه ریزی برای انجام اقدامات مشترک میان این دو صنعت بزرگ برگزار شد. 

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در ابتدای این نشســت اظهار کرد: فوالد مبارکه همواره تأمین تقاضای 
داخل و حتی توسعه صادرات را وظیفه خود دانســته و تالش می کند تا به بهترین شکل انتظارات بازار و 
صنایع پایین دستی را برآورده کند، به طوری که در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد نیاز شرکت ایران خودرو به 
محصوالت فوالدی توسط شرکت فوالد مبارکه تأمین می شود و در عین حال، ارتقای کیفیت محصوالت، جزء 
اولویت ها و استراتژی های توسعه ای شرکت فوالد مبارکه است که البته با وجود افزایش استانداردهای کیفی 
خودروسازی در سال های گذشته، ما نیز به عنوان تأمین کننده مواد اولیه صنعت خودروسازی، وظیفه خود 

می دانیم تا کیفیت محصوالت را باالتر ببریم و این مهم در دستور کار قرار گرفته و...

ح شد؛ در نشست مدیران ایران خودرو و فوالد مبارکه مطر

ایران خودرو و فوالد مبارکه 
کشور دو بازوی استراتژیک توسعه اقتصادی 

کرده اند  گوجه را بهانه 
گران بفروشند! تا رب را 

طرح جهش تولید مسکن، امیدی که نباید ناامید شود:  

سهم اصفهانی ها از طرح، 
۱۳۰ هزار واحد

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت: 

۹۷ درصد نیاز صنعت دارو 
در داخل تولید می شود

 رئیس کل دادگستری اصفهان:

زمین خواری ۲ هزار میلیارد 
تومانی در اصفهان 

کام ماند نا

کاران  گندم  حمایت از 
قراردادی اصفهان 
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2 کنایه مهدی طارمی به اسکوچیچ؟

توصیه به مالکان خانه ها :

گر فروشنده اید نرخها را پایین بیاورید ا

۶

مدیر جهــاد کشــاورزی شهرســتان نطنز گفــت: بزرگترین 
باغ ِبه کشــور با ۱۲۵ هکتار در شهرستان نطنز واقع شده و 
عملکرد تولید آن، امسال حدود ۲۰ تن در هر هکتار پیش 

بینی شده است. 
ســیف اهلل فرجی مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان نطنز 
گفت: وســعت باغ های میوه ِبه در شهرستان نطنز حدود 
۷۵۰ هکتار اســت که یک ششــم میوه ِبه کشــور را شــامل 

می شود.
او   افزود:  بزرگترین باغ ِبه کشور با ۱۲۵ هکتار در شهرستان 
نطنز واقع شــده و عملکرد تولید آن، امسال حدود ۲۰ تن 

در هر هکتار پیش بینی شده است.
معاون بهبــود تولیــدات گیاهی جهاد کشــاورزی اســتان 

گفــت: وســعت باغ هــای ِبــه در اســتان  اصفهــان نیــز 
اصفهــان حــدود دو هــزار و ۴۰۰ هکتــار و بیشــترین آن در 
شهرســتان های نطنز، اصفهان، فالورجــان، نجف آباد و 

خمینی شهر واقع شده است.
اصغر رســتمی، افزود: بهترین رقم ِبه کشور رقم اصفهانی 
اســت و امســال پیــش بینــی می شــود ۲۶ هــزار تــن ِبــه از 

باغ های سطح استان برداشت شود.
وی گفت:  میوه ِبه شهرســتان نطنز و اســتان اصفهان به 
لحاظ شرایط آب و هوایی، بهره گیری از باغداران باتجربه 
و اســتفاده از دانــش و فنــاوری روز از کیفیــت و مرغوبیــت 
گی موجب شده است  زیادی برخوردار است و همین ویژ
تا امسال به کشور های حاشیه خلیج فارس و روسیه صادر 
شــود. در فصل برداشــت ِبه، روزانه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ کارگر 
از شهرستان های مختلف استان اصفهان در شهرستان 

نطنز مشغول کار می شوند.

رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه اصفهان گفــت : فقط ۱۰ 
درصد مردم توان خرید “میوه های بسته بندی” را دارند. 

نوروزعلــی اســماعیلی رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میوه 
و ســبزی اســتان اصفهــان گفــت: عرضــه و توزیــع میــوه و 
صیفی جــات بســته بندی بــا قیمت هــای گــزاف در شــهر 
اصفهان مورد تایید اتحادیه نیست و فقط ۱۰ درصد مردم 

توان خریداری دارند.
او دربــاره عرضه میــوه و محصوالت صیفی بســته بندی در 
ســوپرمارکت ها بــا قیمت هــای گــزاف، اظهار داشــت: این 
نوع کاال های بسته بندی بیشتر در هایپرمارکت های شهر 
اصفهان توزیع و عرضه می شود که زیرنظر سازمان صنعت 
و معــدن اســت و اتحادیــه هیچ گونــه نظارتــی بــر فعالیت و 
قیمت گذاری آن ها ندارد. بحث نظارت بر متراژ واحد های 
صنفی بــاالی ۳۰۰ متــر واحد های صنفی برعهده ســازمان 
صنعت اســت، بنابرایــن قیمت گــذاری و نظارت بــر میوه و 

سبزیجات در هایپر ها به این نهاد برمی گردد.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان اصفهان 
کید بر ضرورت سورت و بسته بندی بار در میدان میوه  با تا
کنون بــرای جــذب مشــتری، عرضه  و تره بــار، بیــان کــرد: ا
آســان تر و عدم هدررفت محصوالت کشاورزی در بسیاری 
از کشــور های آســیایی و اروپایی میوه هــا و صیفی جات در 
بســته بندی های شــکیل بــا قیمت هــای کنترلــی عرضــه 
می شود، اما هنوز ما در بحث سورت و بسته بندی کاال های 

کشاورزی ضعیف هستیم.

او  پیرامون اینکه شیوه کشاورزی در ایران باید از شیوه سنتی 
به صنعتی تبدیل شود، گفت: بهره مندی از کشاورزی نوین 
و صنعتی روند کاشت و برداشت محصوالت را براساس نوع 
منطقه و حاصلخیزی آن تعیین می کند و کشاورزان هم با 
شــیوه های صحیح کشــاورزی با ضرر های کمتری مواجه 

خواهند شد.
اسماعیلی درباره اینکه با عرضه و توزیع میوه و صیفی جات 
بســته بندی محصــوالت کشــاورزی ۱۰۰ درصــد موافــق 
هســتیم، امــا باید کنتــرل بــر قیمت گــذاری کاال هــا زیرنظر 
کز میوه و تربار اجرایی شود، افزود: عدم عرضه  اتحادیه و مرا
محصوالت کشــاورزی بدون ســورت و بســته بندی سبب 

تضرر و هدررفت دست رنج کشاورزان می شود.
او  با بیان اینکه میــوه و صیفی جات بســته بندی در برخی 
کــز خریــد خودســرانه قیمت گــذاری می شــوند، اظهــار  مرا

داشــت: در حال حاضر کنترل قیمت میــوه و صیفی جات 
بســته بندی آمــاده توزیــع و فــروش در هایپرمارکت هــای 

اصفهان برعهده سازمان صنعت و معدن است.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان اصفهان 
پیرامون اینکه بســته بندی و توزیع میــوه و صیفی جات با 
قیمت های گزاف بازار را نیز دچار اختالل می کنند، تصریح 
کرد: قدرت خرید مردم نه تنها در مقایســه با ســال گذشته 
بلکه روز های ابتدایی سال جاری و حتی روز های قبل هم 
بسیار پایین آمده است و استقبال برای خرید میوه در این 
روز ها نســبت به مــدت مشــابه پارســال به شــدت کاهش 

یافته است.
کیــد بر اینکــه توزیــع میــوه و صیفی جــات  اســماعیلی بــا تا
بســته بندی با قیمت هــای گــزاف در هایپرمارکت ها مورد 
تایید اتحادیه نیست و فقط ۱۰ درصد مردم توان خریداری 
دارند، بیان کــرد: عرضــه و نرخ گذاری میــوه و صیفی جات 
کز میوه و تربار  بسته بندی با کنترل و نظارت اتحادیه از مرا
نه تنهــا از هدررفــت محصوالت کشــاورزی می کاهــد بلکه 
درصد سود خرده فروشــان را هم از ۳۰ به ۲۰ درصد کاهش 

خواهد داد.
او بــا بیان اینکــه کمبــودی در عرضــه انــواع میــوه در بــازار 
اصفهان نداریــم، افزود: امســال قدرت خرید مردم بســیار 
کاهش یافته و هر ســال هم نامناســب تر از ســال های قبل 
می شود و متاسفانه برخی در گرفتاری های مردم به دنبال 

کسب سود بیشتر هستند.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کاشان 
گفت: تابستان امسال ۱۰۰ میلیون تومان برای توسعه فضای 
ســبز و شــبکه آبیــاری محــدوده خــزاق، آزادراه و عوارضی این 

شهرستان هزینه شد. 
محمدرضا عبدلی خالدی یکی از اقدام های سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهرداری کاشان را حفظ و نگه داشت رینگ 
سبز شهری برشمرد و افزود: یکی از چالش های این سازمان، 
تامین آب فضای ارزشمند محدوده خزاق، آزادراه و عوارضی با 

توجه به لزوم مدیریت منابع در بحران کم آبی است.
وی ادامه داد: در ماه های گذشته شاهد تخریب و سرقت شمار 
زیادی از تجهیزات شبکه آبیاری از جمله شیرفلکه و همچنین 
فرسودگی تجهیزات فنی نظیر سیستم آبیاری قطره ای در این 
منطقه بودیم که با همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز 

شهرداری کاشان، کمبودها برطرف شد.
مدیرعامل ســازمان ســیما، منظــر و فضای ســبز شــهرداری 
کاشان، خزاق، آزاد راه، عوارضی، پل سادات، جاده قمصر، بلوار 

امام رضا )ع(  را از جمله نقاطی برشمرد که اقدام های اصالحی 
در آن انجام شده است.

وی، اصالح شبکه آبیاری جنگل کاری اعم از شیر فلکه های۶۳، 
۹۰، ۱۱۰ و ۲۵۰ در چندیــن نقطه از پارک جنگلــی، لوله گذاری، 
تعویض و تعمیر شــیر فلکه ها، حفر کانال برای اصالح شبکه 
آبیاری، تعویض لوله های قطره ای فضای  ســبز  بــه طول ۲۵ 
هزار متر و تعویض و یا تعمیر ۱۵هزار دریپرهای کهنه و فرسوده 
را جزیــی از اقدام های انجام شــده در تابســتان امســال برای 
توسعه فضای ســبز و شــبکه آبیاری محدوده خزاق، آزادراه و 

عوارضی بیان کرد.
کنون فضای ســبز زیر پوشــش  عبدلی خالــدی اضافه کــرد: ا

شهرداری در این شهر بیش از ۸۷۰ هکتار است.
شــهرداری کاشــان ۶ معاونت، پنج منطقــه و ۱۰ ســازمان زیر 

مجموعه دارد.
کاشــان با جمعیت افزون بــر ۳۶۴ هزار نفــر، پرجمعیت ترین 
شهر اصفهان پس از مرکز این استان و بیست و هشتمین شهر 

پرجمعیت ایران محسوب می شود.
ایــن شهرســتان دارای نخســتین تمــدن یکجانشــینی و 
شهرنشــینی به قدمت محوطه باســتانی ســیلک )افــزون بر 
هفت هزار ســال( اســت و در فاصله نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری 

شمال اصفهان قرار دارد.

به اعتقاد خودروسازان باید اصالح قیمتی در محصوالت 
اعمــال شــود تــا امــکان پرداخــت بدهــی خــود را بــه 
قطعه ســازان و تکمیل خودروهای ناقص داشــته باشند 
اما باید دید وزیر صنعت و رئیس جدید شــورای رقابت در 
آینده چه نســخه جدیدی بــرای قیمت خــودرو خواهند 

داشت. 
اخیــرا فاطمی امیــن وزیر صنعــت، معدن و تجــارت اعالم 
کرده است “امسال با یکصدهزار دســتگاه افزایش، تولید 
خودرو بــه میــزان یک میلیون دســتگاه خــودرو خواهیم 
رســاند، ضمن اینکــه ســال آینــده یک میلیــون و ۶۰۰هزار 
دســتگاه خــودرو در کشــور تولیــد می شــود”، البته ایــن 
کیــد کــرده اســت کــه  مقــام مســئول در وزارت صنعــت تأ
“خودروســازان مشــکالت عدیده ای هم دارند که ما باید 

برای حل آن کمک کنیم”.
عــالوه بر ایــن صالحی نیــا معــاون وزیــر صنعــت هــم بــا 
اعالم اینکــه “امــروز به دنبــال »تولیــد بــدون زیــان« برای 
خودروسازان هستیم”، گفته است: در این راستا ۹ پروژه 
اصلــی تعریــف شــده کــه مهمتریــن آن »زنجیــره ارزش در 
صنعت خــودرو و اصالح شــرایط آن« اســت، عــالوه بر این 
در دولت سیزدهم با هدف دستیابی به افزایش تولید، از 

همه ظرفیت ها استفاده خواهد شد.
وعده افزایش تولید خــودرو در حالی توســط وزیر صنعت 
عنوان شده است که خودروسازان مبلغ ۷۵هزار میلیارد 
تومــان بــه قطعه ســازان بدهــکار هســتند و هنوز ایــن 
مبلــغ پرداخت نشــده اســت، به عبــارت دیگــر، نقدینگی 
قطعه ســازان، توســط خودروســازان بلوکه شــده اســت و 
قطعه ســازان در زمان حاضر برای افزایش تولیــد نیازمند 

منابع مالی هستند.
با توجه به این موضوع الزمــه افزایش تولید؛ تأمین منابع 
مورد نیــاز زنجیــره تولید و قطعه ســازان اســت کــه باید در 
ع وقت پرداخت شود اما خودروســازان در این رابطه  اسر
هم با مشکالت زیادی دســت و پنجه نرم می کنند و مدام 
از زیان های باالی خود در تعیین دستوری قیمت خودرو 
صحبت می کنند. خودروسازان اعتقاد دارند: باید اصالح 

قیمتــی در محصــوالت اعمــال شــود تــا امــکان پرداخــت 
بدهــی خــود را بــه قطعه ســازان و تکمیــل خودروهــای 

ناقص مانده در کف کارخانه داشته باشیم.
دستورالعملقیمتگذاریخودروتغییرمیکند؟

در زمــان حاضــر بــا توجــه بــه مصوبــه شــورای رقابــت 
خ تورم  قیمــت خــودرو هــر ۶ مــاه یک بــار متناســب بــا نــر
بخشــی اعالمی توســط بانــک مرکــزی تغییر خواهــد کرد. 
خودروسازان هم در این ارتباط آمار هزینه های تولید را به 
شورای رقابت ارســال کرده اند اما با توجه به رفتن رئیس 
شــورای رقابت هنوز خبری از رئیس جدید شورا نیست تا 
روند بررسی تغییرات قیمتی انواع خودروها مورد ارزیابی 

قرار گیرد.
البته شیوا رئیس سابق شــورای رقابت در آخرین نشست 
خبری خــود اعــالم کــرده بود “شــاید اصــال رئیــس جدید 
بخواهد ایــن مــدل قیمت گــذاری را تغییــر دهــد و برنامــه 
دیگری را در دستور کار خود قرار دهد، البته قیمت گذاری 

با روش فعلی باید براساس تورم بخشی که از بانک مرکزی 
اعالم می شود صورت گیرد. در زمان حاضر هم هنوز بانک 
مرکزی تورم را به شورای رقابت اعالم نکرده است و ممکن 

است تا پایان مهرماه طول بکشد”.
با توجه به صحبت های شیوا به نظر می رسد قیمت گذاری 
خودرو با آمدن رئیــس جدید شــورای رقابت بــا تغییراتی 
روبه رو شود و در آینده بازار شاهد قیمت های جدید انواع 

محصوالت باشد. 
هرچند خودروسازان هم این روزها مدام بر طبل افزایش 
هزینه هــای تولیــد می کوبنــد و مخالــف قیمت گــذاری 
دســتوری هســتند اما باید دید در آینده وزیــر صنعتی که 
وعده افزایــش تولید خــودرو را اعالم کرده اســت می تواند 
روند آزادسازی قیمت خودرو را فراهم کند یا رئیس جدید 
شورای رقابت با دستورالعمل جدید قیمت گذاری خود، 
بــازار را بــا افزایــش قیمت هــا در انــواع محصــوالت مواجه 

خواهد ساخت.

کشور در نطنز  بزرگترین باغ ِبه  فقط۱۰درصدمردمتوانخرید“میوههایبستهبندی”رادارند:

کچری ویژه مرفهان  میوه های ال

مدیرعاملسازمانسیماومنظرشهرداریکاشان:

کاشان هزینه شد ۱۰۰ میلیون تومان برای اصالح شبکه آبیاری آزادراه 

نسخهجدیدوزیرصنعتورئیسشورایرقابتبرایخودروچیست؟

گوش می رسد  زمزمه افزایش قیمت خودرو به 

۳

نماینده مردم نجف آباد: 

گردشگری به استان  نگاه 
کند اصفهان باید تغییر 
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# اصفهان  تنها  نیست

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان:

نخستین شیمی پارک کشور 
در شهرضا عملیاتی می شود

۳

۳

۴

۵
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معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
بیان اینکه ۹۷ درصد نیاز صنعت دارو در داخل تولید 
گر این میزان ساخت داخل انجام  می شود، گفت: ا
نشده بود، باید ارز زیادی صرف واردات دارو می شد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »مهدی 
صادقی نیارکــی« در مراســم آغــاز بــه کار جشــنواره 
فارمکس با تشــریح وضعیت صنعت دارو، اضافه 

کرد: برای اینکه ســه درصد باقی مانــده تبدیل به 
ساخت داخل بشود، اقتصاد صنعت دارو باید در 
مســیر ســرمایه گذاری در بخش تحقیق و توســعه 
حرکت کند. وی خاطرنشان کرد: بیشترین مزیت ها 
در حوزه تأمین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در 
کشور وجود دارد که با اصالح ساختار اقتصادی این 

صنعت می توان از این مزیت ها بهره مند شد.

ســخنگوی شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای 
نفتی ایران خبر افزایش قیمت بنزین به ۱۴ هزار 
تومان را تکذیــب کرد و گفــت: خبــری از گرانی 
بنزین نیست و هیچ تصمیمی در این باره گرفته 
نشــده اســت. بــه گــزارش شــرکت ملــی پخش 
فرآورده هــای نفتــی، فاطمــه کاهــی در پاســخ 
به ایــن پرســش کــه آیــا احتمــال حــذف یارانه 
بنزین در بودجه ۱۴۰۱ و واقعی سازی قیمت ها 
وجود دارد، گفت: هرگونه تصمیم گیری در این 
زمینــه بــر عهــده دولــت بــوده و مجلــس هــم 
تصویب آن را بر عهده دارد. شــرکت پخش تنها 

مجری مصوبه های دولت است.
در روزهای گذشــته اخباری مبنی بــر احتمال 
افزایش قیمت بنزین به لیتــری ۱۴ هزار تومان 
شــنیده شــده و در فضــای مجازی ایــن طــور 
بیان می کنند که قرار اســت قیمت بنزین سال 
آینده به ۱۴ هزار تومان رسیده و درآمد حاصله 
از آن صــرف افزایش یارانــه نقدی مردم شــود. 
ح پیشــنهادی اســت  احتماال ایــن همــان طــر
کــه قبــل از انتخابــات و بــه شــکل بســته های 
مختلف در محل اتاق بازرگانی تهران رونمایی 

شده بود.

اوراق تسهیالت مسکن که همزمان با اعالم افزایش 
سقف وام خرید مســکن تا ۴۸۰ میلیون تومان، به 
مرز ۸۰ هزار تومان رسیده بود، در روزهای اخیر به ۶۵ 
تا ۷۰ هزار تومان کاهش یافته اســت. اوراق گواهی 
حق تقدم تسهیالت مسکن در معامالت در دامنه 
۶۸ تا حدود ۷۲ هزار تومان در فرابورس معامله شد.

بیشترین تعداد برگه های فروخته شده در معامالت 
دیروز بــه نمــاد تســه ۰۰۰۶ )اوراق مســکن شــهریور 
امسال( با ۳۱ هزار برگه و سپس ۰۰۰۵ )اوراق مسکن 
مرداد امسال( با ۱۵ هزار برگه بود. بیشترین قیمت 
برگه های فروخته شده به یکی از معامالت نماد تسه 
۹۹۱۲ )اوراق مسکن اسفند سال گذشته( با ۷۱ هزار و 
۹۰۰ تومان و ارزان ترین برگه ها هم به یکی از معامالت 
نماد تسه ۹۸۰۸ )اوراق مسکن آبان ۱۳۹۸( با ۶۵ هزار 

و ۵۰۰ تومان اختصاص داشت.
این ریــزش ۱۰ تــا ۱۵ هــزار تومانــی اوراق تســهیالت 
مسکن نسبت به اوراق ۸۰ هزار تومانی در هفته دوم 
و سوم مهر ماه در حالی است که در هفته گذشته که 
بازار سرمایه با ریزش سنگین مواجه شد، به دامنه ۶۰ 
تا ۶۵ هزار تومان سقوط کرده بود اما بار دیگر به کانال 

۶۵ تا ۷۰ هزار تومان رشد کرد.
افزایــش قیمــت اوراق تســهیالت مســکن در پــی 
افزایش سقف وام خرید مسکن و ابالغ آن به شعب 

بانک عامل و تخصصی بخش مســکن رخ داد که 
به اســتقبال خریداران ایــن برگه ها بــرای اخــذ وام 

مسکن منجر شد.
در ســقف های جدید وام مســکن مصوب شورای 
پول و اعتبــار، متقاضیــان تهرانی می توانند تــا ۴۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن به همراه ۸۰ 

میلیون تومان وام جعاله را همزمان دریافت کنند.
اما به نظر می رسد ادامه روند صعودی قیمت ها در 
بازار مسکن بر اســاس گزارش اعالمی بانک مرکزی 
که متوســط قیمت هر متر مربع واحد مســکونی را 
در محدوده ۳۲ میلیــون تومان بــرای هر متر مربع 
عنوان کــرده، بــه فروکش کــردن تــب دریافــت وام 
مسکن حدودا نیم میلیاردی منجر شد؛ چرا که تأثیر 
چندانی در افزایش قدرت خرید مســکن خانوارها 

نداشته است.
بــرای دریافــت وام مســکن ۴۸۰ میلیــون تومانی، 
متقاضیــان می بایســت ۹۶۰ برگــه بــا متوســط هر 
برگه تسهیالت مســکن ۷۰ هزار تومان به ارزش ۶۷ 

میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خریداری کنند.
همچنین مجردان تهرانی هم باید برای دریافت وام 
مسکن ۲۸۰ میلیون تومانی، ۵۶۰ برگه به ارزش هر 
برگه حق تقدم تسهیالت مسکن ۷۰ هزار تومان، ۳۹ 

میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه کنند.

معاونامورصنایعوزارتصنعت،معدنوتجارت:

۹۷ درصد نیاز صنعت دارو در داخل تولید می شود

خبر

رییــس ســازمان حمایــت مصــرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان گفــت: مســتندات افزایش 
قیمــت انــواع تایــر ســبک و ســنگین بررســی 

می شود.
در پی اعالم افزایش قیمت انواع تایر از سوی 
انجمــن صنفــی صنعت تایــر اعضــای هیأت 
مدیــره انجمــن صنفــی صنعــت تایــر جهت 
ادای پاره ای توضیحات به ســازمان حمایت 

فراخوانده شده اند.
عبای تابش رئیس سازمان حمایت مصرف 
کنندگان گفــت: در پی اعــالم افزایش قیمت 
انواع تایر از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، 
حســب اجــرای وظایــف ذاتــی و در راســتای 
نظــارت بــر رعایــت مفــاد تصمیمــات اتخــاذ 
شده مرتبط توسط کارگروه تنظیم بازار، طی 
مکاتبــه ای با انجمــن صنفــی صنعــت تایر و 
شــرکتهای تولیدکننده عضو انجمن مذکور، 
لزوم رعایت ضوابط قیمت گــذاری کاالهای 
تولید داخــل مصوب هیأت تعییــن و تثبیت 

کید شده است. قیمت ها تا
وی اضافه کــرد: طی نشســتی کــه در همین 
راســتا بــا تولیدکننــدگان تایــر در محل ایــن 
ســازمان برگزار شــد، مقــرر گردید بــا توجه به 
متغیر بودن هزینه هــای تولید و بهــای تمام 
گانه،  شده تایر برای هر شرکت به صورت جدا
اعمــال درصــد افزایــش قیمت یکســان برای 
محصوالت شرکت های تولیدکننده انواع تایر 
سبک و سنگین از سوی انجمن منتفی شده 
و قیمت گذاری محصوالت هر بنگاه بایستی 

گانه صورت پذیرد. به صورت جدا
وی تصریح کرد: بر همین اساس انجمن یاد 
ع وقت این مهم را به  شده مکلف شد در اسر

کلیه اعضا ابالغ کند.
تابش گفت: همچنین در این جلسه مطابق 
مصوبات یکصــد و نهمین )ابالغــی طی نامه 
خ ۱۰/ ۰۸/ ۱۳۹۹   شــماره ۶۰/۱۹۲۵۱۹ مــور
و یکصــد و شــانزدهمین )ابالغــی طــی نامــه 
خ ۲۰/ ۰۹/ ۱۳۹۹   شــماره ۶۰/۲۲۴۸۲۱ مــور
جلســه ســتاد تنظیــم بــازار قیمــت گــذاری 
انــواع تایر ســواری، باری – اتوبوســی راســا به 
واحدهــای تولیدکننــده تایــر در چارچــوب 
گذار شــد. لیکن  ضوابط ســازمان حمایت وا
حســب وظایف نظارتی ایــن ســازمان، کلیه 
کثر  بنگاه های تولیدکننده تایر موظفند حدا
ظرف ۴۸ ساعت صورت های مالی حسابرسی 
شــده و مدارک و مســتندات مربوطــه را برای 
بررسی های الزم به این سازمان ارسال کنند.

کید کــرد: هرگونه  رئیس ســازمان حمایــت تا
افزایــش قیمــت از طــرف بنگاه هــا بایــد وفق 
ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها باشد 
گر اســنادی که بر این اســاس بنگاه ها ارائه  و ا
می کنند برابر ضوابط نباشد مطابق مقررات با 

آنها برخورد خواهد شد.

در جلسه، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
که به ریاســت  آیت اهلل ســید ابراهیم رییســی 
رییس جمهوری برگزار شد، درباره ساماندهی 
و بهبود وضعیت مالی بانک رفاه کارگران بحث 

و تصمیم گیری شد.
ظاهرا قرار اســت در پرداخت بدهی دولت به 

تأمین اجتماعی تسریع شود.
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت مقــرر کرد 
ضمن سرعت بخشیدن به بازپرداخت بدهی 
دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق 
بازنشســتگی کشــوری، اقدامــات الزم بــرای 
بازپرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی 

به بانک رفاه کارگران به عمل آید.
در جلسه، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
که به ریاســت آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی 
رئیس جمهوری برگزار شد، درباره ساماندهی 
و بهبود وضعیت مالی بانک رفاه کارگران بحث 

و تصمیم گیری شد.
در این جلســه پس از گــزارش وزارت رفــاه، کار 
و امــور اجتماعــی در زمینــه عملیاتــی کــردن 
قانون مصوب مجلس شــورای اسالمی برای 
ساماندهی امور بانک رفاه کارگران، مقرر شد 
ضمن سرعت بخشیدن به بازپرداخت بدهی 
دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق 
بازنشســتگی کشــور، اقدامــات الزم بــرای 
بازپرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی 
به بانک رفــاه کارگران نیــز به عمل آیــد. البته 

زمانی برای این پرداخت مشخص نشد.

خبر طرح جهش تولید مسکن، امیدی که نباید ناامید شود:  

سهماصفهانیهاازطرح،۱۳۰هزارواحد
مدیرکل راه و شهرسازی استان 
ح جهش  اصفهان گفت: در طر
تولید مســکن، ۱۳۰ هــزار خانوار 

اصفهانی صاحبخانه می شوند. 
به گــزارش  باشــگاه خبرنــگاران جوان مســکن از 
مهمترین نیاز های خانواده هاست؛ زمانی این نیاز 
با داشتن درآمد ثابت و اخذ وام برآورده می شد و 
خانواده ها با به جان خریدن قسط های درازمدت 
به چهاردیواری نقل مکان می کردند که مالک آن 
بودند و امســال در ســایه بی عملی هشــت ساله 
دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم خانه دار شــدن 
برای خانوار ها و بــه خصوص زوج هــای جوان به 

آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است.
در این سال ها با کاهش شدید ساخت و ساز ها و 
نبود نظارت قیمت خانه به یک باره ســر به فلک 
کشــید و به گفتــه برخــی کارشناســان جوانــان با 
درآمدی متوسط باید بیش از صد سال پول خود 
را پی انداز کنند تا صاحبخانه شوند. برای رفع این 
دغدغه حاال، اما دولت سیزدهم و مجلس یازدهم 
از طــرح جهش تولید مســکن می گوینــد؛ طرحی 
کــه خیلــی از خانواده هــای مســتاجر را امیــدوار 

کرده است.
تامیــنزمیــنرایــگان،اولیــنگامســاخت

مسکن
علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان گفت: در طرح جهش تولید مسکن قرار 
است ســالیانه یک میلیون و در مدت چهار سال 
چهــار میلیون واحد مســکونی ســاخته شــود که 
سهم اســتان اصفهان ســاخت ۱۳۰ هزار واحد در 

۱۳۰۰ هکتار زمین است.
او اظهار کرد: کســانی که فاقد مســکن هســتند،  
از امکانات تهیه مســکن اســتفاده نکرده اند و در 
محل خود دست کم پنج سال سکونت کرده اند 

می توانند از مزایای این طرح بهره مند شوند.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا 
ح  ح جهــش تولیــد در امتــداد طر بیان اینکــه طر
مسکن ملی تعریف شده است گفت: طرح اقدام 
ملــی، بــرای جهــش در تولیــد بروزرســانی شــده 
اســت به ایــن ترتیب کــه زمیــن رایــگان در اختیار 
متقاضیان قرار می گیرد و دستگاه های خدماتی 
شامل آب، برق و گاز مکلفند فقط حق انشعاب را 

بگیرند و مجاز به اخذ مبالغ مازاد نیستند.
قاری قرآن ادامه داد: به فرمانداران و شــهرداران 
سراســر اســتان فرصتــی چنــد روزه داده شــده تــا 
زمین های مناسب برای اجرای طرح را شناسایی 
گر دستگاهی زمین مازاد داشته  کنند؛ همچنین ا
باشــد و تحویل ندهــد ادارات کل دارایی و ثبت، 
پس از دو ماه مکلف هستند این زمین ها را به نام 
اداره کل راه و شهرســازی ســند بزنند تا در اختیار 

طرح جهش تولید قرار بگیرد.
ساختخانهدربافتفرسوده،از

زیرشاخههایطرحجهشتولید
او افــزود: بخشــی از ســهمیه اســتان بــا ســاخت 
مسکن در بافت فرســوده محقق می شود؛ بر این 
اساس در مناطق ۱۰، ۷ و ۱۴ و محله های زینبیه، 
حصــه و قائمیه زمینه هــای اجرای طرح بررســی 

شده است. 
اصفهــان  اســتان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
اجرای ایــن بخــش از طــرح را مســتلزم همــکاری 
شــهرداری دانســت و گفت: با فعال شــدن دفاتر 
تســهیلگری در بافــت فرســوده و حاشــیه ای از 

مشکل الحاق و تجمع در شهر کاسته می شود.
قــاری قــرآن افــزود: فوالدشــهر، بهارســتان و 
شهرمجلسی هم از شــهر های جدید هستند که 
در اجرای طرح جهش تولید، تعداد قابل توجهی 

مسکن در آن ها ساخته خواهد شد.
ح اقــدام ملــی، در  او اضافــه کــرد: در اجــرای طــر
بعضی از شــهر های کوچک زمین بــه متقاضیان 
تحویل شــده تا در مدت زمان مشخص ساخت 
و ســاز را تکمیل کننــد و در دیگر موارد به تناســب 
ح هــا اعتبار داده  مبالغ واریزی متقاضیان به طر

شده است. 
تسهیالتارزانقیمتبابازپرداخت۲۰

سالهبرایروستاییان
غالمحسین خانی مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
ح  اسالمی اســتان اصفهــان گفــت: بر اســاس طر
جهش تولید مســکن بایــد ۲۰۰ هزار واحــد از یک 
کــه ســالیانه ســاخته  میلیــون واحــد مســکنی 
می شود در روستا ها و شهر های با جمعیت کمتر 
از ۲۵ هــزار نفر باشــد کــه البته این طــرح در ادامه 
طرح هایی اســت که بنیاد مســکن در سال های 

اخیر در دست اجرا داشته است.
ح مســکن جامــع و مســکن  او افــزود: طبــق طــر
روستاییان تا سال ۱۴۰۵ باید سالیانه ۵ هزار و ۸۰۰ 
واحد مقاوم ســازی و برای این منظور به مالکان 

آن ها تسهیالت اعطا شود.
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــالب اسالمی اســتان 
اصفهان ادامه داد: خوشــبختانه امســال ۱۰ هزار 
واحد یعنی دوبرابر آن چیزی کــه در برنامه پیش 
بینی شــده، پرونده تشــکیل شــده تا تســهیالت 
کارمــزد ۵ درصــد در اختیــار  ارزان قیمــت بــا 

متقاضیان قرار بگیرد.
خانی اظهــار کــرد: نکتــه قابــل توجه اینکــه دوره 
بازپرداخت ایــن تســهیالت از امســال افزایــش 
یافته و به ۲۰ ســال رسیده اســت و افرادی که وام 
را گرفته اند ماهیانــه فقط ۷۰۰ هزار تومان قســط 

می پردازند.
او افزود: ادارات بنیاد مســکن تمام شهرستان ها 
آمادگی تشکیل پرونده برای متقاضیان روستایی 

و پرداخت این تسهیالت را دارد.
راهکارهاییبرایکاهشآثارتورمیطرح

جهشتولیدمسکن
مهــدی طغیانــی نماینــده مــردم اصفهــان و 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای  عضــو 
اســالمی گفت: ســالیانه حــدود ۶۰۰ هــزار ازدواج 
جدید در کشور داریم و نخستین نیاز این زوج های 

جوان، تامین مسکن است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر فقط سالیانه ۳۰۰ 
هزار واحد مســکونی در کشــور ســاخته می شــود 
ادامــه داد: بنابراین ســاخت یک میلیــون واحد 
مسکونی، در سال کمترین نیاز کشور و تحقق آن 

نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی بین دستگاهی 
است.

نماینــده مــردم اصفهــان اظهــار کــرد: بــا توجــه 
به اینکــه بــازار مســکن آلــوده بــه تقاضا هــای 
گرانه و یــا بــه اصطــالح دالل بــازی اســت،  ســودا
گر به نیاز مســکن پاســخ صحیح و به موقع داده  ا
نشــود، مصــرف کننــده واقعی بــا افزایش شــدید 

قیمت مواجه می شود.
طغیانی به اهمیت تامین مسکن بدون اقدامات 
گرچه  تورم زا اشاره و اضافه کرد: طرح مسکن مهر ا
تا انــدازه ای بــازار مســکن را آرام کــرد، امــا از حیث 
افزایش پایه پولــی، آثــار تورمی خود را تــا حدی بر 
جای گذاشت؛ بنابراین برای اجرای طرح جهش 
تولید، بسته های متنوع تامین مالی پیش بینی 

شده است تا از آثار تورمی آن کم کند.
او یادآور شد: یکی از مزایای مهم طرح، اختصاص 
زمین رایــگان اســت کــه در آینــده ارزش زمین به 

ملک اضافه می شود.
این روز ها خانواده های فاقد مسکن به خانه دار 
شــدن آن هم پس ازافزایش سرسام آور قیمت ها 
امیــدوار شــده اند، امــا آنچــه از جزییات طــرح در 
اصفهــان گفتــه می شــود گویــا چنــدان تفاوتی با 
طرح های قبلی جــز زمین رایگانش نــدارد؛ بنیاد 
مســکن کــه طبــق روال قبــل عمــل می کنــد و راه 
و شهرســازی هــم در حالی کــه از بهســازی بافت 
فرسوده می گوید مناطق حاشیه ای و کم برخوردار 
را برای ســاخت خانه انتخاب کرده اســت. وضع 
شــهر های جدید هم که مشــخص اســت. با این 
حال باید منتظر ماند و دید این طرح کلید خانه را 

به دست صاحبخانه می دهد؟

ک  رییس اتحادیه مشاوران امال
با توصیه به مالکان بــرای پایین 
آوردن قیمت مسکن گفت: بازار 
نه تنها ظرفیت پرش قیمت ندارد بلکه بســیاری از 
نرخهای فعلی هم نامتعارف اســت و نمی شود که 
هرکس هر قیمتی دلش خواست برای آپارتمان خود 
تعیین کند؛ نرخهای موجود در سامانه های ملکی 

باید توسط دستگاههای ناظر رسیدگی شود. 
مصطفی قلــی خســروی اظهــار کــرد: بازار مســکن 
ظرفیت رشــد باالی قیمــت را نــدارد؛ زیــرا به لحاظ 
کاهش شــدید قدرت خرید متقاضیــان، معامالت 
گر بعضی مالکان یا  به شدت کاهش یافته اســت. ا
ســازندگان دلشــان می خواهد واحدهای خود را با 
قیمتهای نامتعارف به فروش برسانند باید بگویم 

از این خبرها نیست.
وی افزود: بازار مسکن در حدود چهار سال اخیر متاثر از 
تورم عمومی دچار جهش قیمت شده و در حال حاضر 
به ثبــات و آرامش رســیده و در مهرمــاه نیز معامالت 
کساد است. نوسانات جزئی ماهیانه طبیعی است 
اما نمی توان انتظار داشت قیمتها مجددا پرش کند. 
بنابراین به کسانی که در سایتها و اپلیکیشنها نرخهای 
کاذب بــرای آپارتمانهــای خــود می گذارنــد توصیــه 
گر قصد فروش دارند قیمتهای پیشنهادی  می کنیم ا
را پایین بیاوند تا هم خودشان بتوانند به پول برسند 

و هم متقاضیان مصرفی، خانه دار شوند.

خســروی بــا اشــاره بــه قیمتهــای پیشــنهادی که 
در مناطــق شــمالی تهــران ارایــه می شــود گفــت: 
متوسط قیمت هر متر خانه در منطقه یک بین ۶۰ 
تا ۷۰ میلیون تومان اســت. لذا قیمتهای باالی ۱۰۰ 
میلیون تومــان فقط در ظاهــر اســت و با این نرخها 
خریــد و فــروش بســیار بــه نــدرت انجــام می شــود. 
وقتی از میانگین حدود ۷۰ میلیون تومان صحبت 
می کنیــم یعنــی ممکــن اســت واحدهایــی بــا نرخ 
متری ۵۰ میلیون تومان تا نهایتا ۸۰ میلیون تومان 
فروخته شــود. عجیب اســت که مالکان در سایتها 

قیمتهای ۱۵۰ میلیون تومان در هر متر مربع تعیین 
می کنند. این رویه در سامانه های ملکی باید توسط 

دستگاههای ناظر رسیدگی شود.
وی درباره تاثیرگذاری طرح جهش تولید مسکن که 
ثبت نام آن آغاز  شده است گفت: این برنامه ها قطعا 
در بلندمدت موثــر اســت و می تواند به کنتــرل بازار 
ک کمک کند. اما به هر حال باید در نظر داشت  امال
که ساخت و ســاز بین ۱.۵ تا ۳ سال طول می کشد و 
توقع اینکه سریعا نرخها در بازار مسکن پایین بیاید 
مقداری دور از ذهن است. جدا از اثرات اقتصاد کالن 

بر بازار مسکن، افزایش عرضه و ساخت و ساز می تواند 
به ساماندهی این بازار کمک کند. بنابراین دولت و 

مجلس، مسیر خوبی را انتخاب کرده اند.
ک همچنیــن  رییــس اتحادیــه مشــاوران امــال
درخصوص طرح اجــاره داری حرفــه ای اظهار کرد: 
همین که مــردم می بیننــد برنامه هایــی در بخش 
گذاری به صورت  ساخت و ساز به منظور اجاره یا وا
مالکیت وجود دارد در کاهش انتظارات تورمی موثر 
است. اما همانطور که گفتم حوزه مسکن، یک حوزه 
دیرپذیر است و اثرگذاری طرحها با فاصله زمانی خود 
را نشان می دهد. بازار مسکن مثل طال و ارز نیست که 

یک شبه باال برود و یک شبه پایین بیاید.
ک در بازار مسکن را در  خسروی نقش مشاوران امال
جهت کاهش قیمتها دانست و گفت: وقتی یک نفر 
ک می سپارد،  خانه خود را برای فروش به مشاور امال
اولین چیزی که مشــاور به او می گوید این اســت که 
گر قیمت خانه باالتر  آیا امکان تخفیف وجود دارد؟ ا
از عرف منطقه باشــد مشــاور به مالــک می گوید که 
نمی توانم با این قیمت خانه شما را بفروشم. طبیعتا 
ک می خواهــد معامــالت در بــازار  یــک مشــاور امــال
مسکن افزایش یابد تا به کمیسیون خود برسد و به 
ک نیست. لذا  هیچ عنوان افزایش قیمت برای او مال
صحبتهایی که بعضا درخصوص نقش بنگاه داران 
در گرانی مسکن عنوان می شود فاقد اعتبار است و 

کارشناسی شده نیست.

رئیــس اتحادیه فروشــندگان 
میــوه و ســبزی بــا بیان اینکــه 
در  فرنگــی  گوجــه  قیمــت 
یکســال اخیر نوســانات چشــمگیری نداشــته 
است، گفت: گرانفروشــی رب به بهانه افزایش 

قیمت گوجه فرنگی قابل قبول نیست.
کنــش بــه افزایــش قیمــت  اســداهلل کارگــر در وا
رب گوجــه فرنگی بــه ۲۶ تــا ۳۴ هــزار تومان در 
ح شــدن این ادعا  کز خــرده فروشــی و مطــر مرا
که افزایــش قیمت گوجــه فرنگی منجــر به این 

اتفاق شده اســت، گفت: قیمت گوجه فرنگی 
در یکسال اخیر نوسانات چشمگیری نداشته 
و ایــن صحبت هــا بهانــه ای بــرای گرانفروشــی 

است.
کیــد کــرد: ممکن اســت گاهی بــه دلیل  وی تا
گوجــه فرنگــی  تعطیــالت مقطعــی، قیمــت 
نوساناتی را تجربه کرده باشد اما این نوسانات 
چشمگیر و قابل توجه نبوده که بتواند قیمت 

رب را ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان گران کند.
کی که  کارگر تصریــح کــرد: قیمــت گوجــه خورا
بــه صــورت دســت چیــن انتخــاب می شــود، 
گر مغازه ای  همواره باالتر از گوجه ربی است و ا
گوجــه دســت چیــن را کیلویــی ۱۰ هــزار تومان 

کیفیــت  گوجــه ربــی را بســته بــه  بفروشــد، 
محصــول کیلویــی ۲ تــا ۵ هــزار تومــان عرضــه 
بــرای  قیمت هــا  ضمن اینکه ایــن  می کننــد 
مغازه هاســت و کســانی کــه بــه صــورت عمده 
گوجــه ربــی خریــداری می کنند بــا قیمت های 
بسیار کمتر آن را تهیه می کنند، بنابراین اینکه 
خ  چنین افزایش قیمتــی را در رب گوجــه به نر
گوجــه فرنگــی ربــط می دهنــد، مطلبــی کامــال 
نادرســت اســت و دســتگاه های نظارتــی بایــد 

به این مساله ورود و آن را بررسی کنند.

توصیهبهمالکانخانهها:

گر فروشنده اید نرخها را پایین بیاورید ا

گران بفروشند! کرده اند تا رب را  گوجه را بهانه 

ازسویشرکتملیپخشفراوردههاینفتی؛

هرگونه افزایش قیمت بنزین تکذیب شد

هیجانواممسکننیممیلیاردیفروکشکرد:

ریزش ۱۰ هزار تومانی تسه 

جزئیات جلسه سازمان 
حمایت در مورد قیمت 

الستیک

خبر خوش دولت 
برای بازنشستگان

خبر

خبر

گزارش
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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان:

نخستینشیمیپارککشور
درشهرضاعملیاتیمیشود

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

مدیرعامل شــرکت شــهرک های 
صنعتی اســتان اصفهــان گفت: 
نخستین شیمی پارک تخصصی 
کشــور در حوزه تبدیالت گازی ظرف یــک ماه آینده 

عملیات اجرایی آن در شهرضا آغاز می شود. 
ناصر اسدی در جلسه بررسی تفاهم نامه روشنایی 
بــه شــهرک  محــور شــهرک صنعتــی ســپهرآباد 
صنعتــی رازی اظهــار داشــت: از حــدود ۲ ســال 
پیش پیگیری هایــی برای تأمین روشــنایی اتوبان 
سپهرآباد تا شهرک رازی شهرضا شــروع شد و پس از 
برگزاری جلسات متعدد منجر به انعقاد تفاهم نامه 
چندجانبــه بیــن اداره کل راهداری، شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان و شــرکت شــهرک های صنعتی 

شهرستان شهرضا شد.
فرماندار شهرضا افزود: به منظور پیشگیری از حوادث 
و ایجاد یک محور ایمن برای حمل و نقــل بار، مردم 
و مواد اولیه برای شــهرک رازی و سپهرآباد و در آینده 
منطقه ویژه اقتصادی ضرورت دارد، روشنایی این 

محور را تأمین کنیم.
وی با اشاره به حجم قابل توجه کامیون هایی که از 
ســمت جنوب و جنوب غرب وارد محور شهرضا به 
اصفهان می شوند، گفت: کاهش تصادفات این محور 
و ایجاد یک محور امن با وجود صنایع قابل توجه در 
شهرک های صنعتی و منطقه صنعتی خرم و پرزان 

بسیار ضروری است.
اسدی با اشاره به اینکه با بهره برداری چند زیرگذر در 
محور شهرضا به اصفهان تعداد زیرگذرهای این محور 
به ۸ عدد می رسد، بیان کرد: زیرگذر شهرک صنعتی 
رازی شــهرضا بــا تأخیــر در حــال اجــرا اســت، انتظار 
داشتیم تا قبل از پاییز به بهره برداری برسد، تردد در 
منطقه صنعتی پرزان با مشکالتی مواجه است که 

امیدوار هستیم هر چه زودتر زیرگذر پرزان اجرا شود.
فاز سوم شهرک رازی از چند ماه آینده آغاز می شود

محمدجواد بگی، مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان در ادامه این جلسه گفت: 
پروژه محور روشــنایی شــهرک رازی تا شهرضا برای 

تأمین اقالم هیچ مشــکلی ندارد، زمانی که قــرارداد 
پایه ها تأمین شد، در مدت ۲ ماه پایه ها و سایر اقالم 

تعهدنامه تحویل داده می شود.
وی بــا بیان اینکــه شــرکت بــرق و راهــداری بایــد 
مشخصات فنی پایه را طبق نظر طراح ارائه دهند تا 
سریعا برای تهیه اسناد مناقصه اقدام شود، افزود: ۷۰ 
کس باید برای زیرگذر شهرک رازی ساخته می شد  با
کس به سرعت ساخته شد و مابقی به دلیل  که ۲۰ با
نبود ســیمان و میلگرد به تعویــق افتاد کــه در حال 

حاضر در دست احداث است.
بگی با اشــاره به اینکه ۵ ماه از مدت زمانی پیمان 
باقی است و کار دوباره آغاز شده است، بیان کرد: 
درخواست داریم همان طور که همراهی در زمینه 
روشنایی جاده داریم، درخصوص زیرگذر رازی به 
دلیل حجم تــردد و افزایــش آن بــه دلیل اینکه فاز 
سوم شهرک رازی که از چند ماه آینده آغاز می شود 

و مساحت آن به هزار و ۴۸۷ هکتار می رسد و روبه 
روی آن منطقه ویژه اقتصادی را در آینده خواهیم 
داشت، این پل اختصاصی نخواهد بود و عالوه بر 
پوشش محور، چندین منطقه صنعتی و مجتمع 
بیــن راهــی و دانشــگاه را نیــز پوشــش می دهــد، 
بنابراین راهداری در اجرای پل مشــارکت کند به 
ویــژه در زمانی که محور باید جابجا شــود تا نصب 

کس ها انجام شود. با
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان 
اصفهــان بــا اشــاره بــه زیرگــذر پــرزان عنــوان کــرد: 
محورهای فرعی برای ایجــاد زیرگذر ایجاد شــد و به 
دلیل تصادفاتــی که اتفــاق افتاد متوقف شــد، این 
ک اســت و باید هر چه زودتر  تقاطع ها بسیار خطرنا

اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه تا دهه فجر ۹۰ مگاوات برق برای 
پست شهرک رازی تأمین می شود، خاطرنشان کرد: 

۶۰ لیتــر آب بر ثانیه بــرای شــهرک رازی تأمین شــد، 
ســاختمان دوم آتش نشــانی ۷۰ درصــد پیشــرفت 
داشته است و ساختمان اداری شهرک از یک طبقه 

به دو طبقه افزایش یافته است.
بگی افزود: فاز توسعه شهرک صنعتی اسفرجان به 
مساحت ۹۵ هکتار در حال انجام است و نخستین 
شیمی پارک تخصصی کشور در حوزه تبدیالت گازی 
به عنوان شــهرک تخصصــی تبدیــالت گازی ظرف 
یک مــاه آینده عملیــات اجرایــی آن آغاز می شــود و 
شهرضا به عنوان یکی از قطب های صنعتی استان 
که برای صادرات و اشتغالزایی اثرگذار است، مطرح 

خواهد شد.
وی تصریــح کــرد: ســهم شــرکت شــهرک ها بــرای 
روشــنایی شــهرک صنعتی رازی تا شهرک صنعتی 
سپهرآباد  ۱۰ میلیارد تومان است و ظرف دو ماه آینده 

کل اقالم برای روشنایی محور را تأمین می کنیم.

رئیــس اتحادیه فروشــندگان گوشــت ســفید در 
اصفهان گفت: شــهروندان در تالش برای خرید 
اقالم اساسی خود مانند مرغ و تخم مرغ هستند 
و خرید ماهی و گوشــت قرمز از تــوان آن ها خارج 

است. 
محمد فروغی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت 
ســفید در اصفهان با اظهار بی اطالعــی از دالیل 
گرانی ماهی در بازار، گفت: به دلیل نبود ماهی در 
اصفهان، عمده ترین آبزیان از جنوب کشور وارد 
اســتان می شــود و احتماال افزایش هزینــه  کرایه 
حمل و نقل از بندرگاه ها سبب گرانی ماهی باشد.
وی پیرامون اینکــه امســال هزینه کرایــه حمل و 
نقل تا چند درصد افزایش داشــته که توانسته بر 
نرخ گذاری انواع ماهی ۲ تا ۳ برابر تاثیرگذار باشد، 
افزود: دقیقا اطالعی از افزایش درصد کرایه حمل 
و نقل آبزیان ندارم اما امسال هزینه کامیون های 
غ زنــده در اصفهــان ۷۵ درصد  بــزرگ حمــل مــر

سیرصعودی داشت و به تبع آن هزینه های ماهی 
هم افزایش داشته است.

رئیــس اتحادیه فروشــندگان گوشــت ســفید در 
اصفهان با اشــاره به اینکه قدرت خریــد مردم به 
نسبت سال های گذشته خیلی کمتر شده است، 
ابراز داشت: در حال حاضر چنانچه شهروندان در 
صدد خرید اقالم اساسی و مورد نیاز خود باشند در 
غ است و احتماال خریداری  غ و مر زمینه تخم مر
کاالهــای پروتیئنی ماهی و گوشــت قرمــز از توان 

آن ها خارج باشد.

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد 
ح  مبارکه با محمدحسن عرفانیان مجری طر
و نخســتین مدیرعامل ایــن شــرکت دیــدار و 

گفت وگو کرد.
در این دیدار دکتر محمدیاســر طیب نیا ضمن 
ادای احترام و تقدیــر از همه جهادگران عرصه 
ســازندگی کشــور و فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه 
به کارگیــری خــردورزی و تعهد بــاال در طراحی 
و ســاخت فوالد مبارکه، ضمن تقدیــر از نقش 
پررنگ مهندس عرفانیان و ســایر مهندســان 
و مدیران فوالد مبارکــه در ادوار مختلف، یاد و 
کاری کــه در ایجاد و  خاطره هزاران انســان فدا
رشد و تعالی این مولود افتخارآمیز نظام مقدس 
جمهوری اسالمی تالش نموده اند، قدردانی و 

ادای احترام کرد.
در ادامــه مهنــدس محمدحســن عرفانیــان 
مجری طرح فــوالد مبارکه با ذکــر تاریخچه ای 
از اقدامات انجام شده در به ثمر نشستن طرح 

بزرگ فوالد مبارکه، مبانی اعتقادی و فلســفه 
وجودی این صنعت را تشریح نمود.

از نــگاه بنیان گــذار فــوالد مبارکــه، عرضــه 
محصوالت تولیــدی یکــی از اهداف ایجاد این 
بنــگاه بــزرگ بــوده و فلســفه اصلــی شــکل 
گیری این شــرکت، ارائه الگوی عملی توسعه و 

پیشرفت در کشور است.
عرفانیان با اشــاره بــه مصادیقــی از اجرای این 
مأموریــت، بــه بررســی و اجــرای طــرح تحــول 
منطقــه و اســتان اصفهــان در دوران ســاخت 
فوالد مبارکه و تمایز بین مأموریت فوالد مبارکه 
با برخی هزینه ها که ارتباطــی با این مأموریت 

ندارند، اشاره کرد.
وی همچنین ضمن تبریک به دکتر طیب نیا به 
عنوان مدیرعامل جدید شرکت فوالد مبارکه، 
آمادگی خود و سایر پیشکسوتان فوالد مبارکه 
را در حمایــت از برنامه های جدید این شــرکت 

اعالم کرد.

معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهــان گفــت: در حــال حاضر 
مشــکلی در تامین آب شــرب نقاط مختلف شــهر 
نداریم، البته با شــرایط فعلــی منابع آبی اســتان، 
شاهد افت فشار آب همانند تابستان هستیم، اما 

پاییز امسال قطعی آب نخواهیم داشت. 
کبری درباره ذخیره اندک ســد زاینــده رود و  ناصر ا
نگرانی بابت تامین آب شرب اصفهان، اظهار کرد: 
باید توجه داشــت که اولویت تامیــن آب در وزارت 
نیرو، شرب است و به طور قطع با ذخیره اندک سد 
زاینده رود باید یک مقدار سختگیرانه تر عمل شود و 
مردم نیز همانند تابستان، صرفه جویی در مصرف 

آب را سرلوحه خود قرار دهند.
وی افــزود: شــرکت آبفا نیــز هــر روز اقدامــات فنی و 
اجرایی را انجام می دهد تا بتواند فشار متعادل آب 
را برای مردم ایجاد کند و به هر حال از مصرف بی رویه 
آب با شرایط فعلی منابع آبی استان همگون نیست 

و باید بتوان سیستم را پایدار نگه داریم.
معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان درباره تامین آب شــرب 
اصفهانی ها در پاییز امسال، گفت: در حال حاضر 
مشکلی در تامین آب نقاط مختلف شهر نداریم، 
البته با شرایط فعلی منابع آبی استان، شاهد افت 
فشار آب همانند تابستان هستیم، اما قطعی آب 

نخواهیم داشت.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا احتمــال می رود 
همانند تابســتان آبرسانی ســیار داشــته باشیم، 
توضیح داد: بــا توجه بــه کاهش مصــرف آب، این 
موضوع در فصل ســرد اتفاق نخواهد افتاد، با این 
وجود اصفهانی ها با این شــرایط خشــک و بی آب 
اصفهان باید شرکت آبفا را همانند تابستان همراهی 

کنند.
کید کرد: به طور قطع مردم پاییز امســال  کبری تا ا

همانند تابستان شرایط آبی استان را درک می کنند، 
که کاهش بارش ها برای مردم قابل لمس است  چرا
و با توجه به پیش بینی هواشناسی تا نیمه آذر بارش 

موثری نخواهیم داشت.
وی تصریح کــرد: وضعیت منابــع آبی ســد زاینده 
رود مناســب نیســت، بنابرایــن مدیریــت منابــع 
آبی موجود نیازمند صرفه جویی بیشــتر مردم در 

مصرف آب است.
معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آب و 
فاضــالب اســتان اصفهــان دربــاره ذخیره زیــر ۲۰۰ 
میلیون مترمکعبی ســد زاینده رود و نگرانی بابت 
کیفیت آب، توضیح داد: همواره دو مقوله کمیت 
و کیفیت سد زاینده رود از اهمیت برخوردار است و 
کیفیت، خط قرمز شرکت آب و فاضالب است، با این 
وجود تجارب سال های قبل نشان داده که تا عدد 
۱۷۰ میلیون مترمکعب که آب دریچه میانی سد آب 
تخلیه می شود اتفاق خاصی بابت کیفیت آب رخ 
نمی دهد و شرایط کیفی یکسانی برای تامین آب 

خواهیم داشت.
کیــد کرد: یکی از محاســن ســد زاینده  وی البته تا
رود این اســت که از نقطه خروجی ســد تــا ورودی 
سد چم آسمان حدود ۱۰۰ کیلومتر آب در رودخانه 
جریان دارد و در این مســیر خودپاالیی آب صورت 
می گیــرد، بنابرایــن کیفیــت آب بــه شــرایط اول 

برمی گردد در این خصوص دغدغه ای نداریم.
کبری درباره کمیــت آب نیز توضیــح داد: با توجه  ا
به شرایط فعلی سد زاینده رود در بحث شرب نیاز 
به نگاه مثبت مــردم در بحث صرفه جویی جدی 
است، البته سد زاینده رود مصرف کنندگان دیگری 
هم دارد و تنهــا راه مدیریت این میزان کمبود آب، 
فرهنگ مصــرف اســت و در شــرایط فعلــی راهکار 
دیگری نمی توانیم در بحث شرب داشته باشیم، 

کنون انجام داده ایم. که اقدامات فنی الزم را تا چرا

ناتوانیدرخریدماهیوگوشتقرمز:

زور اصفهانی ها به خرید ماهی نمی رسد 

تقدیرازنقشپررنگپیشکسوتانفوالدمبارکه:

مدیرعامل فوالد مبارکه با مجری طرح و نخستین 
کرد مدیرعامل این شرکت دیدار 

معاونبهرهبرداریوتوسعهآبشرکتآبوفاضالباستاناصفهان:

با توجه به ذخیره سد زاینده رود، 
کنیم تنها باید صرفه جویی 

معاونیــن  و  مدیرعامــل  نشســت 
شرکت ایران خودرو با رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با هدف 
برنامه ریزی برای انجام اقدامات مشترک 

میان این دو صنعت بزرگ برگزار شد. 
مبارکــه  فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل 
کــرد:  اظهــار  نشســت  ابتدای ایــن  در 
فــوالد مبارکــه همــواره تأمیــن تقاضــای 
را  صــادرات  توســعه  حتــی  و  داخــل 
وظیفــه خــود دانســته و تــالش می کنــد 
تــا بــه بهتریــن شــکل انتظــارات بــازار و 
کنــد،  صنایــع پایین دســتی را بــرآورده 
کــه در حــال حاضــر بیــش از  بــه طــوری 
۹۰ درصــد نیــاز شــرکت ایران خودرو بــه 
شــرکت  توســط  فــوالدی  محصــوالت 
فــوالد مبارکــه تأمیــن می شــود و در عین 
حــال، ارتقــای کیفیت محصــوالت، جزء 
اولویت هــا و اســتراتژی های توســعه ای 
شــرکت فــوالد مبارکــه اســت کــه البتــه با 
کیفــی  وجــود افزایــش اســتانداردهای 
خودروسازی در سال های گذشته، ما نیز 
به عنوان تأمین کننده مواد اولیه صنعت 
خودروســازی، وظیفه خــود می دانیم تا 
کیفیــت محصــوالت را باالتــر ببریــم و این 
مهم در دستور کار قرار گرفته و به سرعت 

و قوت اجرایی خواهد شد.
محمدیاســر طیب نیا، افزود: بــا توجه به 
برنامه وزیر صمت بــرای افزایش ظرفیت 
تولیــد خــودرو در کشــور، شــرکت فــوالد 
مبارکــه در حــال برنامه ریزی هــای الزم 
است تا هم از لحاظ کیفی و کمی در برنامه 
افزایــش تولیــد خــودرو در کشــور ســهیم 
باشــد و بــه خوبــی نقش آفرینــی کنــد، در 
حالــی کــه در گذشــته موانعــی همچــون 
اخذ مجوزهــا و فرایندهــای اداری وجود 
داشــت امــا بــا همــت مجموعــه جدیــد 
وزارت صمت و شــرکت فوالد مبارکه، این 
موانع در حال برطرف شدن است تا برای 
اجرای پروژه های توسعه ای برنامه ریزی 
شــده و بــه ســرعت اجرایــی و عملیاتــی 
شــوند و در ســال »تولید، پشــتیبانی ها و 
مانع زدایی ها« شاهد رونق و جهش تولید 
به ویژه در بخش صنعت کشــور باشــیم، 
در عین حال ما بــه تولیدات فوالد مبارکه 
محصوالت ایران خــودرو  همچنیــن  و 
نگاه ملــی داریم و منافــع ملــی و منویات 
مقام معظم رهبری همواره بر هر موضوع 

دیگری برای ما ارجحیت دارد.
وی خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه آمادگی 
کامل دارد تا در راستای برنامه های وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت بــرای افزایش 
ظرفیــت تولیــد خــودرو، جهــت تنظیــم 
بازار، در تأمین فوالد و مشتقات مورد نیاز 
صنعــت خــودرو پشــتیبانی کند. فرشــاد 
مقیمی، مدیرعامل شــرکت ایران خودرو 
نیــز در این نشســت بــا اشــاره بــه اهمیت 
توسعه همکاری بین این دو شرکت بزرگ 
صنعتی و ملــی ابــراز امیدواری کــرد که با 
اســتقرار تیــم جدیــد مدیریتی در شــرکت 
فــوالد مبارکه، برخــی از مشــکالت مرتفع 
شــده و ادامه همکاری هــا با ایران خودرو 
به عنوان اصلی ترین مشتری محصوالت 
فــوالد مبارکــه منجــر بــه هم افزایی هــای 
بیشــتر باشــیم، البتــه بخشــی از حــوزه 
مــواد اولیــه و تجهیــزات الکترونیکــی بــه 
محصــوالت خارجــی وابســته اســت کــه 
می توان با همکاری و هم افزایی هوشمند 
در زنجیــره تأمیــن، در راســتای منویــات 
رهبر معظم انقالب آن ها را داخلی سازی 
کید بر این که ایران خودرو  کنیم. وی با تأ
و فــوالد مبارکــه دو شــریک اســتراتژیک 
افــزود:  می شــوند،  محســوب  ملــی  و 
همــواره در ســه دهــه گذشــته رابطه این 
دو شرکت صرفا خریدار و فروشنده بوده، 
درحالی کــه بــا توجه بــه حجــم تعامالت 
و اهمیــت آن هــا در صنعــت کشــور بهتــر 
اســت بــا انعقــاد قــرارداد یــک همــکاری 
کامــل داشــته و بتــوان بــرای  جامــع و 
بــا  توســعه ای  برنامه هــای  بلندمــدت 
بهــره وری باالتر تدوین کرد؛ عــالوه بر این 
موضوعات، شرکت ایران خودرو در جهت 
داخلی سازی محصوالت صنعت خودرو 
حوزه هــای مناســبی را شناســایی کــرده 
که در صورت تمایل شــرکت فوالد مبارکه 
می توانیم به صورت مشــترک روی آن ها 

سرمایه گذاری داشته باشیم.
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ســاپکو و 
ســایر معاونیــن مدیرعامل ایران خــودرو 
بــه تشــریح دغدغه هــا و بیــان جزئیــات 

همکاری با فوالد مبارکه پرداختند.

خبر خبر

استان

خبر

ساالنه ۳۰۰میلیارد ریال برای انجام مسئولیت های 
اجتماعی شرکت پاالیش اصفهان هزینه می شود.
رییس واحــد برنامــه ریزی شــرکت پاالیــش نفت 
اصفهان با اشــاره به اینکه یکی از رسالت های این 
شــرکت عمل به مســئولیت های اجتماعی است 
گفــت: در ابعــاد مختلف ایــن تفکــر در مدیریــت 

کم است. مجموعه حا
مصطفی نظــری مشــارکت در امور عــام المنفعه، 
کســیژن ســاز، خرید تبلت  تامین دســتگاه های ا
برای دانش آموزان کم بضاعت و فعالیتهای عمرانی 
و ابادانــی را از جملــه مســئولیت های اجتماعــی 

برشمرد.

کیلومتــری   ۱۲۰ در  روســتایی  گلــدره، 
شهرســتان نجف آباد اصفهان اســت که با 

مشکل نبود آب روبرو است.
بخشــدار مهردشــت شهرســتان نجف آباد 
گفت: روستای گلدره در ۱۲۰ کلومتری غرب 
شهرســتان نجف آباد در بخش مهردشــت 
واقع شده و ۴۵۰ خانوار با جمعیت بیش از 

هزار و ۲۰۰ نفر در این روســتا زندگی می کنند 
که شغل اصلی آن ها کشاورزی است.

ســعید ایوبیان افزود: این روستا چند سال 
اســت بــا مشــکل نبــود و کمبــود آب شــرب 
روبرو شــده؛ به طوری که در هر ۲۴ ساعت، 
بــه جــز حــدود ۳ الــی ۴ ســاعت، آب قطــع 

است.

خبرخبر
شرکتپاالیشاصفهان:

هزینه ۳۰۰میلیارد ریالی 
برای مسئولیت های اجتماعی 

گلدره 
فقط چند ساعت آب دارد 

پســاب  از  مجــدد  اســتفاده 
اســتاندارد تصفیه خانه هــا، بــه 
عنوان راهکاری پایدار برای مقابله 
با کم آبی، از طرح های مهم آبفای اســتان اصفهان 
است.  رییس اداره فضای سبز شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان هدف از این کار را حفظ فضای سبز 
و تلطیف هوای کالن شهر اصفهان دانست و افزود: 
در حال حاضر مساحت تقریبی فضای سبز تصفیه 
خانه های فاضالب شمال، جنوب، شرق اصفهان، 
بهارستان، سپاهان شهر، شاهین شهر و فوالد شهر  
۸۴۰  هزار متر مربع است که با استفاده از پساب همان 
تصفیه خانه هــا و مطابــق با اســتاندارهای زیســت 

محیطی آبیاری می شود. 
کنــون تصفیــه خانه  حســین عروجی گفــت: هــم ا

فاضــالب شــمال بــا ۲۰۰ هــزار متــر مربــع  بیشــترین 
مساحت فضای سبز را به خود اختصاص داده و پس 
از آن به ترتیب تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر با 
۱۹۰ هزار متر مربع، تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر 

با ۱۸۰ هزار متر مربع، تصفیــه خانه فاضالب جنوب 
با ۱۵۰ هــزار متر مربع، تصفیه خانه فاضالب شــرق و 
تصفیه خانه فاضالب بهارســتان هر کدام با ۵۰ هزار 
متر مربع و تصفیه خانه فاضالب سپاهان شهر با ۲۰ 

هزار متر مربع قرار دارند. 
وی با بیان این که در ایام سخت کم آبی و خشکسالی 
سعی شد تا با غرس درختان سازگار با خشکسالی و 
بهره گیری از شــیوه های نوین آبیاری، فضای ســبز 

تصفیه خانه ها کمترین آسیب را ببیند.
کوزا، ســرو  وی گفت: درختــان کاج، تــوت زینتی کا
کالیپتوس، سرو بادبزنی،  کل، ا نقره ای، زیتون میرا
زبان گنجشکی، سرو خزنده و سرو شیرازی از جمله 
درختان کاشته شده در فضای سبز تصفیه خانه های 
فاضالب تحت پوشش است که بیشترین سازگاری با 

کوزا دارند. پساب را درختان زیتون و کا
گر پساب مورد نیاز تامین  وی در عین حال اظهار کرد: ا
شــود امکان توسعه فضای ســبز تصفیه خانه های 

فاضالب تا ۵۰۰ هزار متر مربع دیگر نیز وجود دارد. 

رئیس سازمان نظام مهندسی 
طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی 
استان اصفهان گفت: حمایت 
از تولیدکنندگان گندم کار قراردادی در اصفهان به 

عنوان استان پیشرو در کشور اجرا می شود. 
مهدی تقی پور رئیس ســازمان نظام مهندســی 
کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با اشاره 
به اقدامات ســازمان در تحقق رســالت گسترش 
دانش و پشتیبان تولید در بخش کشاورزی اظهار 
داشــت: به زودی اجرای دســتورالعمل حمایتی 
از تولیدکنندگان گندم کار کشاورزی قراردادی در 
استان اصفهان به عنوان استان پیشرو و با اتکا به 
دانش اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی و همکاری دستگاه های اجرایی 

استان، آغاز خواهد شد.
بســته حمایتــی،  اســاس این  بــر  افــزود:  وی 
کشــاورزی  طریــق  از  گنــدم  تولیدکننــدگان 

قراردادی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه 
از حمایت هایــی نظیــر پــاداش بهــره وری، یارانه 
انتقال دانش و فنــاوری، یارانه حق بیمــه، یارانه 
ک، گیاه و نسخه نویسی و تسهیالت  آزمون آب، خا

بانکی برای تامین مالی برخوردار می شوند.
تقی پور بیان کــرد: شــرکت بازرگانــی دولتی ایران 
بــه عنــوان مجــری دولتــی کشــاورزی قــراردادی 
و کارخانجات آســیابانی آرد سازی، ســیلوداران، 
کارونی و فعــاالن صنف و صنعت  کارخانجــات ما
مرتبط بــا آرد و نان بــه عنوان مجریــان غیردولتی 

کشاورزی قراردادی هستند.
وی گفــت: آن هــا موظفند بــا همکاری ســازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 
و سایر فعاالن نسبت به ثبت اطالعات کشاورزان 
گندم کار مشــارکت کننده در کشــاورزی قراردادی 
در ســامانه مدیریت و رصد کشــاورزی قراردادی 

گندم اقدام کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
کید کــرد: در ایــن طرح نظــارت محلی  طبیعی تا
بــر عهــده ســازمان جهادکشــاورزی اســتان ها و 
نظارت عالیه بر عهده معاونت امور زراعت وزارت 

جهادکشاورزی است.
وی افــزود: بر اســاس اطالعات ســطح زیر کشــت 
کشــاورزان طــرف قــرارداد بیمــه کشــاورزی، بــه 
تولیدکنندگان گندم با بیش از متوســط عملکرد 

کشــور که برای گندم آبی ۴.۲ تن در هکتار و برای 
کثر  گندم دیم ۱.۲تن در هکتار است به ترتیب حدا
تا ۱۰ و ۱۵درصد قیمت تضمینی متناسب با توان 
کولوژیکــی مناطق بــه عنوان پــاداش بهــره وری  ا

پرداخت می شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی استان اصفهان خاطر نشان کرد: وزارت 
جهادکشاورزی موظف است یارانه تولید و اشاعه 
دانش را به تولیدکنندگان و اشاعه دهندگان دانش 
و فناوری های کاربردی موثر در راســتای افزایش 

کمی و کیفی تولید گندم ارائه دهد.
وی ادامه داد: همچنین به میزان یک صدم تا نه 
صدم درصد قیمت تضمینی متناسب با اثربخشی 
دانش و فناوری در افزایش تولید گندم پرداخت 
می شود که نحوه اجرای آن با استناد به اطالعات 
گذشته تولید گندم کشاورزان طرف قرارداد و بنا بر 

پیشنهاد سازمان خواهد بود.

گیری از پساب استاندارد حفظ فضای سبز تصفیه خانه های فاضالب استان اصفهان با بهره 

کاران قراردادی اصفهان  گندم  حمایت از 

خبر

خبر

درنشستمدیرانایرانخودرووفوالد
مبارکهمطرحشد؛

ایران خودرو و فوالد مبارکه 
دو بازوی استراتژیک توسعه 

کشور اقتصادی 
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یک مدرس ارتباطات: 

توجهرسانههابهمسئلهآبمنجر
بهتغییررفتارشهروندانمیشود

یک مدرس ارتباطات گفت: سبز 
شــدن رســانه ها و ارزش گــذاری 
درونــی و بیرونــی آنهــا نســبت 
بــه مســئله آب، در نهایــت موجــب تغییــر رفتــار و 

شکل گیری شهروندان آبی می شود. 
در  رســانه ها  بیان اینکــه  بــا  پرســتو ایران پور 
عمومی شــدن مســئله آب نقــش کلیــدی دارنــد، 
اظهار داشــت: ایجاد و تقویت باورهــا، نگرش های 
آبی مردم در سه سطح فردی، نهادی و اجتماعی 

وابسته و متأثر از رسانه است.
وی با اشــاره به اینکه سبز شــدن رســانه ها و ارزش 
گذاری درونی و بیرونی آنها نســبت به مســئله آب، 
در نهایــت موجــب تغییــر رفتار آبــی و شــکل گیری 
شــهروندان آبــی می شــود، گفــت: نگــرش، دانش 
زیست محیطی و ســواد آبی از پیشــایندهای رفتار 

آبی است.
مدرس ارتباطات و کارشناس روابط عمومی شرکت 
آب منطقــه ای اصفهــان بــا بیان اینکــه ســواد آب 
بــه عنــوان مفهومی مشــتق شــده از ســواد محیط 
زیست است، خاطر نشان کرد: سواد آب را می توان 
گاهی اســتفاده کارآمد از منابع محدود  آموزش و آ

آبی، تعریف کرد.
کید بر اینکه ســواد آبی راهکاری برای  ایران پور با تأ
توســعه پایدار اســت، افــزود: حکمرانی خــوب آب 
به مشــارکت مردم نیاز دارد و ســبز شــدن رسانه ها 

وسیله ای برای افزایش مشارکت مردم است.
وی با بیان اینکه ارتقا نیافتن سواد آبی شهروندان 
سبب سبز شویی، گسترش شایعه ها و ایجاد بحران 
و اغتشاشــات می شــود، اضافــه کرد: ســبز شــویی 
پدیده ای است که به رفتار دو گانه یک شرکت یعنی 

عملکرد ضعیف محیط زیستی و ارتباطات نمایشی 
مثبت درباره محیط زیست، اطالق می شود.

مدرس ارتباطات و کارشناس روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای اصفهان ابراز داشــت: ســواد آبی به 
جای اینکه به یادگیرندگان بگوید چگونه رفتار کنند 
تا با محیط زیست و شرایط آبی سازگاری بیشتری 
داشــته باشــند بر مهارت اندیشــه، تفکر انتقادی و 

گاهانه متمرکز است. تصمیم گیری آ
ایرانپور خاطر نشان کرد: شرایط فعلی ارتقای سواد 

آبی شــهروندان، هدف گذاری و سیاســت گذاری 
در ســواد آب، ارزش گــذاری آب، نگرش های آبی، 
مهارت های آبی، دانش آب و ارتقا ســواد به دست 
آمد و طبق یافته هــای کمی پژوهش هدف گذاری 
و سیاســتگذاری در ســواد آب در باالتریــن اولویت 
اســت و سیاســت گذاری در ســواد آب بــه درک 

سیاست گذاران کشور ارتباط مستقیم دارد.
کیــد بر اینکــه در شــرایط زمینــه ای تنــوع  وی بــا تأ
رســانه ای بــه عنــوان مقوله اصلی شــناخته شــد، 

افــزود: یافته هــای پژوهــش ارتقــای ســواد آبــی 
شــهروندان را با به کار گیــری راهبردها بــا اولویت، 
تغییر در سیستم آموزشی، ارتقا سرمایه اجتماعی، 
نهادینــه ســازی گفتمــان آب، تعامل با رســانه ها، 
مخاطــب شناســی، تعامــل چابــک رســانه ای، 
محتــوای کامــل و غنــی رســانه ای، ســبز شــدن 
رســانه ها، تعامــل صنعــت، نهادهــای آموزشــی و 
دانشگاه، آسیب شناسی طرح های کالن آموزشی 

می توان عملی دانست.

خبر

مدیر عامل شــرکت گاز اســتان 
اصفهان گفت: امسال به سبب 
افزایــش مشــترکان و توســعه 
بهره برداری ها، مصرف گاز در اســتان در مقایسه 
با ســال قبل ۱۰ درصد بیشــتر خواهد بــود و بر این 

اساس مدیریت مصرف الزم است. 
ســید مصطفــی علــوی مدیرعامــل شــرکت گاز 
استان اصفهان بابیان اینکه پارسال با ۱۵ میلیون 
مترمکعب کمبود گاز در ساعات پرمصرف استان 
روبرو بودیم گفــت: با کاهش دمــا در این چند روز 

اخیر میزان مصرف گاز در اســتان اصفهــان از مرز 
گر  ۶۲ میلیون مترمکعب روزانه گذشــته است و ا
مدیریت مصرف وجود نداشته باشد دچار مشکل 

در تأمین گاز خواهیم شد.
وی بیان کرد: شــبکه به هم پیوســته گاز را در کل 
کشــور داریم و بایــد به تأمیــن انرژی در کل کشــور 
توجه شود و کوتاهی در هر استان به دیگر بخش ها 
آسیب می زند، اما تالش می کنیم مشکلی در توزیع 

گاز برای مصارف خانگی نداشته باشیم.
علوی بابیان اینکه برخی از افراد سودجو باانگیزه 

منافــع شــخصی کنتور هــای گاز را دســت کاری 
کــرده و کاهــش پرداخــت قبــوض پرداختــی را 
وعده می دهند اظهار کرد: این اقــدام فریبکاران 
باعــث خرابــی کنتــور ورودی صنایــع، منــازل و 
کز اقتصادی و تولیدی می شود و دیگر قابلیت  مرا
استفاده ندارد که شرکت گاز با شناسایی چنین 
مشــترکانی عالوه بــر دریافــت هزینه کامــل کنتور 
کثر مصرف  سالم، آنان را به پرداخت جریمه حدا

گاز محکوم می کند.
وی بابیان اینکــه کنتور هــای نصب شــده فاقــد 

هرگونه مشکل هستند، تصریح کرد: درصورتی که 
مردم نسبت به عملکرد این وسیله سنجش شک 
داشته و ایرادی به آن وارد باشد مراتب را به شرکت 
گاز اعالم و از اقدام خودسرانه خودداری کنند که 
در غیر این صورت مشمول مجازات خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ادامه داد: 
دفاتــر شــرکت گاز در تمامی شهرســتان ها بــرای 
رسیدگی به مشــکالت و معایب مســیر انتقال گاز 
رســیدگی می کننــد و نیــازی بــه مراجعه بــه افراد 
غیرمتخصص و غیر از مأموران این شرکت نیست.

وی بابیان اینکه مردم استان اصفهان در پرداخت 
هزینه های مصرف گاز کوتاهی نمی کنند، تصریح 
کرد: دست کاری کنتور های گاز زیان به بیت المال 

محسوب می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان شمار افراد 
متخلف شناسایی شده در این حوزه را یک درصد 
از کل مشــترکان دانســت و گفت: این افراد تحت 
تأثیــر افــکار غلــط ســودجویان دســت بــه چنین 

اقدامی زده اند.
بیــش از یک میلیــون و ۸۷۰ مشــترک در اســتان 
اصفهان از شبکه گاز برخوردار هستند که میانگین 

مصرف آن ها ۶۰ میلیون مترمکعب است.
استان اصفهان پس از تهران، رتبه دوم کشوری را 

درزمینٔه توزیع گاز طبیعی دارد.

امکانــات امــدادی شهرســتان 
پاســخگوی  خوروبیابانــک 
بحران هــا به ویژه ســیالب های 

احتمالی نیست.
فرمانــدار خوروبیابانــک در کارگــروه ســیالب این 

شهرســتان گفــت: شــهرداری ها، دهیاری هــا، 
راهداری، حمل و نقل جاده ای و دیگر دستگاه های 
اجرایی پیوســته وضعیــت پل ها و ســیل بند ها را 
بررسی می کنند و اقدام های الزم برای پیشگیری از 

وقوع هر حادثه ای را انجام می دهند.

عباس نظام االسالمی افزود: تقویت سیل بندها، 
شناسایی نقاط حادثه خیز، به روز رسانی تجهیزات 
امــدادی، برگــزاری کارگاه های آموزشــی مدیریت 
بحران و آموزش شهروندان از مهمترین موضوعات 

مطرح شده در این کارگروه بود.

خبر

خبر

رئیس کل دادگستری اصفهان گفت: زمین خواری 
۲ هزار میلیارد تومانی در این استان با پیگیری های 

کام ماند.  به موقع نا
محمدرضا حبیبی در حاشیه معارفه رییس جدید 
دادگســتری آران و بیــدگل افــزود: در ایــن پرونــده 
افرادی با اقدام های مزورانه خود به دنبال تغییر سیر 
پرونده ای بودند تا سند دهها هکتار از اراضی دولتی 

را باطل و آن را به نفع خود مصادره کنند.
رئیس کل دادگستری اصفهان اطالعات بیشتری 
درباره زمین خــواری ۲ هزار میلیــارد تومانی در این 

استان ارایه نکرد.
حبیبی از کاهش رشد جرایم در استان اصفهان در 
۲ سال اخیر نسبت به سال های پیشــتر خبر داد و 
گفت: در دهه های گذشته رشــد جرایم بیش از ۲۰ 
درصد هر سال نسبت به سال قبل تر افزایش داشته 
است که با اقدام های پیشگیرانه در چند سال اخیر 

شاهد کاهش رشد جرایم به زیر ۱۰ درصد هستیم.

وی بــه بحــث آلودگــی هــوا در کالنشــهر اصفهــان 
اشــاره کرد و اظهار داشــت: روزانه چندیــن گزارش 
از آلودگی های صنایع به دادسرا ارسال می شود که 
مجموعه دادگستری با جدیت پرونده های آلودگی 

هوا را پیگیری می کند.

حبیبی با اشاره به ممنوعیت اســتفاده از سوخت 
مازوت در ۲ نیروگاه کالنشــهر اصفهــان افزود: پس 
از اعــالم  نظر کارشناســان مبنــی بر افزایش شــدت 
آلودگی هوا و به خطر افتادن سالمت مردم در صورت 
استفاده نیروگاه ها از ســوخت مازوت، دادگستری 

اصفهان ورود کرده و سامانه های بکارگیری مازوت 
پلمب شد.

وی بــه زمزمه هایی مبنی بر روشــن شــدن مجدد 
نیروگاه های اصفهان با ســوخت مازوت اشاره کرد 
و ادامه داد: دادگســتری به محض دریافت گزارش 
مبنی بر استفاده دوباره از سوخت مازوت با جدیت 
ورود خواهد کرد، چرا که شرایط کالنشهر اصفهان 

ویژه است.
وی اضافه کرد: کمترین بارندگی و کمترین روزهای 
ک در ســال های اخیــر بــرای کالنشــهر اصفهان  پــا
گزارش شده و این در حالیست که نیروگاه ها هم در 

مسیر جهت باد قرار گرفته است.
 در ایــن آییــن از خدمات محســن تاج افــروز رییس 
دادگســتری قبلــی آران و بیــدگل کــه بــه عنــوان 
رییس جدید دادگســتری کاشــان منصوب شــده 
قدردانی و امیرحسین رزاقی به عنوان رییس جدید 

دادگستری آران و بیدگل معرفی شد.

رئیسکلدادگستریاصفهان:

کام ماند زمین خواری ۲ هزار میلیارد تومانی در اصفهان نا

محمــد نورصالحــی پیرامــون جلســه اعضــای 
شورای شهر با اســتاندار جدید اصفهان اظهار 
داشت: به اتفاق اعضای شــورای اسالمی شهر 
اصفهــان جلســه و دیــداری را بــا ســیدرضا 
کــه  مرتضــوی اســتاندار اصفهــان داشــتیم 
جلســه خوبی بــود، ضمــن معرفــی برنامه ها و 
کید  اولویت های شورای شهر برای استاندار تأ
زیادی روی مســأله تأمین آب و مدیریت واحد 

در این زمینه داشتیم.
بــا  اصفهــان  اسالمی شــهر  شــورای  رئیــس 
بیان اینکــه در ایــن جلســه بحــث مناطــق کم 
برخــوردار و هم افزایی  هایــی که در ایــن زمینه  

می تواند اتفاق بیفتد، مطرح شد، عنوان کرد: 
استاندار هم وقت مبسوطی را گذاشتند و نقطه 

نظرات خودشان را گفتند.
وی با اشاره به اینکه در این جلسه پیشنهاد شد 
جلسات مستمری داشــته باشیم و ایشان هم 
استقبال کردند، افزود: مقرر شــد که اولویت را 
روی مناطق کمتر برخوردار بگذاریم و با برنامه 
قبلی و دیدگاه های هماهنگ شده پیش رویم.

کــرد:  خاطرنشــان  هم چنیــن  نورصالحــی 
مصوبــه ای در شــوراهای قبــل دربــاره ســتاد 
ویــژه مناطق محــروم داشــتیم که ریاســت آن 
را اســتاندار برعهده دارد و ســال ها اســت فعال 
نبــوده، درخواســت داشــتیم که ایــن ســتاد 
مجددا با معیت استاندار و سایر ارگان ها فعال 

شود.
رئیــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان بیــان 
داشت: مقرر شد جلسه بعدی را هم از مناطق 
کمتــر برخــوردار شــروع کنیم کــه هــم از ایده ها 
و برنامه هــای اســتاندار و هــم اولویت هــا و 

برنامه های شورای شهر است.

مدیر مرکــز مدیریــت و کنتــرل ترافیک شــهرداری 
اصفهان گفت: بر اســاس برنامه ریزی انجام شده 
در شــش ماهــه دوم امســال تشــخیص وضعیت 
ترافیک بزرگراه هــای اصفهان به صــورت مکانیزه 

انجام می شود. 
هادی کریمی مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک 
شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه سیســتم های 
کنتــرل، نظــارت و مدیریــت بزرگراه هــای شــهر 
اصفهــان، گفت: این سیســتم ها به ســه دســته 
کلی تقسیم می شود که یکی از آن ها سامانه های 
نظارت تصویری در خیابان ها و بزرگراه اســت که 
از این طریق امکان رصــد تصاویر تردد هــا در مرکز 

کنترل ترافیک وجود دارد.
وی افزود: نیرو های مستقر در مرکز مدیریت و کنترل 
ترافیــک شــهرداری اصفهــان می تواننــد جریــان 
ترافیکــی بزرگراه هــا را رصــد کننــد و در صــورت نیاز 
تصمیمات مربوطه را برای کاهــش ترافیک یا رفع 

مشکالت ناشی از تصادفات بگیرند.
مدیر مرکــز مدیریــت و کنتــرل ترافیک شــهرداری 
اصفهان تصریــح کــرد: بخــش دوم ســامانه های 
اطالع رسانی در سطح شهر و معابر بزرگراه ها است، 
تابلو های متغیر خبری وضعیت ترافیک را به کاربران 

شبکه های حمل و نقل اطالع رسانی می کند.
وی خاطرنشان کرد: در شهر اصفهان ۴۲ سامانه 
تابلو هــای متغیــر خبــری و ۱۵ ســامانه تابلو هــای 
کوچک خبری نصب شــده که شــبانه روزی فعال 
بوده و جریان ترافیک ســنگین یا نیمه ســنگین را 
به رانندگان و اســتفاده کنندگان از شبکه حمل و 

نقل اطالع رســانی می کند تا فشــار روانی رانندگان 
کاهش یابد.

کریمی بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر تشــخیص 
وضعیت ترافیک بزرگراه ها توسط نیرو های انسانی 
انجام می شود، گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام 
شده در شش ماهه دوم امسال  این اقدام به صورت 
مکانیزه و با پردازش تصویر انجام خواهد شد و اپراتور 

نقش تأیید کننده وضعیت ترافیک را دارد.
کیــد بر اینکــه بخــش ســوم ســامانه ها و  وی بــا تا
تجهیــزات هوشــمند، ســامانه های ثبــت تخلف 
اســت، گفت: معابــر بزرگراهــی و شــهری اصفهان 
به سامانه های ثبت تخلف ســرعت مجهز شده و 
چنانچه پیامک تخلف برای رانندگان ارسال نشود 
به معنای اعمال نکردن قانون نیست، امیدواریم 
همه با رعایت سرعت مجاز، ســفر ایمنی در پیش 

داشته باشند.
مدیر مرکــز مدیریــت و کنتــرل ترافیک شــهرداری 
اصفهــان ادامــه داد: در بزرگراه هــا ســامانه های 
ثبــت تخلف ســرعت بــا هــدف کاهــش ســرعت و 

افزایش اینمی تردد ها نصب شده است.

مدیرکل عشایر اصفهان گفت: فقر مراتع، کم آبی و 
کمبود نهاده های دامی اصلی ترین مشکل عشایر 
عــرب جرقویــه در شــرق اســتان اصفهــان اســت.  
مختار اسفندیاری افزود :امسال کمبود نهاده های 
دامــی در کنار کمبــود بارندگــی و علوفــه نه چندان 
کافی مشکالت عدیده ای را برای این قشر پرتالش 
به همراه داشــت. وی ادامه داد: بر همین اســاس 
آبرسانی سیار به عشــایر این منطقه به وسیله پنج 
دستگاه خودرو و همچنین توزیع علوفه موردنیاز 
انجام می شــود و پس ازاین مرحله سوخت رسانی 
و تامین وســایل گرمایشی در دســتور کار قرارگرفته 
اســت. وی خاطرنشــان کــرد: کــوچ عشــایر عــرب 
جرقویه به مناطق شرقی اصفهان تا ۱۰ آبان ادامه دارد 
و آبرسانی به آنان در هفته نخست آبان آغاز خواهد 
شد. مدیرکل عشایر اصفهان با اشاره عشایر استان 
دارای ۲۵ هزار هکتار زمین کشاورزی و ۱۲ هزار هکتار 
باغ سیب هستند گفت: بدلیل خشکسالی امسال 
میزان کشــت و کار آنان بویژه در منطقــه نصرآباد و 
کن هستند  محمدآباد که عشایر عرب جرقویه سا

به شدت کاهش یافته است.
اســفندیاری اضافه کرد: عشــایر شــرق اصفهان در 
سال های گذشته با استفاده از آب چند حلقه چاه، 

محصوالتی همچون ذرت و گندم کشت می کردند 
ولی فعالیت آنان در مدت اخیر کمتر شد.

وی بابیان اینکه کمبود نهاده های دامی معضالتی 
را برای دامــداران در کل کشــور ایجاد کرد افــزود: در 
استان اصفهان نیاز و توزیع نهاده های دامی حدود 
چهار برابر افزایش یافت و با توجه به خشکی شرق 

اصفهان توزیع همچنان ادامه خواهد یافت.
بر اساس آمار اداره کل امور عشایر استان اصفهان، 
۹ هــزار و ۶۰۵ خانــوار عشــایری در اســتان اصفهان 
زندگی می کنند که این تعداد شامل ایالت قشقایی، 

بختیاری و عرب جرقویه هستند.
در شهرهای بویین میاندشــت، فریدن و چادگان 
واقع در غرب استان ۲۷ هزار نفر عشایر ایل بختیاری 
و در سمیرم، دهاقان و شهرضا در شمال استان ۲۴ 
هزار نفر از ایل قشقایی و محمدآباد و نصرآباد در شرق 
اصفهان سه هزار نفر عشایر از طایفه عرب جرقویه 

سکونت دارند.
عشایر استان اصفهان ۲۸ درصد مواد کاالهای این 
استان را تأمین و ۳۰ تا ۳۵ هزار مترمربع انواع فرش، 
جاجیم، گلیم، کیــف و محصوالتی ازاین دســت، 
۵۵ هــزار تن لبنیــات، ۳۰۰ تن عســل و ۱۵۰ هــزار تن 

سیب درختی تولید می کنند.

درجلسهاعضایشورایشهربااستانداراصفهانچهگذشت؟
پیشنهاد احیای ستاد ویژه مناطق محروم 

مدیرمرکزکنترلترافیکشهرداریاصفهان:
تشخیص وضعیت ترافیک بزرگراه های اصفهان 

مکانیزه می شود 

خبر

مدیرکلعشایراصفهان:

کم آبی اصلی ترین مشکل عشایر عرب  فقر مراتع و 
َجرقویه اصفهان است

خبر

مدیــر منطقه هشــت شــهرداری اصفهــان از 
اجرایی شــدن فرآیند اســتعالم آتش نشــانی 
به صورت الکترونیک در این منطقه به صورت 

آزمایشی خبر داد.
محمد کیهانــی در خصوص چرایــی اجرایی 
شــدن این فرآینــد در منطقــه هشــت، اظهار 
کرد: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان با توجه به تعداد زیاد درخواست های 
روزانه و وجود نیروهای متخصص در منطقه 
هشت، این فرآیند را به صورت آزمایشی در این 
منطقه اجرایی کرد تا پس از رفع ایرادها و بهبود 
گردش کار، این خدمت را به همه مناطق ۱۵ 

گانه شهرداری تسری دهد.
وی با بیان اینکه یکــی از مراحل صدور پروانه 
و پایــان کار در شــهرداری، اخــذ اســتعالم از 
سازمان آتش نشانی است، افزود: در راستای 
محقــق شــدن دولــت الکترونیــک معاونــت 
شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهــان 
به منظور ســهولت در انجام و حــذف مدارک 
فیزیکی، این فرآینــد را به صورت آزمایشــی در 

منطقه هشت اجرایی کرد.
مدیــر منطقــه هشــت شــهرداری اصفهــان 
کــرد: در مرحلــه نخســت فرآینــد  تصریــح 
الکترونیکی استعالم آتش نشانی، پیش نویس 
صــدور پروانــه و پایــان کار و همچنیــن صــدور 
ســپس  و  انجــام  آتش نشــانی  اســتعالم 
درخواست به زیرسیستم آتش نشانی ارسال 
می شود و با تعریف دسترســی های موردنیاز 
برای ســازمان مربوطه در سیســتم یکپارچه 
شهرســازی و درآمــد، ادامه فرآینــد به صورت 
کارتابل محــور و بــدون حضور شــهروند در آن 
ســازمان انجــام خواهــد شــد و پــس از صدور 
پاسخ، ضمن اطالع رسانی به شهروند، پاسخ 
مورد نظر به صورت خودکار در سامانه درج و در 
صورت لزوم شهروند به آن سازمان فراخوانده 
می شــود. وی ادامه داد: در هر مرحله جهت 
اطــالع شــهروند پیامــک ارســال می شــود 
ضمن اینکــه درخواســت کننده می توانــد بــا 
مراجعه بــه ســامانه اصفهــان نما به نشــانی 
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ضمــن پیگیــری درخواســت خــود، از دیگــر 
خدمات غیرحضوری شهرداری اصفهان نیز 

بهره مند شود.

رئیــس شــورا های حــل اختــالف اســتان 
اصفهــان از آزادی بیــش از ۱۲۰۰ زندانــی بــا 
همت شورای حل اختالف استان در شش 

ماهه اول سال ۱۴۰۰ خبر داد. 
ســید محمــد موســویان رئیس شــورا های 
حل اختالف استان اصفهان از آزادی بیش 
از ۱۲۰۰ زندانی با همت شورای حل اختالف 
اســتان اصفهــان در شــش ماهه اول ســال 
۱۴۰۰ خبــر داد و گفــت: بــا تالش شــورا های 
حــل اختــالف حوزه هــای قضایــی اســتان 
اصفهان در شــش ماهه اول امســال  ۱۲۶۲ 
زندانی از زندان آزاد و به جامعه و آغوش گرم 

خانواده های خود بازگشتند.
رئیــس شــورا های حــل اختــالف اســتان 
اصفهان افــزود: از ایــن تعداد پرونــده ۸۲۵ 
نفر با همت و وســاطت شعب شــورای حل 
اختالف و ۴۳۷ نفــر با تالش و پیگیری های 
شــعب ویــژه زنــدان اســتان اصفهــان بــه 
مصالحه و در نهایــت آزادی زندانی منتهی 

شده است.
وی افزود: در این میان به ترتیب حوزه های 
قضایی اصفهان با تعداد ۴۴۸ نفر، خمینی 
شــهر با تعداد ۱۶۴ نفــر، نجف آباد بــا تعداد 
۱۴۱ نفر، کاشان با تعداد ۷۲ نفر، فالورجان 
با تعداد ۳۹ نفر، داران و فریــدن با تعداد ۹۰ 
نفر، زرین شــهر بــا تعــداد ۷۰ نفر، ســمیرم و 
بادرود هر دو با تعــداد ۲۱ نفــر آزادی زندانی 
نیز بیشــترین آمــار آزادی زندانــی را به خود 

اختصاص داده اند.
موسویان در ادامه گفت: تعداد ۱۷۳۷ فقره 
پرونده در شش ماهه اول امسال  به شعب 
ویژه زندان ارجــاع گردیده اســت که تعداد 
۱۷۱۱ فقــره پرونــده نیــز مختومــه گردیــده 
اســت و تعــداد ۱۲۹۰ فقــره نیــز بــه مصالحه 

رسیده است.
وی اظهار امیدواری کرد: در ســال جدید با 
همت و تــالش مجددانه پرســنل خــدوم و 
پرتالش شــورا های حل اختالف در اســتان 
اصفهان شاهد آزادی هر چه بیشتر زندانیان 
از زندان ها باشیم تا ضمن بازگرداندن آن ها 
به جامعه، خانواده های آنان نیز از مشکالت 

و عواقب آن نیز رهایی یابند.

مدیرمنطقه۸شهرداریاصفهان
خبرداد:

آغاز فرآیند الکترونیکی 
استعالم آتش نشانی 

از منطقه ۸

آزادی بیش از ۱۲۰۰ زندانی 
با همت شورای حل اختالف

 استان اصفهان 

مدیرعاملشرکتگازاستاناصفهان:

گاز مواجه است  کمبود  اصفهان در فصل سرد سال با احتمال 

لزوم تکمیل تجهیزات امدادی شهرستان خوروبیابانک 
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ازخبرسازترینگنبدمرمتشدهایرانچهخبر؟
ناظــر ارشــد مرمــت گنبد شــیخ 
آخریــن  دربــارۀ  لطــف اهلل 
تصمیماتــی کــه در کمیته فنی 
میراث فرهنگــی اصفهان برای 
مرمت این گنبد ارزشمند گرفته شده توضیحاتی 

را بیان کرد. 
اســتاد  امســال،  شــهریورماه  یکــم  و  بیســت 
رحمت اهلل رضایت بر اثر ابتال به کرونا درگذشــت؛ 
معمــار و مرمتگــر پیشکســوتی کــه فعالیت هــای 
مهمــی، چــون اتصــال بــازار رنگرز هــا در خیابــان 
حکیم، بازسازی سردر کوشــک، سردر و ورودی 
مــوزه عالمــه مجلســی، مرمــت تــاالر تیمــوری، 
طاق های شبستان ضلع شمال شرقی امامزاده 
اســماعیل، مصالی شــاه عبدالعظیم حسنی در 
شهر ری و شبکه بندی دور حیاط مسجد جامع 
اصفهان را در کارنامۀ خود داشت و از سال ۱۳۹۸ 
نیز همراه با پسران خود بر روی پروژۀ مرمت گنبد 

شیخ لطف اهلل کار می کرد.
دو روز پس از درگذشت این استاد پیشکسوت که 
حضور او دلیل موجه ترک تشریفات برای سپردن 
مرمت گنبد به فرزندانش به شمار می رفت، یکی 
از خبرگزاری هــای اصفهــان از فریبــا خطابخــش 
مدیر پایــگاه میراث جهانــی نقش جهــان دربارۀ 
گنبــد شــیخ لطــف اهلل پــس از  وضعیــت مرمــت 
رحمت اهلل رضایت ســؤال پرســید و او با اشاره به 
آنکه در حال حاضر استادکاران به نام دیگری نیز 
در اصفهان هستند که بتوانند ادامه روند مرمت 
گنبد شــیخ لطــف اهلل را انجام دهند، پاســخ داد: 
که از یک سو رحمت اهلل  »جای نگرانی نیست چرا

رضایت آموزش های الزم را به فرزندان خود داده 
بود و از دیگر سو استادکاران پیشکسوت دیگری 
نیــز در اصفهان هســتند کــه بتواننــد کار را ادامه 
دهنــد. هرچنــد ممکــن اســت این اســتادکاران 
در حــد رحمــت اهلل رضایــت نباشــند و بــا فــوت 
هریک از این استادکاران یک گنجینه را از دست 
می دهیــم، اما می توان اســتادکار جدیــد معرفی 
کرد. وضعیت مرمت هم بــه خوبی پیش می رود 
و قالب گیری کاشی ها که یک کار تخصصی است 

در حال انجام است.«
از  دیگــری  بخــش  شــدن  برچیــده  بــه  نظــر 
کاشــی های گنبــد شــیخ لطــف اهلل طــی روز های 

گذشته، محســن نکویی ناظر ارشد مرمت گنبد 
شــیخ لطــف اهلل گفت: بــا توجــه بــه فوت اســتاد 
رضایــت، تصمیــم مجموعــۀ ســازمان و کمیتــه 
شــورای فنی بر این شــد کــه یکــی از اســتادکاران 
)محمدحســن  اصفهــان  قدیمی کاشــی کاری 
مقضــی( بــرای ادامــۀ مرمــت در کنــار خانــوادۀ 
مرحــوم رضایــت حضــور داشــته باشــند و کار بــا 

حضور ایشان ادامه پیدا کند.
نکویــی در پاســخ به ایــن ســؤال کــه آیــا فــاز دوم 
مرمــت بــه روش فــاز نخســت انجام خواهد شــد 
یــا خیــر؟ گفــت: روش کار در فــاز دوم اســتفاده 
از همــان کاشــی های قبلــی گنبــد اســت و بحث 

استفاده از کاشی جدید مطرح نیست. زیرسازی 
ح تائید شــده شــورای فنــی انجام  نیز طبــق طــر

خواهد شد.
دهم تیرماه امسال تعدادی از استادکاران مرمت 
و دوستداران میراث فرهنگی استان اصفهان، با 
حضور در دفتر اتحادیۀ صنف صنایع دستی این 
اســتان و امضــای نامــه ای سرگشــاده خطاب به 
مقــام قضایی و نماینــدگان اصفهــان در مجلس 
شــورای اســالمی، خواســتار توقف مرمــت گنبد 
مســجد شــیخ لطــف اهلل تــا برگــزاری کنگــرۀ نقــد 
مرمــت و رفــع شــبهات موجــود در مرمــت فــاز 

نخست آن شدند.

نماینده مردم نجف آباد، تیران 
و کرون در مجلس با برشمردن 
مشــکالت فرودگاهــی اصفهان 
گفت: نــگاه گردشــگری به اســتان اصفهــان باید 
تغییر کند و همه مسئوالن هرچه سریع تر به سمت 

توریستی شدن نصف جهان پیش بروند. 
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد، تیران و 
کید بر اهمیت  کرون در مجلس شورای اسالمی با تا
صنعت گردشگری و ضرورت توجه به آن، گفت: 
طبــق برآورد های انجام گرفتــه، تا ۲۰ ســال آینده 
با توجه به اینکه ماشین آالت برقی می شوند، ۸۰ 
درصد از فروش نفت مــا کاهش خواهد یافت و ما 
ناچار هســتیم به ســمت صنایــع جایگزین نفت 
حرکت کنیم که یکی از صنایع مهمی که ظرفیت 
جایگزین فروش نفــت را دارد، صنعت توریســم و 

گردشگری است.
وی افــزود: مــا وقتــی بــا مــردم دیگــر کشــور ها که 
اصفهان را دیده اند هم صحبت می شــویم، واقعا 

همه مبهوت زیبایی اصفهان هستند و معتقدم 
که از نظر توریستی و گردشــگری، اصفهان یکی از 
معروف تریــن نقــاط دیدنی دنیاســت، به همین 
دلیل گردشــگری در اصفهــان از جملــه صنایعی 

است که ظرفیت بسیاری دارد.
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس، 

فرودگاه را نقطه ورود صنعت توریست به یک شهر 
عنــوان و خاطرنشــان کــرد: وقتی نگاه توریســتی 
داشته باشیم، یکی از اولین زیرساخت های مورد 
نیاز، فــرودگاه اســت. دسترســی ریلی به فــرودگاه 
گر نگاه ما  شــهید بهشــتی وجود ندارد و از طرفی ا
گردشــگری باشــد، یک فــرودگاه جواب گــوی نیاز 

اصفهان نیســت و همین االن اســتان های دیگر 
مثل شــیراز و سیســتان بلوچستان دســت کم ۳ 

فرودگاه دارند.
ابوترابــی دربــاره نــگاه گردشــگری اظهار داشــت: 
متاسفانه کوته نگری برخی مسئوالن باعث شده 
که حتــی امروز و فــردا را هــم نبیننــد و در مخالفت 
با ایجاد فرودگاه جدید ادعا کنند که اصفهان نیازی 
به فرودگاه جدید ندارد و دیگر شهر ها که فرودگاه 
دارند، مسافر هم دارند و... و ما نباید انتظار داشته 
باشــیم که ایــن مســئوالن نگاه هــای بلندمدت 

داشته و به فکر ۲۰ سال آینده اصفهان باشند.
وی افزود: مــا در آینــده ای نه چنــدان دور مجبور 
خواهیم بــود به فکر ایجــاد فرودگاه هــای جدید و 
گر از همین االن کلنگ  به روز در اصفهان باشیم و ا
فرودگاه را به زمین بزنیم، حداقل ۱۰ سال دیگر این 
فرودگاه افتتاح خواهد شد و همین االن هم از دیگر 
شهر های توریستی عقب هســتیم و هرچه تعلل 

کنیم، بیشتر عقب می افتیم.

رییــس اداره میــراث فرهنگــی، 
دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
شهرســتان مبارکــه از ثبــت ملــی 
قلعه تاریخی یاوری واقع در شهر 

طالخونچه خبر داد. 
ولــی الــه رهبــری رییــس اداره میــراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی شهرستان مبارکه گفت: 
ثبت قلعه یــاوری در فهرســت آثــار ملی در نامــه وزیر 
میراث فرهنگی کشور به استاندار اصفهان به شماره 

۳۳۴۱۳ ابالغ شده است.

وی ادامــه داد: ایــن بنــای تاریخــی از ویژگی هــای 
معماری باارزشــی برخوردار اســت و به همین دلیل 
در راستای حفظ آن نســبت به ثبت این اثر تاریخی 

اقدام شد.
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  اداره  رییــس 
صنایع دســتی شهرســتان مبارکــه افــزود: شــهر 
طالخونچه باوجود بافت تاریخی و بنا های ارزشمند 
به شهر قلعه ها شهرت دارد و تعداد ۹ اثر این شهر در 

فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.
وی خاطرنشان کرد: پرونده آیین نخل گردانی و آش 

اوماج این شهر نیز در مرحله نهایی ثبت در فهرست 
آثار ملی معنوی ایران قرار دارد.

قلعه تاریخــی یاوری با مســاحت حــدود چهــار هزار 
مترمربع، مربوط به دوران قاجار است؛ این قلعه که 
در ســاخت آن از خشــت و گل استفاده شــده دارای 
کاربری مسکونی و چهار برج نگهبانی است. در این 
قلعه خانه های تودرتو، اتاق ها و اسطبل و آشپزخانه 
وجود داشته واب قلعه به نوعی از چاه یا قنات تأمین 

می شده است. 
شهرســتان مبارکه دارای ۳۵۰ اثر تاریخی، طبیعی و 
مذهبی است که ۳۵ اثر آن در فهرست آثار ملی ایران 

به ثبت رسیده است.

ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  مدیــر 
اسالمی اســتان اصفهان، گفت: 
ساخت مجتمع فرهنگی هنری 
خوانسار به دلیل سنگ اندازی برخی مسئوالن هنوز 

در ردیف بودجه قرار نگرفته است.
حجــت االســالم رمضانعلــی معتمــدی در دیــدار بــا 
اصحاب فرهنگ هنر رســانه شهرســتان خوانســار، 
اظهار کرد: عملیات ساخت مجتمع »فرهنگی هنری 
خوانسار« به دلیل پیدا نکردن ردیف اعتبار، هنوز آغاز 

نشده است.
وی با بیان اینکه "ساخت این مجتمع فرهنگی هنری 
از مطالبات هنرمندان خوانسار است"، افزود: در سفر 
پیشــین به این شهرســتان پیگیر اجرای ایــن پروژه 
شدم، اما متأسفانه برخی از مسئوالن سنگ اندازی 
کردند، امیدوارم با همکاری مسئوالن جدید عملیات 

اجرای آن آغاز شود.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان، 
گفت: با ساخت این مجتمع فرهنگی هنری، بسیاری 
از نیازهــای فرهنگــی و هنــری هنرمنــدان خوانســار 
که در نقشه ساخت این پروژه  برطرف می شــود، چرا
ســالن های گالــری و نمایش و ســایر نیازهــای حوزه 

فرهنگ و هنر در نظر گرفته شده است.
معتمدی در رابطه با بیمه هنرمندان، تصریح کرد: 
پس از باز شــدن ســامانه ثبت نام، هنرمندان دارای 
شــرایط می توانند با بارگذاری مستندات خود عضو 
شوند تا متناســب با حوزه فعالیت هنری کارت هنر 

دریافت کنند.
وی خاطر نشــان کرد: هنرمنــدان خوانســار با وجود 
محرومیــت امکانــات، آثار زیبــا و فاخــری به نمایش 
گذاشــتند کــه قابلیــت ملــی شــدن دارد، لــذا باید با 
اســتفاده از ظرفیــت هنرمنــدان خوانســاری مقیــم 
تهران نمایشــگاهی دایر شــود تا ایــن آثــار در معرض 

فروش قرار گیرد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با 

کید بر تعامل و همکاری بین هنرمندان با شهرداری  تأ
خوانسار، گفت: امسال به استان اصفهان ۷۷ میلیارد 
تومان بودجه تسهیالت مشاغل خانگی تخصیص 
یافته است، هنرمندان شهرستان خوانسار نیز نسبت 
به دریافت تسهیالت مشاغل خانگی با سود ۴ درصد و 

بازپرداخت پنج ساله اقدام کنند.
کید بــر راه اندازی »هیئت اندیشــه ورز  معتمدی با تأ
فرهنگ و هنــر« در شهرســتان خوانســار، افزود: این 

هیئت اندیشه ورز اتاق فکری برای اصحاب هنر و رسانه 
است و از طرفی می تواند بازوان اداره فرهنگ و ارشاد 

شهرستان شود.
وی با بیان اینکه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خانه 
اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه اســت، افزود: منتظر 
دعوت نامه اداره فرهنگ و ارشاد نباشید، به صورت 
مســتمر بــا بازدیــد از ایــن اداره، گفتمــان فرهنــگ و 

هنر ایجاد کنید. 

نمایندهمردمنجفآباد:

کند  گردشگری به استان اصفهان باید تغییر  نگاه 

ثار ملی ایران  ثبت قلعه یاوری شهرطالخونچه در فهرست آ

مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستاناصفهان:

مجتمع فرهنگی هنری خوانسار در ردیف بودجه قرار نگرفته است

میراث 
تاریخی

میراث 
تاریخی

گردشگری

خبر

شهید بهنام محمدی با جسم کوچک بارها به قلب 
دشمن زد و با وجود مخالفت فرماندهان، خود را به 
صف اول نبرد رساند تا از شهر و دیار خود دفاع کند. 
حاال داســتان زندگــی اش توســط رادیو ایران صدا 

تولید شد.
همزمان با سالروز شــهادت بهنام محمدی ایران 
صدا کتاب گویای داستان بهنام را تولید و منتشر 
کرد. کتاب داســتان بهنــام توســط داوود امیریان 
دارنــده نشــان درجه یــک هنر در رشــته داســتان 
نویسی از طرف وزارت ارشــاد و هنر اسالمی نوشته 

شده است.
کتاب گویای داستان بهنام به سبب اینکه تنها یک 
بخش از زندگی قهرمان داستان را روایت می کند، 
انســجام و یک دســتی جذابــی دارد که عمومــا در 
کتاب هایــی به شــیوه زندگی نامه کمتر به چشــم 
می خورد. فصل اول کتاب از فصول پربار داستان 
است و همه روابط علت و معلولی داستان را در این 
فصل می بینیم. در این اثر شخصیت های واقعی 
داستان حضوری موجه و درست دارند. این شهید 
واالمقــام با همــان جســم کوچــک بارها بــه قلب 
دشمن زد و با وجود مخالفت فرماندهان، خود را به 

صف اول نبرد رساند تا از شهر و دیار خود دفاع کند.
شــهید بهنام محمدی چندین بار نیز به اســارت 
دشمن درآمد، اما هر بار با توسل به شیوه ای از دست 
آنان گریخت و با بهره گیری از هوش، توان و جسارت 
خود توانســت اطالعــات ارزشــمندی از موقعیت 

دشمن را به دســت بیاورد و در اختیار فرماندهان 
جنگ قرار دهد و در رساندن مهمات به رزمندگان 

اسالم بسیار تالش می کرد.
کتاب داســتان بهنام توســط انتشــارات شاهد به 
چاپ رســیده و ایران صدا ایــن کتاب را بــه صورت 
صوتی برای استفاده مخاطبان خود بر روی پایگاه 
کتاب گویای ایران صدا به رایگان قرار داده اســت. 
تهیه کنندگی این اثر را محمد شکری و روایت آن را 

نیز مهیار مهرتاش بر عهده داشته اند.
همچنین ایران صدا پیش از ایــن نیز کتاب بهنام 
جنگجوی ۱۳ ساله که توسط اداره کل حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس برای گروه سنی کودک 
منتشر شده است را به صورت گویا تولید و منتشر 

نموده است.
عالقمنــدان بــرای شــنیدن این کتاب هــای گویا 
می تواننــد اپلیکیشــن تلفــن همراه ایــران صــدا 
را بــرای سیســتم عامل اندرویــد و IOS از نشــانی 
IRANSEDA.IR به صورت رایگان دریافت کنند.

بــا پایــان داوری آثــار جایــزه ادبــی »جــان تان 
جــور« نامزد هــای نهایی ایــن جایــزه معرفــی 

شدند.
از بیــن ۱۰۰ اثــر ارســالی در هربخش پنــج نفر به 
عنــوان نامزد هــای نهایــی اعــالم شــد کــه در 
بخــش داســتان کوتاه کبری حســینی، نرگس 
رضایــی، رحیمــه علیــزاده، نرگــس نــوری، 
خاطره نویســی  بخــش  و  حســینی  محمــد 
شامل خانم ها مریم ناظری، زکیه ملکی، زهرا 

حســین زاده، مرضیه جعفری و آقــای محمد 
حسینی انتخاب شدند.

این جایزه ادبی در دو بخش داســتان کوتاه و 
خاطره نویسی به پاسداشت ابوالفضل بیهقی 
تاریخ نگار و نویسنده ایرانی برگزار شده است.

جایزه ادبی »جــان تان جور« بــه همت حوزه 
هنــری اصفهــان وخانــه ادبیــات مســتقل 
افغانســتان بــا موضوعــات بیهقــی از نیشــابور 
تا غزنیــن، افغانســتان من، جان ایــران، جان 
افغانســتان، شــب های روشــن مهاجــران، 
هندوکــش و شــب طوالنــی، ویــژه مهاجریــن 
کن استان اصفهان برگزار شد. افغانستانی سا
اختتامیه این جایزه ادبی همراه با قدردانی از 
نفرات برگزیده در ساعت ۱۸ روز شنبه اول آبان 
در سالن سعدی حوزه هنری استان اصفهان 
واقــع در خیابــان اســتانداری، گذرســعدی، 

عمارت سعدی برگزار می شود.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی گفت: دولت سیزدهم نگاه ویژه ای به 
بخش ساماندهی مد و لباس دارد و گام های مثبتی 

در این زمینه برداشته شده است. 
مریم پورشــهابی افــزود: امیــد مــی رود برنامه های 
دولــت ســیزدهم در حــوزه مــد و لبــاس بــا اتخــاذ 
راهکارهای مناسب اجرایی و عملیاتی شود تا  شاهد 

ارتقای پوشش ایرانی اسالمی در جامعه باشیم.
وی ادامه داد: با حمایت های دولت و مســئوالن و 
کمک هنرمندان و طراحان کشــور می توان شاهد 
ک ایرانی اســالمی و عفاف و  پیشــرفت حوزه پوشــا

حجاب در جامعه بود.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی اظهار داشــت: بــر پایــه قانــون، 
ساماندهی مد و لباس در کشــور به وزارتخانه های 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، صنعــت، معــدن و 
تجارت، آموزش و پرورش، ســازمان صدا و ســیما و 
اصناف مرتبط اســت و امور مربوطه بــا دبیری این 

کارگروه پیگیری می شود.
به گفته وی، قانون گذار وظیفه هایی را تعیین کرده و 
برعهده دستگاه های یادشده قرار داده که در حوزه 
عفاف و حجاب و پوشش ایرانی اسالمی انجام دهند 
و برای مثال، نظارت بر تولید و عرضه  لباس بر عهده 
وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از ورود کاالی 

قاچاق جلوگیری می کند.
پورشهابی خاطر نشان کرد: نشست های کارگروه 
ساماندهی مد و لباس ماهانه به طور منظم برگزار، 
تصمیم هایی اتخاذ و از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی به دستگاه ها اعالم می شود.
وی با اشــاره به اینکــه نزدیک به ســه هزار طــراح در 
ســامانه مد و لباس ثبت کرده انــد و طراحی لباس 
و بخش هنــری آن را به عهــده دارند، گفت: برپایی 
نمایشــگاه های مــد و لبــاس می توانــد در جامعــه 
فرهنگ ســازی کنــد و بــه ارائــه الگویی بهتــر برای  

پوشش ایرانی اسالمی بپردازد.
بــه گفتــه دبیــر کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس، 
برپایی نمایشگاه های مد و لباس می تواند افزون بر 
فرهنگ ســازی، به ارایه الگویی بهتر برای پوشش 
اســالمی ایرانی بپردازد و در زمینه های مناســب با 
بیان ارزش های دینی و مذهبی، رسوم، سنت ها و 

نوع پوشش و مد را در جامعه تبیین کند.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر برپایی نمایشگاه های 
مد و لباس در کشور، بستر فرایندهای اجتماعی را 
ک مورد توجه  در تعامل با دانشگاه و صنعت پوشا

قرار می دهد.
حوزه مد و لباس از سال ۱۳۸۵ بر پایه قانون به وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی تکلیف شد و از سال ۱۳۸۷ 

شروع به فعالیت کرد.

بیســتمین دوره مســابقات قرآنی کارکنان وظیفه 
زندانهای اســتان اصفهان به میزبانی لنجان برگزار 
شــد. رئیس عقیدتی یــگان حفاظــت زندان های 
اســتان اصفهان گفت: در این دوره از مسابقات ۷۰ 
نفر از زندان های لنجان، مبارکه، فریدن، شــهرضا، 
گلپایگان، خوانسار، خمینی شهر، نجف آباد، نائین 

و شــهر اصفهــان شــرکت کردنــد. حجــت االســالم 
مجیــد فاتحــی افزود: ایــن دوره از مســابقات قرآنی 
در رشــته های اذان، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، 
حفظ، اذان، تفسیر سوره اسراء و مفاهیم نهج البالغه 
برگزار شد. نفرات برتر این دوره از مسابقات قرآنی به 
جشنواره کشوری که دی برگزار میشود راه می یابند.

گویا شد کتاب  زندگی جوان ترین رزمنده دفاع مقدس 

معرفی نامزد های جایزه ادبی »جان تان جور« 

دبیرکارگروهساماندهیمدولباسوزارتفرهنگوارشاد اسالمی  :

دولت سیزدهم نگاه ویژه ای 
به ساماندهی مد و لباس دارد

بهمیزبانیشهرستانلنجان:

کارکنان وظیفه  آغاز بیستمین دوره مسابقات قرآنی 
زندانهای استان اصفهان 

کتاب

خبر

خبر

شانزدهمین جشنواره تالوت های مجلسی 
قرآن استان اصفهان در امامزاده سلطان امیر 

احمد)ع( کاشان برگزار شد. 
شانزدهمین جشنواره تالوت های مجلسی 
قرآن استان اصفهان، با حضور قاریان ممتاز 
کشــوری و بین المللی، در امامزاده ســلطان 

امیراحمد )ع( کاشان برگزار شد.
در این جشــنواره به جــای داور، مــردم قاری 
را برای مرحله نهایی مسابقات بین المللی 

دهه فجر امسال در تهران انتخاب می کنند.
شایان ذکر است، شهرســتان های کاشان و 
آران و بیدگل با بیش از هــزار حافظ کل، ۳۰۰ 
قاری ممتاز بین المللی و بیش از ۳۰۰ مجمع 

قرآنی رتبه اول کشور را کسب کرده اند.

داوری بخش اول مرحله منطقه ای بیست 
و ســومین جشــنواره بین المللی قصه گویی 
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان 

پایان یافت. 
 داوری بخش اول مرحله منطقه ای بیست 
و ســومین جشــنواره بین المللی قصه گویی 
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان 
پایان یافــت. در این مرحلــه ۹۰ قصه گــو از ۱۵ 
اســتان آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، 
خوزســتان،  خراسان شــمالی،  بوشــهر، 
سیســتان و بلوچســتان، قــم، کردســتان، 
کهکیلویه و بویراحمد، لرســتان، مازندران، 
مرکزی، همدان و یزد طی روز های ۲۴ تا ۲۷ 

مهر قصه گفتند.
کبــری بابایــی، شــاعر، منتقــد و کارشــناس 
مسئول ادبی کانون، رضا موزونی، نویسنده 
و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان و محمد 
سیمزاری نویسنده، بازیگر و کارگردان، داوری 
بخش »ملــی« مرحله منطقه ای جشــنواره 

قصه گویی را برعهده داشتند.
گفتنــی اســت، مرحلــه دوم بخــش »ملــی« 
جشــنواره منطقــه ای قصه گویــی کانــون از 
روز ســوم آبــان ۱۴۰۰ به صــورت مجــازی آغاز 

می شود.

مدیر مــوزه عکــس و فیلــم کاشــان از برپایی 
نمایشگاه عکس "قاب ناتمام " در نگارخانه 

سهراب سپهری سرای عامری خبر داد. 
امیر مقامی مدیر موزه عکس و فیلم کاشان در 
آیین گشایش نمایشگاه عکس قاب ناتمام، 
اظهار کرد: آثار این نمایشگاه، عکس هایی با 
موضوع هویت فرهنگی مردم منطقه کاشان 
اســت کــه توســط "حســین آقــا شــه پناهی" 
عــکاس قدیمی بــا روش کالوتیــپ بــه ثبــت 

رسیده است.
وی افــزود: عکس های این نمایشــگاه چند 
هفتــه قبــل بــه صــورت اتفاقــی در زیرزمین 
قدیمی خانه "حســین آقا شــه پناهــی" پیدا 
شــد که خانواده هنردوســت وی، عکس ها 
را همراه با همه ابزار عکاسی آن، به مجموعه 
تاریخ عکاسی و فیلم کاشان اهدا کردند که 
در این رویــداد هنری برخی از آثــار در معرض 

دید عموم قرار گرفته است.
مدیر موزه عکس و فیلم کاشان، تصریح کرد: 
"حسین آقا شه پناهی" از آغاز دهه ۲۰ فعالیت 
گردی نــزد دایی خود  عکاســی خود را با شــا
"هالل مقدس" آغاز کرد و تا زمان فوت ایشان 
در ســال ۱۳۵۳ به صورت مستمر در منطقه 

کاشان به روش کالوتیپ عکاسی می کرد. 
مقامی گفت: در آثار پیدا شده مشخص شد 
او عــالوه بــر عکاســی از مــردم عــادی، دانش 
آموزان، پرسنل شهربانی و زندانیان کاشان با 
حضور در شهر های نطنز، آران و بیدگل، کامو، 
ابیانه و میمه عکس هایی از مردم این مناطق 

به ثبت رسانده است.
وی اظهــار کــرد: بــا توجه بــه مذهبــی بودن 
مردم کاشان، همسر حسین آقا به نام »خانم 
آغــا زرچــی« بــه صــورت مجــزا از خانم هــای 
کاشــانی عکس پرســنلی و یادگاری به روش 
کالوتیپ ثبــت می کرده که ایــن عکس ها نیز 
در این آثار دیده می شود. مدیر موزه عکس و 
فیلم کاشان، گفت: نمایشگاه عکس »قاب 
ناتمام« تــا دوم آبــان از ســاعت ۹صبــح تا ۱۹ 
میزبان عالقه مندان به هنر عکاسی و تاریخ 

فرهنگ منطقه کاشان است.

برگزاری شانزدهمین جشنواره 
تالوت های مجلسی قرآن 
استان اصفهان در کاشان 

پایان داوری بخش اول 
مرحله منطقه ای جشنواره 

قصه گویی 

کاشان دهه ۲۰ 
در قاب ناتمام 

خبر

جشنواره

نمایشگاه



سال پنجم - شماره  12۵7 
شنبه   1 آبان  1۴۰۰ - 1۶ ربیع االول 1۴۴۳

2۳  اکتبر    2۰21 ورزش6

سپاهان با شکست زندی بتن کالردشت، جایگاه 
خود را در جدول لیگ برتر فوتسال ارتقا بخشید.

در هفتــه ششــم مســابقات لیــگ برتر فوتســال، 
تیم هــای ســپاهان و زنــدی بتــن کالردشــت در 
ورزشگاه آبفای اصفهان به مصاف هم رفتند که 
در پایان، زرد های زاینده رود موفق شدند با نتیجه 

چهار بر صفر حریف را شکست دهند.
حاال ســپاهان بــا کســب روحیــه از ِقَبل ایــن برد 

ارزشمند به مصاف سن ایچ ساوه خواهد رفت.
گردان احمد باغبان باشی با این برد ۹ امتیازی  شا
شــدند و بــه ســومین برد ایــن فصل خود دســت 

پیدا کردند.

دارت انــدازان اصفهانــی رتبه هــای اول و دوم 
مســابقات جایــزه بــزرگ دارت آنالیــن قهرمانی 

کارگران کشور را کسب کردند.
در بخــش آقایان این رقابت هــا، ۴۶ بازیکــن از ۱۶ 
استان کشور حضور داشتند که در پایان حسین 
اعرابی و علیرضا ایزدی از اصفهان عنوان قهرمانی و 

نایب قهرمانی را به خود اختصاص دادند.
مســابقات جایــزه بــزرگ دارت آنالیــن قهرمانی 
کارگران کشــور به مناســبت اولیــن یــادواره خّیر 
ورزش یــار مرحــوم حــاج محمــد صنعتــی در دو 
بخش آقایان و بانوان به میزبانی استان کرمان 

برگزار شد.

خبرخبر
هفته ششم لیگ برتر فوتسال؛ 

بتن شکنی در اصفهان 
کسب مقام های برتر مسابقات جایزه بزرگ 

کشور  کارگران  دارت آنالین قهرمان 

در یک سال گذشته:

۶۷بانویورزشکارباشگاهسپاهاناصفهان
ملیپوششدند

مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه 
ســپاهان گفــت: در یــک ســال 
گذشــته ۶۷ بانــوی ورزشــکار 
سپاهانی در رشته های مختلف از جمله فوتبال، 
هندبــال، بســکتبال، والیبــال نشســته، دو و 
میدانی، ووشو و شمشیربازی ملی پوش شدند. 
کت در نشست خبری به مناسبت  محمدرضا سا
روز و هفته سپاهان، افزود: در یک سال گذشته 
در بخش مردان نیز ۴۸ ورزشکار از این باشگاه به 

تیم های ملی دعوت شدند.
وی اظهــار داشــت: در گــروه ســنی نوجوانــان و 
جوانــان ۱۱ بازیکــن و بزرگســاالن چهــار ورزشــکار 

سپاهانی به تیم ملی ایران دعوت شدند.
کت تصریح کرد: باشگاه فوالد مبارکه سپاهان  سا
۹۳ تیم ورزشی، ۲۳ رشته ورزشی و دو هزار و ۴۰۴ 

ورزشکار زن و مرد در خود پرورش داده است.
وی بــا بیان اینکــه دوم آبــان روز مانــدگاری در 
تاریخ باشگاه فوالد مبارکه سپاهان است، گفت: 
در این روز که سالگرد تاسیس این باشگاه است، 
خ داد و تیم فوالد  اتفاق بزرگــی در فوتبال ایــران ر
مبارکه سپاهان به رقابت های جام باشگاه های 

جهان راه یافت.
کت افــزود: بــه همیــن دلیــل از یکم تــا هفتم  ســا
آبان بــه عنوان هفته ســپاهان و دوم آبــان به روز 
ســپاهان نامگــذاری شــده اســت و برنامه هایی 

در این ایام برگزار می شود.
مدیر عامل باشگاه سپاهان با اشاره به مهمترین 
گفــت: روز شــنبه  برنامه هــای هفتــه ســپاهان 

اول آبــان با نــام ســپاهان، هویت و پیشکســوت 
کــه در ایــن روز دیــدار  نامگــذاری شــده اســت 
دوســتانه فوتســال بیــن هــم بازیــان و همرزمان 

شهید حسن غازی برگزار می شود.
وی بــا اشــاره به اینکــه یکشــنبه دوم آبــان بــا نام 
سپاهان سربلند، افتخار جهانی نامگذاری شده 
اســت، افــزود: در ایــن روز جشــن های محلــی با 
حضور هــواداران و پخش زنــده بازی ســپاهان و 
نفت مسجد سلیمان در محله های مختلف شهر 

اصفهان برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه دوشنبه سوم آبان به سپاهان، 
خانــواده و بانــوان غرورآفریــن نامگــذاری شــد، 
اضافــه کــرد: در ایــن روز برنامه هــای فرهنگی در 
محل تمرین تیم های مختلف ورزشــی و مراسم 
تکریم خانواده کارکنان و خانواده بازیکنان برگزار 

می شود.
مدیرعامل باشــگاه فرهنگی ورزشی ســپاهان  با 

بیان اینکه ســه شــنبه چهارم آبان به ســپاهان، 
هواداران پرشــور و ســرمایه اجتماعی نامگذاری 
شده اســت، اظهار داشــت: در این روز موسیقی 
برتر جشنواره نغمه های طالیی سپاهان  معرفی 

می شود.
کت با اشــاره به اینکه روزهای پنجم تا هفتم  ســا
آبان با عناوین سپاهان، حامیان اقتصادی، ایثار 
و شــهادت و اســتعداد پــروری نامگــذاری شــده 
اســت، گفــت: در ایــن روزهــا برنامه هایــی مانند 
تجلیل از خانواده های شهدا و ایثارگران و کارگران 

خط تولید فوالد مبارکه برگزار می شود.
کید بر کشــف  مدیرعامل باشــگاه ســپاهان بــا تا
استعداد های برتر در رشته های مختلف و حضور 
در تیم ملی اظهار داشــت: این باشگاه در جهت 

ارتقای ورزش در کشور و استان قدم برمی دارد.
کت با اشــاره به فناوری کمک داور ویدیویی  ســا
)VAR ( افزود: باشگاه سپاهان برای اجرای این 

ح شــدن، آمادگــی خود را به  ح از روز اول مطر طر
فدراســیون فوتبــال و ســازمان لیگ اعــالم کرده 

است.
مدیرعامل باشگاه سپاهان با بیان اینکه تقویت 
ارتباطــات بین المللی جــزو راهبردهای باشــگاه 
گفــت: در ایــن زمینــه تفاهم نامه هــای  اســت، 
خواهرخواندگــی بــا باشــگاه های خارجــی امضــا 

کردیم.
کالرا پرتغــال، زنیــت  وی ایــن باشــگاه ها را ســانتا
سنت پترزبورگ روسیه، فرایبورگ آلمان، پیونیک 
ارمنستان، روزاریو سانترال آرژانتین، کواالالمپور 
مالزی، النجف عراق، العهد لبنان و العربی کویت 

قرارداد خواهرخواندگی اعالم کرد.
وی افزود: ایــن خواهــر خواندگی هــا اهدافــی 
همچون برگزاری دوره های دانش افزایی مربیان، 
تورنمنت هــای مشــترک، مســابقات فوتبــال، 
ســمینارهای علمی مربیــان، اســتعدادیابی و 
همکاری هــای دو جانبــه در بخــش مهندســی 
فناوری هــای  پزشــکی،  ورزشــی،  ســازه های 

پیشرفته و رسانه ای را دنبال می کند.
تیم فوتبــال فــوالد مبارکه ســپاهان بــا حضور در 
فینال مسابقات لیگ برتر قهرمانان آسیا در سال 
۲۰۰۷ میــالدی مجــوز حضــور در مســابقات جام 

باشگاه های جهان را دریافت کرد.
این تیــم بــه عنــوان نخســتین و تنهــا تیم ایرانی 
در ایــن مســابقات کــه در ژاپــن برگزار شــد پرچم 
جمهوری اسالمی ایران و پرچم طالیی باشگاه را 

در این تورنمنت بزرگ برافراشته کرد.

خبر

در حالی که مهدی مهدوی کیا ۲۵ 
بازیکن را به تیمش فراخوانده بود، 
بعد از ۱۲ ساعت در اتفاقی عجیب 
فهرصت ۲۳ نفره دیگری را با اندکی تغییر منتشر کرد! 

تیم ملی فوتبال امید ایران برای حضور در مسابقات 
مقدماتی قهرمانی آسیا راهی تاجیکستان می شود و 
طی روزهای سوم تا نهم آبان به ترتیب با نپال، لبنان 
و تاجیکستان رو به رو می شود تا مجوز حضور در دور 

نهایی این مسابقات در ازبکستان را به دست آورد.
صبح روز پنج شنبه مهدوی کیا به همین منظور ۲۵ 
بازیکن را به تیم ملی ایران فراخواند که این بازیکنان 
باید با برگزاری هفته اول لیگ برتر خودشان را به تیم 
ملی معرفی می کنــد امــا در همیــن اوضــاع و احوال 
انتقاداتی از سوی برخی از تیم ها صورت گرفت و برخی 

بازیکنان ادعا کردند که به تیم ملی نمی آیند.
بعــد از ایــن اتفاقــات، مهدوی کیــا بدون اینکــه اردو 
یا تمرینــی را برگزار کرده باشــد، ســاعت ۲۱ )۹ شــب( 
فهرست دیگری برای اعزام به تاجیکستان اعالم کرد 

که این بار فهرســت ۲۵ نفره او با ۶ تغییر همــراه بود. 
در واقع از فهرســت اولیــه ۴ بازیکن حذف شــده و ۲ 
بازیکن جدید به تیم ملی ملحق شدند تا ایران با ۲۳ 

ملی پوش راهی تاجیکستان شود.
امیرحسین حسین زاده )استقالل(، علیرضا کوشکی 

)پیکان(، محمدجواد کیا )پدیده( و محمد مهدی 
احمــدی )مسجدســلیمان( بازیکنانــی بودنــد که 
خط خوردنــد و در عــوض احمدرضا جاللــی )فوالد 
خوزستان( و امیرحسین نیکپور )گل گهر( به تیم ملی 
ک  ملحق شــدند. عالوه بر این ها، تیم آلومینیوم ارا

هم پیش از ایــن با حضور بازیکنــان ملی پوش خود 
مخالفت کرده بود.

کنش به این جا به جایی ها  مهدی مهدوی کیا در وا
گفته که برخی بازیکنان گفته که نفراتی که در این 
اردو و مســابقات تیمش را همراهــی نمی کنند، در 
آینده به تیم ملی امیــد دعوت نخواهند شــد و به 
نوعی باید این اتفاق را خداحافظی این چند بازیکن 

با تیم ملی امید قلمداد کرد!
برنامه بازی های تیم ملی به این شرح است:

دوشنبه۳آبان
ایران- نپال/ ســاعت ۱۶ به وقت محلــی )۱۴:۳۰ به 

وقت تهران(- استادیوم دوشنبه
پنجشنبه۶آبان

لبنان- ایران/ ســاعت ۱۶ به وقت محلی )۱۴:۳۰ به 
وقت تهران( - استادیوم دوشنبه

یکشنبه۹آبان
ایــران- تاجیکســتان/ ســاعت ۱۹ بــه وقــت محلی 

)۱۷:۳۰ به وقت تهران( -  استادیوم دوشنبه

مهدی طارمی بازیکن تیم ملی 
فوتبــال کشــورمان بــا انتشــار 
پســتی در فضــای مجــازی بــه 
کنش نشــان  گان اســکوچیچ وا صحبت های درا

داد.
به نظر می رســد مهدی طارمی با انتشار پستی در 
گان اسکوچیچ  فضای مجازی به صحبت های درا

کنش نشان داده باشد. وا

گان اســکوچیچ در گفت و گویی  روزهای اخیر درا
عنوان کرده بود: فوتبالیست های ایرانی به لحاظ 
تکنیکــی و فیزیکی قدرتمند هســتند و در ســطح 
رشک برانگیزی قرار دارند. چیزی که آنها فاقدش 
هســتند و مــن در آن جــای پیشــرفت می بینــم، 
کتیکــی اســت. بازیکنان ایــران هنــوز  توانایــی تا
کتیکــی آن قدرهــا خــوب نیســتند  در توانایــی تا
ولی در بلند مــدت می توان آن را آموخت. بیشــتر 

کتیکی منظم بوده اند و از آنجا  اروپایی ها از نظر تا
که ایران بازیکنان بیشتری در باشگاه های اروپایی 

دارد، این امر به آرامی در حال تغییر است.
اما پس از صحبت های فوق، 
انتشــار  طارمی بــا  مهــدی 

توئیتــی نوشــت: بایــد عــرض 
کنم که بازیکنان ایرانی عــالوه بر تکنیک فردی 

و جنگندگــی و… از لحــاظ دانــش فوتبــال و 

کتیک خیلــی درک باالیی دارند  تا
ولــی متأســفانه مشــکالت جایی 
دیگر است. زنده باد ایران. احتماال 
مهــدی طارمی بــه صحبت هــای 
کنش نشان داده و با انتشار  فوق وا
گان  توئیتــی از حرف هــای درا

اسکوچیچ دلخوشی ندارد.

حذف و اضافه ۶ بازیکن در تیم ملی امید ظرف ۱۲ ساعت!

کنایه مهدی طارمی به اسکوچیچ؟

خبر

خبر

با وجود برداشتن محدودیت های کرونایی برای 
سفر به کشورهای دیگر، ۱۴ تیم لیگ برتر تصمیم 
به برگزاری اردوی داخلی گرفتند و فقط تیم های 

کرمانی به اردوی خارج از کشور رفتند. 
بــه گزارش ایســنا، بیســت و یکمیــن دوره لیــگ 
برتــر فوتبــال از روز سه شــنبه آغــاز شــده اســت. 
تیم های لیگ برتری برای آمادگی هر چه بیشتر 
در این رقابت ها اقدام به برگزاری اردوی تدارکاتی 
کردند اما امسال به جز دو باشگاه، باقی به دلیل 
وضعیت بد اقتصادی نتوانستند اردوی خارجی 
برگــزار کننــد. البتــه تیم هــا فصــل گذشــته هــم 
نتوانســتند اردوی برون مرزی داشته باشند اما 
دلیل آن بیشتر به خاطر شــرایط سخت ورود به 

کشورها به دلیل شیوع کرونا بود.
تمام باشــگاه ها بــرای پیش فصل لیگ بیســت 
و یکــم بــه ســمت تهــران آمدنــد و در پایتخــت 
اردوی تدارکاتــی برگــزار کردنــد. البتــه تهــران از 
نظــر ارتفــاع و شــرایط آب وهوایــی اش در هیــچ 
فصلی مقصد اصلی تیم ها برای برگــزاری اردوی 
پیش فصــل نبــود امــا امســال در اتفاقــی جالب 
توجه، تیم های فوتبال ترجیــح دادند به تهران 
بیاینــد و از زمین هــای بــه نســبت بــا کیفیت تــر 
پایتخت اســتفاده کنند. در ادامه محــل اردوی 
پیش فصل تیم های لیگ برتــری )به جز حضور 

در شهر خودشان( را مرور می کنیم:
مس رفسنجان: ترکیه، سرچشمه، تهران

گل گهر: ترکیه، تهران
فجر سپاسی: کیش، تهران

ک، تهران ذوب آهن: ارا
نساجی: سرعین، تهران

سپاهان: کردان، تهران
پیکان: تهران

هوادار: کردان، تهران
پرسپولیس: تهران

استقالل: تهران
کتور: تهران ترا

نفت مسجد سلیمان: تهران
صنعت نفت آبادان: تهران

فوالد: کردان، تهران
پدیده: تهران

آلومینیوم: تهران
در بین تیم های لیگ برتری تنها دو تیم متمول 
کرمانی به اردوی برون مرزی رفتند و باقی تیم ها 
اردوی داخلی برگزار کردند. این دو تیم به همراه 
سپاهان که دیگر تیم صنعتی لیگ برتر محسوب 
می شود، عملکرد خوبی در فصل نقل و انتقاالت 
داشتند و با ثباتی که داشتند، زودتر از باقی تیم ها 
اردوی پیش فصلشان را آغاز کردند. با این اوصاف 
باید منتظر نمایش خــوب تیم هــای کرمانی در 
لیگ بیست و یکم باشیم و احتماال این دو تیم، 

مدعیان را به چالش می کشند.

کوهنــورد اصفهانــی و فاتــح قلــه اورســت در مورد 
خاطرات خود در صعود به بام جهان و مشکالتی 
که در مسیر این صعود با آنها مواجه بوده توضیحاتی 

را ارائه کرد. 
امین دهقان کوهنورد اصفهانی و فاتح قله اورست، 
گفت: در حاشــیه اصفهان زندگی می کردیم بچه 
بودیم در رودخانه زاینده رود شنا را یاد گرفتیم، پدرم 
معلم و به دنبال پیشرفت علمی و ورزشی ما بودند 
از کودکی به ورزش عالقه داشتم اما از ۱۱ سال پیش 
به صورت حرفه ای کالس های کوهنوردی را شرکت 
کردم و به مربی رسمی فدراسیون کوهنوردی کشور 
تبدیل شدم. تا کنون به ۱۰ قله برون مرزی صعود 

کرده و ۱۳ بار دماوند را تا قله باال رفته ام.
فاتح قله اورست با اشاره به فعالیت های خود در 
حوزه عکاسی افزود: ۵۰ مدال جهانی در عکاسی 
گرفتــه ام؛ عکاســی را از کودکی با دوربین پــدرم یاد 
گرفتم چون او هم در این حوزه فعال بود و دوربین 
آنالوگی داشــت که ما هم از همان طریق عکاسی 

را اول به صورت آنالوگ و بعد دیجیتال آموختیم.
دهقان بیان کرد: همیشه اهدافم را در دفترچه ام 
می نویســم، در حال حاضــر هدفم صعــود به بام 
قاره های جهان است چهار قله را تا کنون رفته ام 
و به عنوان اولین ایرانی پرچم ایران را آن جا نصب 
کرده ام ولی چند قاره هنوز مانده اســت و نیازمند 
اسپانسر هستم که بخشی از هزینه هایم را تامین 

کنند و من بتوانم به قله های جهان صعود کنم.
وی اظهار کرد: در صعود به اورســت همگی کرونا 
گرفتیم. هرسال در صعود اورست چندنفر می میرند 
همه با اشــاره به من می گفتنــد »آن ایرانی صعود 
نمی کند« اما چون دوره های مختلف مربی گری را 

طی کرده بودم به عنوان مربی در آن صعود نقش 
داشتم.

این کوهنــورد اصفهانــی خاطرات صعــودش به 
قله اورســت را این طور بیان کرد: وقتی به اورست 
صعود کــردم ۲۵ دقیقه روی بام جهان نشســتم 
و کل جهان زیــر پای من بــود و به عظمــت دنیا و 
کوچکی خودم پی بردم. پرچم ایران را در لباســم 
جاساز کرده بودم، آنقدر هوا سرد بود یخ های زیپ 
لباسم را جدا می کردم تا پرچم و موبایلم را در بیاورم 
با وجود اینکه در مســیر صعود کرونا گرفتــه بودم 
ولی توانستم صعود کنم و وقتی پرچم را روی قلبم 
گذاشتم احســاس می کردم کل مردم ایران با من 

روی اورست ایستاده اند.
دهقــان ادامــه داد: از ۷۵۰۰ متــر کــه باالتــر بــرود 
به خاطر کاهش سطح اکسیژن به آن منطقه مرگ 
کسیژن ما تمام شد باید به  می گویند. در ۸۰۰۰ متر ا
کمپ های پایین تر برای اتراق کردن می آمدیم اما 
ک بود و نشد به همین دلیل مجبور شدیم در  کوال
ک بمانیم. شب  همان سطح ارتفاع با وجود کوال
سختی را گذراندیم و چون خطر مرگ ما را تهدید 
می کرد مدام می ترســیدم که آیا می توانــم دوباره 

فرزندانم را ببینم یا نه.

ح ورزشــی در شهرســتان های اصفهــان،  ۹ طــر
برخوار، کاشــان، فالورجــان، کوهپایــه، جرقویه 

سفلی و ورزنه افتتاح و کلنگ زنی شد.
معاون تربیت بدنــی و ســالمت اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان در آیین افتتاح کالس 
درس تربیــت بدنی در برخــوار و کلنگ زنی زمین 
چمن مصنوعی حبیب آباد گفت: این کالس در 

سالن ورزشــی دکتر مصطفی هوشیار سر حبیب 
آباد با هزینه بیش از یک میلیارد ریال با مشارکت 

خّیران و اداره کل آموزش و پرورش افتتاح شد.
آذرکیوان امیر پور ادامه داد: زمین چمن مصنوعی 
در کانــون شــهید باهنر شــهر حبیــب آباد نیــز در 
زمینی با دو هزار متر مربع مساحت و ۹ میلیارد ریال 
اعتبار با مشارکت حاج حسین باقری و اداره کل 

نوسازی استان اصفهان کلنگ زنی شد.
وی افــزود: همزمــان بــا هفتــه تربیــت بدنی پنج 
کالس درس تربیت بدنی، سه سالن تنیس روی 
میــز در شــهر های حبیب آبــاد برخــوار، کاشــان، 
فالورجان، ناحیه دو اصفهان، کوهپایه، جرقویه 
ســفلی و بن رود در ورزنه با ۸ میلیارد ریال هزینه 

تجهیز یا کلنگ زنی شد.

در مراسمی از پیشکسوتان ورزش استان و برخی از 
کمیته های ورزش دانشجویی استان تجلیل شد.

رئیس هیئت ورزش دانشگاهی استان با بیان اینکه 
هفتــه تربیــت بدنــی و ورزش بهانــه ای شــد تــا از 

فعاالن این حوزه در دانشــگاه های استان تجلیل 
شود گفت: در این مراسم از ۱۰ استاد و پیشکسوت 

نامی حوزه ورزش دانشگاهی تجلیل شد.
خانم دکتر منشــوری افزود: همچنین از ده کمیته 
ورزش دانشگاهی استان هم که در یک سال اخیر و 
به خصوص در شرایط کرونا فعالیت مستمر داشتند 

تجلیل شد.
وی بــا بیان اینکــه بیــش از ۵۰ کمیتــه ورزشــی در 
دانشگاه های اســتان فعالیت دارند گفت: بیش از 
۳۰۰ هزار نفر در حوزه های مختلف ورزشی زیر پوشش 
قرار دارند که جامعه بسیار بزرگی است و باید بیشتر 

مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.

عجیب ترین پیش فصل لیگ برتر فوتبال!

خبر

جدال کوهنورد اصفهانی با مرگ برای صعود به قله اورست 

کلنگ زنی ۹ طرح ورزشی در استان اصفهان  افتتاح و 

تجلیل از پیشکسوتان ورزشی و کمیته  های ورزش 
دانشگاهی استان 

خبر

رئیس هیئت فوتبال خمینی شهر گفت: با 
حضور ۲۱ نفر از داوران شهرستان خمینی 
شــهر، دوره ارتقــای داوری درجــه ســه بــه 
دوی فوتبــال برگــزار شــد و در پــی ادامــه 

دادن این دوره ها هستیم. 
ســید امیر صــدر صهــری با اشــاره بــه آئین 
افتتــاح کالس ارتقــا داوری داوران فوتبال 
شهرستان خمینی شهر اظهار کرد: پویایی 
و حرکت جزو اصول ذاتی زندگی هر انسانی 
است و افرادی که با ورزش انس دارند این 
پویایــی و تحــرک بیشــتر در آنهــا مشــاهده 

می شود.
وی بــا بیان اینکــه بــرای پیشــرفت در هــر 
عرصــه نیازمنــد آموزش هــای جدیــدی 
هســتیم، افــزود: بــرای پیشــرفت ورزش 
شهرستان نیز نیازمند برگزاری کالس های 
آموزشــی در رشــته های مختلــف ورزشــی 

هستیم.
شهرســتان  فوتبــال  هیئــت  رئیــس 
خمینی شــهر بیــان کــرد: از مدت ها پیش 
آمادگــی برگــزاری کالس ارتقــای داوری را 
داشــتیم اما بــه دلیــل شــرایط کرونایی به 

تعویق افتاده بود.
وی با اشاره به اینکه کالس داوری با حضور 
۲۱ نفر از داوران شهرستان در دوره ارتقای 
داوری درجــه ســه بــه دوی فوتبــال برگــزار 
می شــود، گفت: شهرســتان خمینی شهر 
یکی از فعال تریــن شهرســتان ها در زمینه 
رشــد و شــکوفایی اســتعدادهای داوری 
فوتبال و فوتســال بانوان و آقایــان در چند 

سال اخیر در کشور بوده است.
صدر صهری خاطر نشــان کرد: شهرستان 
خمینی شهر در حال حاضر دارای ۸۳ داور 
فعال در دو بخش آقایان و بانوان در سطح 

بین المللی و استانی دارد.
کیــد کــرد: الزم اســت داوران بــرای  وی تا
رســیدن به مراحل باالتر ســطح آموزشی و 
آمادگی جسمانی خود را ارتقا داده و دانش 
خود را نسبت به داوری به روز و پویا کنند.
دوره ارتقــای داوری ســطح ۳ بــه ۲ طــی 
ج نظــری داور بیــن  ســه روز بــا مدرســی ایر
المللی و مدرس رسمی فوتبال فدراسیون 
جمهــوری اســالمی ایران در حــال برگزاری 

است.

فوتبال ایــران در جدیدتریــن  ملــی  تیــم 
رده بندی فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا(، 

بدون تغییر در رتبه ۲۲ جهان باقی ماند. 
فدراسیون جهانی فوتبال)فیفا( تازه ترین رده 
بندی تیم هــای ملی فوتبال جهــان را اعالم 
کرد که بر این اســاس  تیم ملــی فوتبال ایران 
با ۱۵۴۵ امتیــاز و بدون تغییر نســبت به رده 

بندی ماه قبل در رتبه ۲۲ جهان باقی ماند.
عالوه بر ایــن، تیم ملی فوتبال کشــورمان در 
قاره آسیا نیز بدون تغییر نسبت به رده بندی 

پیشین در صدر جدول ایستاد.
کتبر، جایگاه تیم نخست  در رده بندی ماه ا
فوتبــال جهــان نســبت بــه رده بنــدی قبل 
تغییــر نکــرده و تیــم ملــی بلژیــک همچنان 
صدرنشــین اســت. برزیــل و فرانســه هم به 
ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.

۱۰تیمبرترجهانبهترتیبزیرهستند:
۱-بلژیک
۲-برزیل

۳-فرانسه
۴-ایتالیا

۵-انگلیس
۶-آرژانتین
۷-اسپانیا
۸-پرتغال
۹-مکزیک

۱۰-دانمارک
در قــاره آســیا نیــز  پــس از تیــم ملــی فوتبــال 
کشورمان،   ژاپن  )رده بیست و هشتم جهان( 
در جای دوم ایستاده است. تیم های استرالیا 
)رده سی و چهارم جهان(، کره جنوبی )رده 
ســی و پنجــم جهــان( و قطر )چهل و ششــم 

جهان( در رده های سوم تا پنجم قرار دارند.

رئیسهیئتفوتبالشهرستان
خمینیشهرخبرداد؛

برگزاری دوره ارتقای داوری
 سطح ۳ به ۲ فوتبال 

در خمینی شهر

تازهترینرنکینگفیفا؛

ایران در رتبه ۲۲ جهان 
و اول آسیا باقی ماند 



سال پنجم - شماره  12۵7 
شنبه   1 آبان  1۴۰۰ - 1۶ ربیع االول 1۴۴۳
2۳7  اکتبر    2۰21 سالمت

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1۴۰۰ مربوط به قسمتی از امالک و مستغالت بخش 12 ثبت اصفهان 
شهرستان تیران و کرون

به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده ۵۹ اصالحی آیین نامه مربوط، آگهی نوبتی امالکی که در سه ماهه دوم سال 1۴۰۰ 
تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و یا در آگهی های سابق ازقلم افتاده است و نیز آنچه طبق آرا هیات نظارت، آگهی آنها باید تجدید گردد 

به این شرح منتشر می گردد:
ردیف الف( امالکی که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده یا در آگهی های سابق ازقلم افتاده است و مدت اعتراض نسبت به آنها نود روز از 

تاریخ اولین انتشار آگهی نوبتی می باشد:
شماره یک اصلی واقع در تیران فرعی ذیل:

87۵۰( محمدحسن نخعی فرزند محمدقلی به ش ش 7۵ تمامت ششدانگ یک قطعه ملک مزروعی به مساحت 1۰۵۵/۴۵ مترمربع
87۵۶( مهدی شیرازی فرزند غالمرضا به ش ش ۴۹۰ تمامت ششدانگ یک قطعه زمین که سابقا به صورت بن بست قدیمی بوده به 

مساحت 1۰/۵7 مترمربع که با پالکهای ۵۵ باقیمانده و ۵7 و ۵8 فرعی تواما تشکیل یک باب ساختمان را میدهد.
شماره 2 اصلی واقع در رضوانشهر فرعی ذیل:

۴۶۰2( رضا کبیری ارانی فرزند جعفرقلی به ش ش 27۶۹۵ تمامت ششدانگ یک درب باغ معنب مشجر به مساحت 2۰۶7/7۰ مترمربع
ردیف ب( امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر ولیکن به واسطه اشتباه موثری که در انتشار آنها رخ داده و به موجب آرای هیات 
نظارت یا دستور رییس ثبت مستند به اختیارات تفویضی موضوع بندهای 38۵، 38۶، 387 مجموعه بخشنامه های ثبتی منجر به تجدید 

آگهی شده و مدت اعتراض نسبت به آنها سی روز از تاریخ انتشار است:
بموجب ماده 1۶ قانون ثبت اسناد و امالک، چنانچه کسی نسبت به ثبت امالک مندرج در این آگهی به شرح ردیف الف اعتراض داشته 
باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی ظرف مدت ۹۰ روز و نسبت به آنهایی که طبق رای هیات نظارت و یا اختیارات تفویضی به شرح 
ردیف ب تجدید آگهی می گردد در مدت 3۰ روز از تاریخ انتشار، درخواست اعتراض خود را به صورت کتبی و مستقیما به اداره ثبت محل 
ارایه نماید. طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
بایستی با طرح دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی مراجعه و گواهی تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نماید و 
درصورتی که قبل از انتشار این آگهی اقامه دعوی شده باشد طرف دعوی باید گواهی مشعر بر جریان دعوی را ظرف مدت مرقوم تسلیم 
نماید. اعتراض یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضا مدت مذکور واصل شود بالاثر و مطابق قسمت اخیر ماده 1۶ و 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد شد. ضمنا طبق ماده ۵۶ آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی و حدود این امالک هنگام تحدید در صورتمجلس تحدید حدود قید 
و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی این امالک مطابق ماده 2۰ قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده 

قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد.
این آگهی نسبت به امالک ردیف الف در دو نوبت به فاصله 3۰ روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت در تاریخهای ذیل در روزنامه چاپ 

و منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/۰1، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۹/۰1 – رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان تیران 

سیدمحمدحسن مصطفوی – 12۰32۴۵ / م الف

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1۴۰۰ اداره ثبت اسناد و امالک میمه
به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده ۵۹ اصالحی آیین نامه مربوط امالکی که در سه ماهه دوم سال 1۴۰۰ تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آرا هیات محترم نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به 

حوزه ثبتی میمه را بشرح ذیل آگهی مینماید:
شماره های فرعی از شماره یک اصلی واقعات در میمه

81۹۴( خانم زهرا کواژه فرزند جواد تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ مشاعات به عنوان قطعه زمین محصور به مساحت 27۰/8۹ 
مترمربع                    

شماره های فرعی از شماره 1۹ اصلی واقعات در ازان
۶۵( خانم ها نگار صالح و و نازنین صالح فرزندان تیمور بالمناصفه و اشاعه تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی به 

ساحت ۵71/۴3 مترمربع در مزرعه زیر آسیاب.
۵13( خانم پریناز صالح شناسنامه شماره 77 میمه فرزند جعفر تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 

2۰۶/۵2 مترمربع در مزرعه زیر آسیاب.  
شماره های فرعی از شماره 2۶ اصلی واقعات در ونداده 

۴۴۴۴( آقای عباس هورمند فرزند رمضان شناسنامه شماره 3۵ ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت ۴۵۵۶/17 مترمربع در 
مزرعه حسن آباد روستای ونداده 

۴۴۴۵( آقای عباس هورمند فرزند رمضان شناسنامه شماره 3۵ تمامت ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 1۶37/2۵ مترمربع 
در مزرعه حسن آباد روستای ونداده

۴۴81( آقای امیر عابدی فرزند مشهدی عبدالله شناسنامه شماره 1۴۵7 میمه تمامت ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 
7۴۵۵/۹2 مترمربع در مزرعه حسن آباد روستای ونداده

۴۴82( آقای امیر عابدی فرزند مشهدی عبدالله شناسنامه شماره 1۴۵7 میمه تمامت ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 
77۶۶/2۴ مترمربع در مزرعه حسن آباد روستای ونداده

شماره فرعی از شماره 3۰ اصلی واقعات در روستای زیاد آباد 
۴3۶۹( آقای مصطفی سلطانی شناسنامه شماره 2۵ میمه تمامت ششدانگ قطعه زمین مزروعی و موستان به مساحت 1۴2۰/۶۰ 

مترمربع در دشت لورک زیادآباد 
 شماره فرعی از شماره 3۵ اصلی واقعات در روستای ازان

۵۵7۶- آقای مهدی جباری فرزند خدابخش تمامت ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 1821/7۴ مترمربع در روستای ازان
شماره های فرعی از شماره 7۰ اصلی واقعات در حسن رباط 

81( آقای عزیزالله رجبیان فرزند محمود دارای شناسنامه شماره 11 میمه تمامت ششدانگ یک باب بوم کن به مساحت 2۰۰ مترمربع 
درروستای زیادآباد 

شماره های فرعی از شماره 8۹ اصلی واقعات در الی بید. 
۵۰( خانم خاتون زارعی فرزند علیجان تمامی نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ موستان به مساحت 27۵۰ مترمربع در مزرعه 

جقدوی الی بید 
شماره های فرعی از شماره 11۰ اصلی واقعات در روستای موته

81۹( آقای محمدابراهیم توکلی فرزند رضا تمامت ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 1۴1۵/۶8 مترمربع در روستای موته  
شماره های فرعی از شماره 1۵2 اصلی واقعات در مزرعه مراوند

11( خانم ها زهرا و فاطمه و مریم شهرت همگی روحی فرزندان قربانعلی شناسنامه شماره های ۶171 و ۵317 و ۴۹۹۶ تهران تمامت 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 11۵/31 مترمربع در روستای مراوند  

 لذا به موجب ماده 1۶ قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی اعتراض )واخواهی( داشته باشد 
نسبت به آنهایی که تقاضای ثبت پذیرفته شده از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی ظرف مدت ۹۰ روز دادخواست واخواهی خود را 
تسلیم این اداره نموده و رسید دریافت دارد ضمنا معترض بایستی از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف مدت یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی نموده و گواهی طرح دعوی اخذ و به این اداره تسلیم نماید در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد 
طرف دعوی بایستی گواهی دادگاه را مشعر بر جریان طرح دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که 
بعد از انقضا مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق ماده 1۶ و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده ۵۶ آیین 
نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی درموقع تعیین حدود و در صورتمجلس تحدید حدود قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به 
حقوق ارتفاقی مطابق ماده 2۰ قانون ثبت و اصالحی آن پذیرفته خواهد شد. این آگهی در دو نوبت و به فاصله 3۰ روز از تاریخ اولین نوبت 
انتشار در روزنامه سیمای شهر چاپ اصفهان درج و منتشر میشود. تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/۰8/1، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

دوشنبه 1۴۰۰/۰۹/۰1 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک میمه مهدی ذکاوتمند – 12۰7۴۶3 / م الف

آگهی نوبتی سه ماهه دوم  سال 1۴۰۰  منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده ۵۹ اصالحی آیین نامه مربوط به امالک در سه ماهه  دوم سال1۴۰۰  تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه هیات نظارت ثبت و بموجب اختیارات تفویضی آگهی های آنها را تجدید 

نموده بشرح ذیل آگهی می شود:
ردیف الف( شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم وجهت  

انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند. )واقعات در بخش ۵ ثبت اصفهان(
1(   1۵1۹۴/3۰۵، یکباب ساختمان که به صورت مسجد )مسجد عباسیه( میباشد.

ردیف ب( امالکی که بموجب رای هیات نظارت یا بموجب اختیارات تفویضی آگهی آن تجدید شده است. )ابنیه و امالک واقع در بخش 
۵ ثبت اصفهان( 

لذا به موجب ماده 1۶ قانون ثبت اسناد چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی داشته باشد از اولین نوبت انتشار 
آگهی نسبت به امالکی که در ردیف الف می باشد ۹۰ روز ونسبت به ردیف ب بمدت 3۰ روز  دادخواست واخواهی خود را کتبا به این اداره 
تسلیم نماید و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند و درصورتی که قبل از انتشار این 
آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نمایدو اعتراضات یا 
گواهی طرح دعوی که بعد از انقضا مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 1۶ و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد شد. ضمنا طبق ماده ۵۶ ایین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی درموقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان 
امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 2۰ قانون ثبت و تبصره دو ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های 

معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. 
این آگهی نسبت به امالک ردیف الف در 2 نوبت به فاصله 3۰ روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت از تاریخ اولین آگهی منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/۰8/۰1، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۹/1 - مهدی صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اسناد و 

امالک شرق اصفهان - 12۰۹۹۴۰ / م الف

آگهی

دالیلمزهبددهان؛ازسوزشمعدهتاابتالبهعفونت
یکی از مشکالتی که ممکن است 
شــما نیز آن را تجربه کرده باشید، 

طعم تلخ دهان است. 
یکی از مسائلی که ممکن است افراد زیادی با آن روبرو 
شده باشند، طعم تلخ دهان اســت. رعایت نکردن 
بهداشت دهان و دندان یکی از دالیل داشتن طعم 

تلخ در دهان می تواند باشد.
طعم بد دهان بسته به آنچه می خورید و یا آنکه سیگار 
ک زدن و  می کشید یا خیر، می تواند بدتر شود. مسوا
نخ دندان کشیدن منظم می تواند به شما در حذف 
کتری های موجود در ال به الی دندان ها و اطراف لثه  با
کمک کرده و از بیماری لثه جلوگیری کند. بر اساس 
 )Alfred D. Wyatt( »آنچــه دکتــر »آلفــرد دی وایــت 
بیان می کند، بوی مداوم بد دهان می تواند نشانه ای 
از بیمــاری لثه باشــد. این اتفــاق زمانــی می افتد که 
ک  کتری ها در دهان جمع شده و سبب تشکیل پال با
گــر به درســتی درمان نشــوند،  دندانی می شــوند و ا
ممکن است لثه ها و استخوان فک شما را تحت تأثیر 
قرار دهد. اولین عالمت بیماری لثه ملتهب شدن لثه 

است که به راحتی خونریزی می کند.
طعم تلخ دهان شما نیز می تواند ناشی از باکتری هایی 
باشد که در زیر مواد و وسایلی دندانپزشکی باشد که 
در دهان شما کار گذاشته شده و به درستی سرجای 

خود قرار نگرفته اند.
سوزشمعده

طعم تلخ دهان شما همچنین می تواند بر اثر اسید 
معده ای باشد که به مری باز می گردد و سبب سوزش 
کس اسید معده، به حالتی گویند  معده می شود. رفال

که اسید معده به مری باز می گردد.
کس اســید  برخی دیگر از عالئم ســوزش معده یا رفال
معده این موارد است: احساس اینکه چیزی در گلوی 
شما گیر کرده است، یا درد قفسه سینه، حالت تهوع و 
نیز داشتن بزاق زیاد است. برخی افراد که از اسید معده 
رنج می برند، می گویند احساس سرفه عجیبی را در 
کس همچنین می تواند  گلو حس می کنند. اسید رفال
گر اسید  سبب گلو درد و یا سرفه خشک مزمن شود. ا
کس سبب طعم تلخ دهان شما شده است، باید  رفال

علل آن را برطرف کنید.
مصرفدارو

دلیل داشتن طعم تلخ در دهان شما می تواند به دلیل 
مصرف یک یا چند دارو باشد. اختالل در چشایی یک 
عارضه جانبی شایع بسیاری از دارو های بدون نسخه 
گر متوجه مزه تلخی  و حتی با نسخه است؛ بنابراین، ا

در دهان خود از زمان شــروع مصــرف داروی خاصی 
شده اید، با پزشک خود مشــورت کنید تا ببینید آیا 

می تواند آن را تغییر دهد یا خیر.
ابتالبهعفونت

عفونت ها نیز می توانند چشایی شــما را تغییر داده 
و ســبب ایجاد طعم تلخ در دهان شما شوند. اغلب 
اوقات افــرادی کــه از ســرماخوردگی یــا آنفلوانــزا رنج 
می برند، از اینکه مزه غذا تلخ و ترش اســت شــکایت 
کنش ایمنی بدن اســت که بر  دارند. این بــه دلیل وا

حساسیت به مزه تلخ تأثیر می گذارد.
بارداری

از دیگــر مواردی که ممکن اســت ســبب تغییر طعم 
دهان شــما شــود، بــارداری اســت. بســیاری از زنان 
می گویند که احساس می کنند طعم فلز یا ترشی در 
دهان خود احســاس می کنند. تغییــرات هورمونی 
می تواند سبب تغییر نحوه درک طعم و بو از سوی شما 
شود. این مسئله معموال در چند ماهه اول بارداری 

رخ می دهد و در سه ماهه دوم باید از بین برود.
درمانسرطان

یکی از عوارض جانبی درمان ســرطان این اســت که 
حس چشایی شــما را تغییر داده و طعم تلخ یا طعم 
فلــز در دهــان شــما ایجاد می کند. بــا توجه بــه اعالم 
کز درمانی سرطان آمریکا، شیمی درمانی می تواند  مرا

کتری ها  جوانه های چشایی را تحریک کند و تعادل با
را در دهان شــما مختل کند. ممکن اســت مستعد 
ابتال به عفونت هایی باشید که می توانند احساس 
چشایی شما را نیز مختل کنند. آن ها توصیه می کنند 
دهان خود را مرتبا با جوش شیرین شستشو دهید 
تا طعم بد دهــان رفع شــده و از عفونت هــای دهان 

جلوگیری شود.
گر خشکی دهان باعث طعم تلخ می شود،  همچنین ا
جویدن آدامس یا آب نبات سفت می تواند به تحریک 

جریان بزاق و رفع خشکی دهان کمک کند.
همچنین از دیگر مواردی که ممکن اســت به طعم 
تلخ دهان و تغییر مزه آن منجر شود می توان به کمبود 
ویتامین، آسیب مغزی، بیماری های خاص، سیگار 

کشیدن، عفونت قارچی و سالخوردگی اشاره کرد.
راههایدرمان

بسیاری از درمان های خانگی وجود دارد که می تواند 
به تحریک جوانه های چشــایی شــما کمک کرده، 
بزاق دهانی بیشتری را تولید کرده و طعم تلخ دهان 

شما را از بین ببرد.
از دیگر موارد موثر می توان به بهداشت خوب دهان و 
دندان اشاره کرد که از تجمع باکتری ها جلوگیری کرده 

و به رفع طعم بد دهان کمک می کند.
دندانپزشکان توصیه می کنند روزی دو بار و ترجیحا 

ک زده شود تا از ایجاد طعم  بعد از هر وعده غذایی مسوا
ناخوشایند در دهان جلوگیری شود. همچنین باید 
ک  دندان های خود را به مدت ۲ الی ۳ دقیقه مســوا
بزنید. این مــدت زمان بــرای آن اســت کــه از حذف 
ک دندان اطمینان  کتری ها، غذای باقی مانده و پال با
به عمل آید. همچنین باید به طور مرتب از نخ دندان 
اســتفاده کنید تا تمام تکه هــای باقی مانــده از بین 

دندان های خود را از بین ببرید.
کتری هایی  از دیگر مــواردی کــه می توانــد به رفــع با
که ســبب تلخی دهان می شــود کمک کند، جوش 
شیرین است. جوش شــیرین )یا همان بی کربنات 
ســدیم( به شــکل طبیعــی دارای خاصیــت قلیایی 
بوده و می تواند به کاهش اسید های مضر در دهان 

کمک کند.
شما باید برای این کار یک چهارم قاشق چایخوری 
جوش شیرین را با یک دوم قاشق چایخوری نمک 
در یــک فنجــان آب گــرم مخلــوط کــرده و محلــول 
بدســت آمده را در دهان خود بچرخانید و ســپس با 

آب بشویید.
از دیگر مواردی که به رفع تلخی دهان کمک می کند، 
خوردن مرکبات است. میوه هایی مانند لیمو، پرتقال 
و گریپ فروت نیز به ترشح بزاق بیشتر کمک می کنند و 

در نتیجه طعم بد دهان را از بین می برند.

دانستنی ها

دانشــمندان انگلیســی می گویند مصــرف انار 
می توانــد روی ســالمت روانــی کارکنــان تاثیــر 

مثبتی داشته باشد. 
گون اســت. یکی از   پاییز فصــل میوه های گونا
میوه هــای پرخواص این فصل انار اســت. بی 
تردید این میوه یکی از غنی ترین میوه هاســت 
کسیدان ها شــهرت دارد.  که به پادشــاه آنتی ا
بیش از هزاران ســال اســت که از انــار به عنوان 
دارو استفاده می شود، زیرا این میوه ۱۰۰ درصد 
از مــواد شــیمیایی گیاهــی تشــکیل شــده که 
بــرای ســالمتی بــدن و درمــان برخــی امــراض 

مفید است.
متخصصان می گویند مصــرف روزانه انار یا آب 
آن می تواند باعث کاهش اســترس در محیط 
شــغلی شــود. یک مطالعه جدید نشــان داده 
است مصرف این میوه به میزان قابل توجهی 
هورمون اســترس کورتیزول در بــدن را کاهش 

می دهد.
مطالعات در انگلیس نشــان می دهــد بیش از 
۴۰ درصد کارکنان از ســطح باالی اســترس در 
محیط کار رنج می برند که مصرف انار می تواند 
راهکاری طبیعی و موثر در این زمینه باشــد. از 

زمان بروز همه گیری کرونا و تشدید مشکالت 
کار  اقتصــادی، ســطح اســترس در محیــط 

افزایش یافته است.
دانشــمندان اســکاتلندی بــرای بررســی تاثیر 
روانی مصرف انار روی کارکنان اقدام به انجام 
یــک آزمایــش کردنــد. در ابتــدای پژوهــش 
محققان اقدام به سنجش فشار خون کارکنان 
کرده و از آن ها خواستند احساس خود را درباره 

شرایط و کار خود بازگو کنند.
ســپس این افراد به مدت دو هفتــه روزانه ۵۰۰ 
میلی لیتر آب انار دریافت کردند. شواهد نشان 
داد میــزان عالقــه به شــغل، اشــتیاق بــه کار و 
فعالیت این افراد در محیط افزایش یافت. این 
افــراد اعــالم کردنــد از اســترس و فشــار روانــی 

کمتری در محیط کار رنج می برند.
دکتر عماد دوجیلی، دانشــمندان مسلمان و 
مسئول این تحقیقات می گوید: شواهد نشان 
داد کــه چــه میــزان مصــرف آب انــار می توانــد 
به کاهــش اســترس و فشــار روانی مزمــن روی 
کنــار خــواص بــی  کنــد. در  کمــک  کارکنــان 
شــمار این میوه بــرای بــدن، مصرف انــار روی 

سالمت روانی نیز تاثیر دارد.
ازدیگرخواصمصرفانارمیتوانبه

مواردذیلاشارهکرد:
۱- کمک به درمان بی خوابی

۲- کمک به درمان دل درد
۳- تســکین دهنــده عالئــم بیمــاری زردی 

)یرقان(
۴- درمان سرفه
۵- درمان برفک

۶- مقابله با افتادگی راست روده

کاری با مصرف انار  خالصی از فشار 

تغذیه

افسردگی

دانستنیها

رزمــاری از آن دســت گیاهــان مفید برای رشــد 
موهاست که در این مطلب به آن پرداخته شده 
است.   اســتفاده از گیاه رزماری از سال های دور 
مورد توجه بوده است، چه برای درمان شوره سر، 
طاســی زودرس، گیاهی وجود داشت که آن ها 
می دانستند می تواند خواسته های آن ها را برآورد 
کند. هرچه جهان بیشتر مصنوعی می شود، کمتر 
درک می کنیم که چه عواملی اجازه می دهد مواد 
شیمیایی و سموم وارد بدن شــود. قابل توجه 
گاه باشــید و بدانیــد جایگزین های  اســت که آ
طبیعی برای هر تقاضای مورد نیاز انسان چه در 

بیماری و چه در سالمتی چیست.
فوایدرزماریبرایمو

رزماری گیاهی اســت که به راحتی در دسترس 
است. در ظاهر سبز با برگ های نازک و سوزنی با 
بوی عمیق و تند است. وقتی صحبت از کمک 
به رشد مو می شــود، به نظر می رسد که کارایی 

بسیار زیادی دارد.
درادامهلیستیازکاربردهاوفوایدآنبرای

موآوردهشدهاست:
تحریکرشــدمو:رزماری باعث تحریک و 
بهبود گردش خون در پوست سر می شــود و در 

نتیجه رشد مو را تقویت می کند.
پــاککننــدهمــو: بــه دلیــل کیفیــت آنتی 

باکتریال مو ها را به خوبی تمیز می کند.
درخشــندگی:درخشــندگی مــو را افزایش 

می دهد.
ضدپوســتهریزیوشورهسر:پوست سر 
تحریــک شــده، خشــک، پوســته و شــوره دار را 

برطرف می کند.
مانند همه گیاهان، روش های مختلفی وجود 
دارد که می توان رزمــاری را به صورت خارجی بر 
روی مو ها و پوست سر خود اســتفاده کرد. این 
فرآیند هــا را می تــوان بــا گیاهــان تازه و خشــک 
استفاده کرد. اما همیشه توصیه می شود از مواد 
گر در ابتدا از همه گیاهان خود  تازه استفاده کنید، ا
اســتفاده نمی کنید، می توانید آن ها را خشــک 

کرده و برای دفعات بعدی ذخیره کنید!
در اینجا رایج ترین روش های استفاده خارجی 
از رزماری آورده شــده اســت. با محلــول رزماری 

مو های خود را شستشو دهید.

پوستومو

تاثیر جادویی رزماری 
برای پوست و مو 

طبق یافته جدید محققان مصرف قارچ خطر ابتال 
به افسردگی را کاهش می دهد. 

طبق تحقیقات انجام شده، محققان دریافتند 
چ می خورنــد بــا احتمــال کمتــر  افــرادی کــه قــار

افسردگی روبرو بودند.
چ  نــه تنها خطــر ابتال  به گفته ایــن محققــان، قار
به ســرطان و مــرگ زودرس را کاهــش می دهند، 
بلکــه ممکــن اســت بــرای ســالمت روان فــرد نیز 

مفید باشد.
بــه  موســوم  کســیدانی  ا آنتــی  حــاوی  چ  قــار
ergothioneine اســت کــه ممکــن اســت نقــش 
حفاظتــی در برابــر آســیب ســلولی و بافتــی بــدن 
داشــته باشــد. مطالعــات نشــان داده اســت که 
کسیدان ها از چندین بیماری روانی مانند  آنتی ا
اســکیزوفرنی، اختــالل دوقطبــی و افســردگی 

جلوگیری می کنند.
چ هــا باالتریــن منبــع غذایــی اســیدآمینه  قار
ارگوتیونین ضد التهابی هستند که توسط انسان 

قابل سنتز نیست. داشتن مقادیر باالی این ماده 
کسایشــی و در نتیجه  ممکن اســت خطر فشــار ا

عالئم افسردگی را نیز کاهش دهد.
قارچ دکمه سفید، متداول ترین نوع قارچ، حاوی 
پتاســیم اســت کــه بــه کاهــش اضطــراب کمک 
می کند. عــالوه بر ایــن، برخــی از گونه هــای دیگر 
کتور های  کی ممکن است بروز فا قارچ های خورا
کتور رشــد عصبی را  نوروتروفیــک مانند ســنتز فا
تحریک کنند که می تواند بر پیشگیری از اختالالت 

عصبی از جمله افسردگی تأثیر بگذارند.

کارشناسان بهداشــت و تغذیه هشدار می دهند 
کــه بســیاری از غذا هایی کــه معمــوال در یخچال 
می تواننــد  می شــوند،  ذخیــره  یــا  نگهــداری 

سمی شوند. 
بسیاری بر این باورند که وقتی غذا های مختلف 
در یخچــال قــرار می گیرنــد، بــرای مــدت طوالنی 
نگهداری می شــوند اما فواید ســالمتی خــود را از 
دســت می دهند و در بســیاری از مــوارد غیرقابل 

خوردن می شوند.
کی ها  متخصصان تغذیه توصیه می کنند که خورا
باید بــه جایی یخچــال در انبار نگهداری شــوند، 
زیرا طبق مطالعات آن ها این بهترین راه برای تازه 

کی ها برای مدت طوالنی است. ماندن این خورا
پنیرپیر:ایــن نوع پنیر به دلیل ســفتی خود، 
مشــهور اســت و وقتی در یخچال باقی می ماند، 
سفت تر و شبیه یک "سنگ" می شود. دلیل این 
امر این است که پنیر سفت یک دوره پخت شش 
ماهــه را طــی می کنــد، پــس از آن هرگــز نبایــد در 
یخچال قرار داده شود، بلکه می توان آن را در یک 

مکان تاریک و خنک قرار داد.
ســبزیجات  وقتی ایــن  زمینــی: ســیب     
نشاســته ای در یخچــال نگهــداری می شــوند، 
ک و شبیه  می توانند به یک ماده عجیب و چسبنا
خمیر قنــد تبدیــل شــوند؛ بنابرایــن انبــار محل 

مناسبی برای ذخیره سیب زمینی است.

کسیدان ها  خربزهوطالبی:برای اینکه آنتی ا
در میوه های هندوانه و طالبی سالم بمانند، باید 

در دمای اتاق نگهداری شوند.
ســسگوجــه: وقتی ســس گوجه فرنگــی را 
در یخچال می گذارید، به محیطی مناسب برای 
رشد میکروارگانیسم های مضر تبدیل می شود، 
زیرا ســس گوجه فرنگی حاوی اسید های زیادی 

است.
میــوهگالبــی: گالبــی وقتــی در یخچــال قرار 
می گیرد، بــی مــزه و بی بــو می شــود و پوســته آن 

آسیب می بیند.
هویــج: هویــج را فقــط می تــوان بــرای چند 
ســاعت در یخچال قرار داد، زیرا هوای سرد فواید 
آن را برای سالمتی از بین می برد، روند پوسیدگی را 
تسریع می کند و باعث می شود رنگ پوست هویج 

متفاوت شود.
کارشناســان تغذیه می گویند که این ســبزیجات 
حاوی مقدار زیادی آب هستند و ترکیب ژنتیکی 
میــوه هویــج بــه ســرعت بــا هــوای ســرد یخچال 
کنش نشــان می دهد که منجر به کوتاه شدن  وا

چشمگیر عمر آن می شود.
سایر غذا هایی که باید از قرار دادن آن ها در یخچال 
اجتنــاب کنید شــامل بادمجــان، ترشــی، روغن 
زیتون، شــکالت، انواع توت ها، کره، هلو، سیب، 

خیار و موارد دیگر است.

کاهش خطر ابتال به افسردگی با قارچ! 

که در یخچال سمی می شوند  غذا هایی 
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واتس اپ به شما امکان می دهد یک الیه امنیتی 
اضافی در قالب پین اضافه کنید.

هــر زمــان کــه واتــس اپ را در تلفــن جدیــدی 
راه اندازی می کنید، باید شماره تلفن را با رمز عبور 
یکبار مصرف تأیید کنید. واتس اپ همچنین به 
شــما امکان می دهد یک الیه امنیتی اضافی در 
قالب پین اضافه کنید. به این ترتیب، قبل از اینکه 
واتس اپ را بر روی تلفن خود نصب کنید، باید رمز 
یکبار مصرف که برای شما ارسال شده را وارد کرده 
و یک پین شــش رقمی را نیز وارد کنید. در اینجا 

نحوه فعال سازی آن را شرح می دهیم.
WhatsApp را از کشــوی برنامــه یا صفحه اصلی 

باز کنید.
منــوی action overflow را انتخــاب کنیــد )ســه 

نقطه عمودی در گوشه باال سمت راست)
Settings -۳ را بزنید.

روی Account ضربه بزنید.
تأیید صحت دو مرحله ای را انتخاب کنید.

برای راه اندازی پین.Enable را بزنید.
 پین شش رقمی خود را وارد کنید.

در صورت فراموش کردن آدرس ایمیل، آن را برای 
بازنشانی پین استفاده کنید.

آدرس ایمیل خود را تأیید کرده و برای انجام کار 
دکمه Done را فشار دهید.

کنون باید دفعه بعد که WhatsApp را راه اندازی  ا
می کنیــد، پیــن خــود را وارد کنید، چــه در تلفن 
جدید و چه در صــورت نصب مجــدد برنامه. در 
صورت فرامــوش کردن PIN، تنظیــم مجدد آن 
بسیار آسان اســت، بنابراین مطمئن شوید که 
یک حســاب ایمیل ارائه می دهید تا از حســاب 

خود قفل نشوید.

تحلیلگر سرشــناس محصــوالت اپل از بــه تعویق 
افتادن تولید هدست AR/VR این شرکت خبر داد. 
در ســال های گذشــته شــرکت اپل به طور مــداوم 
کوسیســتم  در حــال نــوآوری و گســترش اجــزای ا
الکترونیکی خود بوده است و در حالی که اپل در حال 
حاضر به تعداد زیــادی از لوازم الکترونیکی خانگی 
و تلفن همراه دست یافته اســت، ورود به واقعیت 
مجازی و واقعیت افزوده، هدفی اســت که شرکت 

اپل مدت ها است برای تحقق آن تالش می کند.
در حــال حاضــر چندیــن حــق ثبــت اختــراع برای 
هدســت AR/VR اپــل تأیید شــده اســت، امــا در 
حالی که توســعه آن بــه طور کامــل در حــال انجام 
است، طبق جدیدترین گزارشات، تولید هدست 
به تعویق افتاده و در نتیجه تاریخ عرضه آن هم به 

تأخیر می افتد.
مینــگ چــی کــو کــه بــه عنــوان یکــی از بهتریــن 
تحلیلگر هــای اپــل در جهان شــناخته می شــود، 
گزارش داده است که به دلیل پیچیدگی دستگاه، 
کتبر یا سه ماهه چهارم  هدست واقعیت افزوده از ا
سال ۲۰۲۲ تولید می شود. برنامه اولیه این بود که 
کارخانه های ریخته گری تا آوریل ۲۰۲۲ تولید و مونتاژ 

را آغاز کنند، اما اینطور نشد.
به نظر می رســد تالش زیادی در طراحی هدســت 
انجــام شــده اســت و ظاهــرا بســیار ســبک تر از 
دســتگاه های رقیب اســت. اپــل می خواهــد وزن 
کلی این دســتگاه را حدود ۱۵۰ گرم نگه دارد. ســایر 
هدســت های واقعیت مجــازی یــا افــزوده، مانند 

Oculus Rift، اغلب تقریبا نیم کیلوگرم وزن دارند.

چگونه احراز هویت دو مرحله ای واتس اپ را 
کنیم؟ در اندروید فعال 

تولید هدست AR/VR اپل به تعویق افتاد 

دانستنیهایفناورانه

فناوری

افزودهشدنالیههایصوتیمختلفبهویدیوها
دربهروزرسانیجدیدیوتیوب

یوتیوب به دنبال آن اســت که با 
افزودن الیه های صوتی جدید به 
ویدیوهای این شبکه اجتماعی، 
دسترسی غیر انگلیسی زبان ها به محتوای این شبکه 

اجتماعی را آسان تر کند.
 یوتیــوب در تــالش اســت تا دسترســی بــه ویدیوها 
را بــرای بازدیدکننــدگان بــا مشــکالت بینایــی و آن 
دسته از کاربرانی که به زبان انگلیسی تسلط ندارند، 
ساده تر کند. این کمپانی برای شروع در تالش است 

تا ترک های صوتی مختلف را به ویدیوها بیفزاید.
این قابلیت جدید برای بازدیدکنندگان بین المللی و 
غیر انگلیسی زبان بسیار مفید خواهد بود. عالوه بر این 
توضیحات ارائه شــده در ترک های صوتی ویدیوها 
می تواند برای بازدیدکنندگان با مشــکالت بینایی 
نیز مفید باشد. گفته می شود که ویژگی یاد شده در 

فصول آینده به یوتیوب اضافه خواهد شد.

زیرنویس گذاری خودکار نیز به زودی رایج تر خواهد 
کنون امــکان زیرنویــس گذاری  بــود. یوتیوب هــم ا
خــودکار برای هــر ویدیوی الیــو به زبان انگلیســی را 
فعال کرده اســت و ایــن امکان دیگــر به آن دســته از 
ویدیوهایــی کــه حداقــل ۱۰۰۰ بازدیدکننــده دارند، 
محــدود نیســت. این زیرنویس هــای زنــده درطی 
ماه های آینده بــرای ۱۳ زبان دیگر نیــز فعال خواهد 

شد. عالوه بر این در اواخر سال ۲۰۲۱ قابلیت زیرنویس 
گذاری با ترجمه هم زمان نیز بــرای کاربران اندروید 
و iOS  کــه بــه زبان هــای پشــتیبانی شــده صحبت 
می کنند، فعال خواهد شــد. به این ترتیــب کاربران 
برای مشــاهده زیرنویس ویدیوهایی کــه زبان آنها 
را متوجه نمی شــوند، نیازی به اســتفاده از نســخه 

دسکتاپ ندارند.

عالوه بر ایــن یوتیوب در طــی آزمایش های خــود در 
ماه های آینده به کاربران اجازه می دهد که از طریق 
تلفن همراه خود به جستجوی رونوشت ها بپردازند. 
همچنین این کمپانی در تالش است تا یک ویرایشگر 
زیرنویس را در طی ماه های آینده برای کاربران خود 
عرضه کنند.تولید کنندگان محتوا با استفاده از این 
قابلیت می توانند ایجاد زیرنویس های ویدیوها را به 

شخص یا اشخاص معتمد خود بسپارند.
ایــن بــه روز رســانی در ایــن روزها کــه یوتیــوب برای 
بازدید گرفتن به مخاطب جهانی متکی است، بسیار 
منطقی به نظر می رسد. همچنین تولید کنندگان 
محتوا با رایج شدن ویدیوهای الیو می توانند بدون 
نیاز به زحمت بیشتر و تنها با استفاده از ویژگی های 
خودکار یوتیــوب، ترجمــه صحبت های خــود را به 
صورت زیر نویس به ویدیوهای زنده در حال پخش 

خود اضافه کنند.  

فناوری

فناوری

جدید ترین سیستم عامل مایکروسافت یعنی 
کنون  ویندوز ۱۱ باالخره عرضه شــد و شــما هــم ا
می توانیــد در صــورت داشــتن نیازمندی های 
سیســتمی آن، این محصــول جدیــد را دانلــود 
کــرده و از آن لذت ببرید. وینــدوز ۱۰ تا ســال ۲۰۲۵ 
پشــتیبانی می شــود و به ایــن ترتیــب نیــازی به 
تعجیل برای خرید دستگاه های مجهز به ویندوز 
۱۱ نیست اما بهتر است در صورت امکان دستگاه 
خود را به ویندوز ۱۱ ارتقا بدهید. برای این منظور 
اول میبایست بررسی کنید که نیازمندی های 
گر وارد صفحه  ویندوز ۱۱ را در اختیار دارید یا خیر. ا
رسمی ویندوز ۱۱ بشوید، در قسمت پایین صفحه 
بخشی را برای نرم افزار PC Health Check مشاهده 
خواهید کرد. نرم افزار یاد شده را دانلود کرده، فایل 
دانلود شده را اجرا کرده و دستورالعامل های ارائه 
شده را به منظور شروع فرایند دانلود دنبال کنید. 
وقتی نصــب نرم افزار تمــام شــد آن را اجرا کنید و 
 PC health at a در این مرحله صفحه ای با عنوان
glance مشاهده خواهید کرد. در قسمت زیرین 
 Check ۱۱ گزینه Introducing Windows صفحه
now را بزنید. پس از تکمیل شدن فرایند دو گزینه 
 This PC can't run ۱۱ یا This PC can run Windows
Windows ۱۱ مشاهده می کنید. این روشی ساده 
برای بررســی اجرا یا عدم اجــرای وینــدوز ۱۱ روی 
سیستم شما است. با این حال در ادامه فهرست 
حداقل نیازهای سیستمی این سیستم عامل 

برایتان آورده شده است.
کامــل  )فهرســت  بیتــی   ۶۴ پردازنــده 
گ مایکروسافت  تمامی پردازنده های سازگار در بال

آورده شده است)
- سرعت کالک ۱ گیگاهرتز

- رم ۴ گیگابایت
- درایو ۶۴ گیگابتیت

UEFI یا Secure Boot سازگاری -
۲.۰ TPM ماژول پلتفرم مورد اعتماد یا -

- صفحه نمایشی بزرگ تر اس ۹ اینچ با رزولوشن اچ 
)۱۳۶۶x۷۶۸( دی

x.۲ WDDM ۱۲ یا DirectX گرافیک سازگار -
- اتصال به اینترنت 

پیش نیازهای 
سیستمی ویندوز ۱۱ چیست؟

اولیــن بنچمــارک بــرای تراشــه 
تازه شــرکت اپل منتشر شده که 
امتیازات بســیار باالیی را کسب 

کرده است. 
چنــد روز قبل رویــداد شــرکت اپل بــا معرفی مک 
پوک، ایرپاد نســل ســوم و دو مــدل تراشــه جدید 
برگزار شد. این تراشه های جدید در مک بوک پرو 
تعبیه شده که عملکرد و تجربه بهتری را در اختیار 

کاربران قرار می دهد.
درســت پس از رویداد اپل برای معرفی مدل های 
 M۱ و Pro M۱ جدید مک بــوک پرو بــا تراشــه های
Max، اولین بنچمارک برای تراشه Max M۱ با رده 
باال با پردازنده ۱۰ هسته ای و GPU ۳۲ هسته ای 
منتشــر شــد. این تراشــه جدیــد دارای نمــره تک 
هســته ای ۱۷۴۹ و امتیــاز چنــد هســته ای ۱۱ هزار 
و ۵۴۲ اســت که این امتیــاز دو برابــر عملکرد چند 

هســته ای تراشــه M۱ در دســتگاه مــک بــوک پرو 
۱۳ اینچی است.

براســاس این اعــداد، Max M۱ عملکــرد بهتری از 
همــه تراشــه های Mac دارد. البتــه بــه اســتثنای 
Mac Pro و iMac مجهــز به تراشــه های پیشــرفته 
۱۶ تا ۲۴ هسته ای Xeon اینتل. نمره ۱۱ هزار ۵۴۲ 
 Mac Pro ۲۰۱۹ چند هسته ای این تراشه با امتیاز
 ۳۲۳۵-Intel Xeon W که مجهز به ۱۲ هســته ای

است، برابر است.
این مک بــوک جدید کــه به ایــن تراشــه پرقدرت 
مجهز است، سیســتم عامل macOS ۱۲.۴ را اجرا 
می کند و جان پول از Geekbench معتقد است که 
عملکرد مک بوک مناسب بوده است. او در ابتدا 
گفت که مشکلی در برآورد فرکانس وجود دارد، اما 
 Geekbench معتقد است که این مسئله مربوط به

است و نه پردازنده.

 Max M۱ بایــد در روز هــای آینــده شــاهد نتایــج
و Pro Pro Geekbench M۱ بــود، زیــرا انتظــار 
مــی رود مدل هــای جدیــد MacBook Pro ســه 

شــنبه آینــده بــه مشــتریان برســد البته رســانه ها 
زودتر این محصوالت را مورد بررسی قرار می دهند 

و نظراتشان را اعالم می کنند.

امــور شــهری و  مدیــرکل دفتــر 
شــوراهای اســتانداری اصفهــان 
گفت: عملیات اجرایی چهار خط 

مترو در این استان در حال توسعه و انجام است.
کری هرندی در جلســه تکریــم و معارفه  علی اصغر ذا
شــهردار شــهر مبارکه اظهار داشــت: ادامــه خط یک 
مترو اصفهان به طرف جنوب و بهارستان با پیشرفت 
فیزیکی ۸۵ درصــدی، ادامه خط یک مترو اصفهان 
به طــرف شاهین شــهر بــا ۴۰ درصد پیشــرفت، خط 
سه مترو بهارستان به مجلسی و مبارکه و خط ۲ مترو 

اصفهان به نجف آباد ازجمله این طرح هاست.
وی با تقدیر از زحمــات و اقدامات شــهردار و اعضای 
شورای شــهر مبارکه در دوره قبل گفت : شــهرداران و 
شوراهای شهر پیشین مبارکه زحمات قابل تقدیری 
برای آزادسازی و تملک خط ســه مترو بهارستان به 
مجلســی و مبارکه متحمــل شــدند و فــوالد مبارکه و 
نمایندگان مجلس هم در این زمینه تعامل و همراهی 
خوبی داشتند.   مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای 
اســتانداری اصفهان افزود: خط مترو بهارســتان به 
مجلسی و مبارکه از برنامه زمان بندی خود عقب است 

و روند آن با تأخیر همراه است.
وی اضافه کرد: خط مترو اصفهان - شاهین شــهر از 
حدود یک سال گذشــته شروع شــده و روند اجرایی 
خوبی دارد و زیرسازی آن در حال انجام است و امسال 

بودجه و اعتبار ملی به این طرح اختصاص پیدا کرد.
کــری هرنــدی بابیان اینکه مبارکــه هم بایــد از این  ذا
اعتبارات که ۵۰ درصد آن به صورت رایگان اختصاص 
پیدا می کند، استفاده کند خاطرنشان کرد: شهرداری 
و شوراهای اســالمی با محوریت فرماندار شهرستان 
و پیگیــری نماینــده مجلــس باید ایــن خــط متــرو را 

احیا کنند.
وی بیان کرد: مبارکه به عنوان قطب صنعتی کشــور 
و یکی از شهرســتان های راهبردی و حساس استان 
اصفهان محسوب می شود اما بســیاری از مردم این 

شهرستان را تنها بانام فوالد مبارکه می شناسند.
مدیرکل دفتــر امور شــهری و شــوراهای اســتانداری 
اصفهان گفت: ۱۳۲ جاذبه گردشگری خدادادی و ۶۰ 

اثر تاریخی و فرهنگی در شهرستان مبارکه وجود دارد.
به گفته وی، ۱۶ ظرفیت طبیعی ازجملــه رودخانه، 
کوه و غار  و ۳۰ ظرفیت انسان ساز که توسط مدیریت 
شــهری احداث شــده در این شهرســتان وجود دارد 
که برای جذب گردشــگر داخلــی و خارجی از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
کــری هرنــدی بــا اشــاره بــه اهمیــت اســتفاده  ذا
از ایــن ظرفیت هــا افــزود: احیــای منطــق طبیعــی و 

گیــر و جاذبه هــای گردشــگری و  موقعیت هــای فرا
صنعتی این شهرستان به تنهایی توسط شهرداری 
امکان پذیــر نیســت و در ایــن راه بــه حضــور بخــش 

خصوصی نیاز است.
وی بابیان اینکــه جــذب بخــش خصوصــی تنهــا 
با ایجاد اعتماد متقابل امکان پذیر اســت ادامه داد: 
شــیوه نامه های مشــارکت شــهرداری ها بــا بخــش 
کنون ۲ بار در سال های ۱۳۸۸ و اصالحیه  خصوصی تا
آن هــم در دی ماه ســال گذشــته ابالغ شــده  و در این 
زمینه دست شهرداران و شــوراهای اسالمی شهرها 
باز اســت و باید از جاذبه ها و موقعیت های انگیزشی 

استفاده کنند.
فرماندارمبارکه:

مسئوالندرنظاماسالمیشأنیجزخدمتبه
مردمندارند

اصغــر هدایت بــا قدردانی از حســن انتخاب شــورای 
شهر مبارکه اظهار داشت: ویترین این شهرستان باید 
بدرخشد و الگویی برای سایر شهرها و روستاهای این 

شهرستان باشد.
وی ادامــه داد: شــهر یــک موجــود زنــده اســت و 
درصورتی کــه شــهرداری به عنــوان متولــی اصلــی بــا 
و  برنامه ریــزی  طــوری  شــورا،  سیاســت گذاری 
هدف گذاری کنند که عناصر مختلف این شهر ازجمله 
فضای ســبز، معابر، المان ها،ترافیک و امنیت شــهر 
به خوبی باهم کار کنند، در آرامش و آســایش مردم و 

تقویت انگیزه روحی مردم بسیار مؤثر است.
فرماندار شهرستان مبارکه افزود: تحقق مسئولیت ها و 
هدف گذاری های مدیریت شهری به عواملی مختلفی 
ازجمله تعامل، همکاری و همدلی بدنه شهرداری، 

شورای شهر و شهردار و شهروندان وابسته است.
وی بابیان اینکه مسئوالن در نظام اسالمی شأنی جز 
خدمت به مردم ندارند اضافه کرد: خدمت بی منت و 
تالش در راستای رضایتمندی مردم، کار بدون شعار و 
خدمت بدون منت امروزه در دولت انقالبی به عنوان 
شعار محوری همه مسئوالن باید موردتوجه قرار گیرد و 
از همه لحظات باید برای خدمت به مردم تالش کنیم.
فرماندار مبارکه بابیان اینکه پهنه بندی فعالیت های 

شهرداری ها گسترده و بسیط است گفت: همه باید 
به نیازهای اولویت دار شهر مبارکه توجه داشته باشند 

و برای تحقق این نیازها تالش کنند.
وی با تقدیر و تشــکر از خدمات و تالش های شهردار 
و اعضای شورای اسالمی شــهر مبارکه در دوره پنجم 
گفت: چابکی شهرداری در تحقق این اهداف خیلی 
مؤثر است لذا از شهردار و اعضای شورای شهر انتظار 
داریم که با برنامه ریزی در چهار ســال پیــش رو برای 

چابکی شهرداری تالش کنند.
هدایت ادامه داد: انتظار داریم که مبارکه در چهار سال 
آینده باید به عنوان شــهر نمونه الکترونیک استان و 
کشور شناخته شود که زیرساخت های رسیدن به این 

امر مهم در این شهر وجود دارد.
وی بــا اشــاره بــه خروجــی و ویژگی هــای یــک شــهر 
الکترونیــک افــزود: مراجعــات و رفت وآمــد مــردم به 
ادارات و نارضایتی فوق العــاده کاهش پیدا می کند و 

عدالت گسترده خواهد شد.
وی با اشــاره به اهمیت تکمیل کنارگذر غرب استان 
کیــد کــرد :در حــال حاضر ایــن کنارگــذر  اصفهــان تأ
به صورت ناقص مورد بهره برداری قرارگرفته که امروز 
با آســیب های فراوانــی به ویــژه در مرکز شهرســتان و 
حجم زیاد تــردد ماشــین آالت ســنگین از مرکز شــهر 

مواجه هستیم.
هدایت خاطرنشــان کــرد: بنابرایــن در کنــار وظایف 
گسترده واصلی شهرداری، تکمیل کنارگذر غرب باید 
به عنوان یکی از اولویت های جدی موردتوجه قرار گیرد 
که اقدامات اولیه آن انجام شده و نقشه برداری آن نیز 

به زودی شروع خواهد شد.
وی افزود: تعهد آزادسازی این کنارگذر در شهرستان 

انجام شــده و معتقدیــم شــهرداری و دســتگاه های 
کمــک در ایــن راه  اســتانی از ظرفیــت الزم بــرای 
برخوردارند تا بتوانیم آزادســازی را انجام دهیم و گره 

ترافیکی داخل شهر مبارکه را حل کنیم.
فرمانــدار مبارکه بــا اشــاره به اهمیت تکمیل مســیر 
بلوار امام رضــا)ع( گفــت:  اعتباراتی برای این مســیر 
کرده و با توجه به اولویت این طرح از  تخصیص پیدا
محل اعتبارات در اختیار نماینده مردم شهرستان 
در مجلس شــورای اســالمی مبلغ قابل مالحظه ای 
کرده اســت کــه امیدواریم این پروژه  اختصاص پیدا
هــم کلیــد بخــورد و بــار ترافیکی کــه از شــهر دیزیچه 
وارد شــهر مبارکه می شــود به خارج از محدوده شهر 

هدایت شود.
وی بابیان اینکــه درصورتی کــه از ظرفیــت تأمیــن 
مسکن در شهرستان غافل باشیم عقب خواهیم 
ماند تصریح کرد:بســتر الزم در شهرســتان توسط 
راه و شهرسازی و بنیاد مسکن فراهم است و امکان 
تخصیص زمین در شهرها و روستا هم وجود دارد و از 
شهرداری و شورای شهر انتظار داریم که در راستای 
صدور مجوزهای الزم مساعدت و همکاری الزم را 

داشته باشند.
هدایت با اشاره به به عنوان آخرین اولویت شهرستان 
مبارکــه گفــت: برگــزاری کنگره ملــی شــهدا به عنوان 
بزرگ ترین، ماندگارترین و تاریخی ترین رخداد فرهنگی 
شهرستان که در عمق بخشی فرهنگ و ایثار شهرستان 
بسیار مؤثر اســت و از شهرداری و شــورای شهر انتظار 
داریم که در این حوزه هم همکاری الزم را داشته باشند 
تا بتوانیم اجالسیه فاخر در تراز ایثارگری شهرستان در 

سال ۱۴۰۱ برگزار کنیم.

رییسشورایاسالمیشهرمبارکه:
بایدشهریدرترازوشأنمردممبارکهداشتهباشیم

مهندس محمد ایــران پور در جلســه تکریــم و معارفه 
شــهردار مبارکــه بــا تبریــک والدت باســعادت پیامبــر 
کــرم)ص(، امام جعفر صــادق)ع( و هفته وحــدت و با  ا
قدردانی از مردم شهرستان برای حضور در انتخابات و 
اعتماد به اعضای ششمین دوره شورای اسالمی شهر 
اظهار داشــت: شــورای شــهر مبارکه اوایل تیرمــاه با در 
کتورها و شاخص ها و برگزاری  نظر گرفتن یک سری فا
جلسات و دعوت از حدود ۲۰ نفر از نامزدهای موردنظر 
برای تصدی پست شهردار مبارکه، به عنوان یکی از اولین 
شهرها روز ۱۶ مرداد و هم زمان با اولین روز کاری شورای 
شــهر، شــهردار منتخب را به فرمانداری و اســتانداری 
معرفی کرد اما بعد از حدود ۴۵ روز اعالم شد که باید گزینه 

دیگری انتخاب و معرفی گردد. 
وی گفت: پس ازآن با دعوت و مصاحبه مجدد از تعدادی 
گزینه جدیــد و داوطلب های قبلــی، درنهایــت، دهم 
مهرماه دکتر احمدی به عنوان شهردار منتخب مبارکه 
به فرمانداری و استانداری معرفی شد و پس از حدود ۱۴ 
روز پیگیری در ۲۴ مهرماه حکم ایشان توسط استاندار 
اصفهان صــادر و ابــالغ شــد. مهندس ایران پــور ادامه 

داد: به نیابــت از اعضای شــورا و مردم شــریف مبارکه از 
خدمات اعضای شــورای شــهر مبارکه در دوره پنجم و 
مهندس هاشمی شهردار پیشین مبارکه در چهار سال 
گذشته قدردانی می کنم.  وی خاطرنشان کرد: علیرغم 
وجود محدودیت ها، مشــکالت و کمبودهایی که در 
چهار سال گذشته وجود داشت با برنامه ریزی، مجموعه 
مدیریت شــهری در دوره پنجم  بر مسائل و مشکالت 
فائق آمدنــد و خدمــات و پروژه های ارزنــده ای تقدیم 
شهروندان شد. رئیس شــورای اسالمی شهر مبارکه با 
خطاب قرار دادن دکتر احمدی، شهردار جدید مبارکه 
گفت: امروز که سکان هدایت شهرداری مبارکه را بر عهده 
گرفتید، این شهر علیرغم تمام کمبودها، نقصان ها و 
کاستی ها، از مردمی نجیب، شریف، سخت کوش، قانع 
و قدردانی برخوردار است که به عنوان یکی از بزرگ ترین 
و ارزشــمندترین ســرمایه های این شــهر محســوب 
می شــود. وی بیــان کــرد: شــهروندان مبارکه همــواره 
قدردان مسئوالن خدمتگزار هستند و به نیکی از آن ها 
یاد می کنند لذا انتظار داریم که شهردار و تیم شهرداری 
با سیاست گذاری شورای شهر اقدامات شایسته ای را 
به انجام برساند تا پس از چهار سال در پیشگاه خداوند و 

مردم مبارکه روسفید باشید.
کید کرد: پروژه ها، تالش ها و خدمات زیادی   ایران پور تأ
توسط شهرداران و شوراهای ادوار گذشته در این شهر 
انجام شده اما شهر یک موجود زنده است و باید بر اساس 
نیاز مردم، توسعه پیدا کند و نیازهای مردم پاسخ داده 
شود. وی با اشــاره به اینکه باید بتوانیم شــهری در تراز 
و شأن مردم داشــته باشــیم، اضافه کرد: باید پروژه ها 
و کارهای بیشتری که در شأن این شــهر و مردم آن قرار 
دارد، باهمــت واالی مدیــران شــهری در ایــن دوره بــه 

سرانجام برسد.  
رئیس شورای اسالمی شهر مبارکه با برشمردن چند مورد 
از نیازهای اساسی شهر مبارکه که باید سیاست گذاری 
الزم در مــورد آن هــا انجام شــود گفــت: قطار شــهری و 
اتصال آن به بهارستان، اجرای کمربندی غربی، جنوبی 
و شرقی مبارکه از صفاییه به نصیرآباد، قهنویه و در نهایت 
به بلوار سردار شهید ربیعی در محله سرارود از اولویت ها 

مهم است.
ایرانپــور افزود: اتمــام پروژه حســینیه مرکــزی مبارکه و 
اتمام پروژه قلعه تاریخی نهچیر که یکی از افتخارات شهر 
مبارکه محسوب می شود نیز از دیگر اولویت ها است که 
امیدواریم با راه اندازی این مجموعه بزرگ بتوانیم پذیرای 
گردشگران بیشــتری به این شهرستان باشــیم. وی از 
خدمات و تالش های سرپرست شــهرداری مبارکه در 
سه ماه گذشته این مسئولیت را بر عهده داشت قدردانی 
کــرد و افزود: از همه کســانی کــه در این مدت با شــورای 

اسالمی شهر همراهی و کمک کردند تشکر می کنم  و از 
همه دستگاه های اجرای شهرستان و استان تقاضای 
کمال همکاری را با مجموعه مدیریت شهری مبارکه در 

چهار سال آینده دارم.
شهردارمبارکه:

اعتماداعضایشورایشهرراباکارمضاعف،پاسخ
خواهیمداد

دکتر محمد مهدی احمدی با قدردانی از زحمات همه 
مسووالن و پرسنل شهرداری گفت: خدا را شاکرم توفیق 
خدمت به مردم  شریف مبارکه را نصیبم کرد و امیدوارم 
بتوانم خدمتگزاری کوچــک برای مردم بــزرگ مبارکه 
باشــم. وی مبارکه را الیق بهترین خدمات دانســت و 
افزود:  شهردار بعنوان نماینده تک تک اعضای شورای 
شهر باید پاسخگوی درخواست ها و انتظارات مردم باشد 
و در این راه از همه ظرفیت ها برای توسعه و اعتالی این 
شهر استفاده خواهیم کرد. شهردار مبارکه اظهار داشت: 
به همه اعضای شورای شهر مبارکه این قول را می دهیم 
که با کار و تالش مضاعف، بتوانیم پاســخگوی اعتماد 
آنها باشیم. وی اضافه کرد:  ظرفیت ها و پتانسیل های 
زیادی در شهر و شهرستان مبارکه وجود دارد و به استناد 
آنها می توان برنامه های خوبی را در دوره چهارساله آینده 
رقم زد. شهردار مبارکه گفت: برنامه زمانبندی شده ای را 
بر اساس اولویت های موجود در اولین فرصت به شورای 
اسالمی شــهر ارائه خواهم داد و بر مبنای آن با یک تیم 
قوی و مقتدر فعالیت هــا را در این شــهر ادامه خواهیم  
داد. وی یادآور شد: برنامه شهر مبارکه برنامه سنجش 
محور خواهد بود که بر اساس شاخص های مورد نظر در 
حوزه های مختلف تهیه شده و گزارش های آنرا فصل به 
فصل ارائه خواهم داد. احمدی با بیان اینکه شهروندان 
ذینفع و متولی اصلی شهر هستند ابراز امیدواری کرد که 
با حمایت و پشتیبانی اعضای شورای شهر بتوانیم قدم 
مثبتی در راستای رفاه مردم و شهروندان مبارکه برداریم. 
وی با قدردانــی وتشــکر از زحمات مهندس موســوی 
کیــد کــرد: حضــور و حمایت  سرپرســت شــهرداری، تا
اعضای شورای شهر نوید بخش حرکت و اقدامات خوب 
در این شهر است که امیدواریم بتوانیم همه اهداف مورد 

نظر را در این دوره محقق کنیم.

اولین بنچمارک تراشه Max M۱ منتشر شد 

تودیع و معارفه شهردار شهر مبارکه

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان :

چهارخطمترودراستاناصفهاندرحالاجراست

فناوری

گزارش


