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 از روز ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ ثبت نام متقاضیان برای واحدهای طرح تولید و تامین مسکن در ۳۱ استان 
و ۴۶۶ شهر در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به نشانی www.saman.mrud.ir آغاز شده 

است. متقاضیان پس از ورود بر روی گزینه »ثبت نام نهضت ملی مسکن« کلیک کنند.
به گزارش ایمنا، ثبت نام از متقاضیان واحدهای طرح جهش تولید و تأمین مسکن در سامانه 
کنون سایت در دســترس قرار دارد و نام نویســی یک ماه ادامه  سمن از امروز آغاز شــده که هم ا
خواهد داشت. ثبت نام اجرای قانون جهش تولید مسکن در سامانه جامع طرح های حمایتی 
مسکن به نشانی saman.mrud.ir  از دقایقی قبل در ۳۱ استان و شهرهایی که زمین برای آنها 
تأمین شده، آغاز شده است. متقاضیان پس از ورود بر روی گزینه »ثبت نام نهضت ملی مسکن« 
کلیک کنند. عدم استفاده از تسهیالت یارانه ای دولتی در بخش مسکن و سبز بودن فرم »ج«، 
فقدان مالکیت خصوصی، متأهل یا سرپرست خانوار بودن و سابقه حداقل پنج سال سکونت 

در شهر مورد تقاضا چهار شرط اصلی خواهد بود.

ح جهش مسکن؛ آخرین جزئیات ثبت نام طر

ثبت نام مجردها در حد پیشنهاد است

وزیر صمت اعالم کرد؛

قیمت خودرو 
کاهش می یابد تا پایان سال 

رئیس کل بانک مرکزی:

اقتصاد ایران 
از رکود خارج شده است

مدیر نیروگاه سد زاینده رود:

نیروگاه سد زاینده رود از مدار 
خارج می شود

اشتغال، دغدغه مهم زنان 
سرپرست خانوار در اصفهان

ح کرد: سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان مطر

تالش برای تامین مالی 
به موقع پروژه خط 2 قطار 

شهری اصفهان
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سرمربی تیم فوتبال سپاهان: 

بازیکنان دیدگاه جهان سومی 
گذارند کنار  در فوتبال را 

کاهش آلودگی هوا در اختیار اصفهان نیست:   بخشی از اقدامات 

 افزایش ۷۴ درصدی روزهای ناسالم اصفهان
۶

کنون ۶۵ درصد کسبه  رئیس اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه تا
کســن زده انــد، گفت: اصنــاف اصفهان تــا پایان این  اصفهان وا
کسیناسیون خود و افراد تحت  هفته فرصت دارند نسبت به وا
پوشش خود اقدام کنند.  رسول جهانگیری درباره دستورالعمل 
کسیناسیون اصناف، اظهار کرد: بعد از ۲۰ ماه تجربه، مشخص  وا
شده که نحوه برخورد با واحدهای صنفی باید هوشمند باشد 
و دیگر تعطیلی به صورت جمعی امکان پذیر نیســت و شــرایط 
سختی را برای کسب و کار ایجاد کرده، به همین دلیل دستور بر 

رعایت پروتکل ها به صورت هوشمند داده شد.
کسن،  وی تاکید کرد: مطابق پروتکل های هوشمند کرونا و زدن وا
گر اصناف موارد مشخص را رعایت نکنند، تنها همان صنف مورد  ا
اعمال قانون قرار می گیرند. رئیس اتاق اصنــاف اصفهان افزود: 
ستاد کرونا استان اصفهان سه شنبه هفته گذشته مصوب کرد 
که اصناف بین یک هفته تا ۱۰ روز فرصت دارند تا نسبت به تزریق 
کسن کرونا اقدام کنند و بعد از این مدت واحد بازرسی اصناف،  وا

بهداشت و سایر دستگاه های نظارتی با بازدید از مغازه های سطح 
شهر، نسبت به اخطار و سپس پلمب واحدهای صنفی که کسبه 
کسن هستند، اقدام  و پرسنل تحت پوشــش آنها فاقد کارت وا
می کنند. وی افزود: اصنــاف اصفهان تا پایان این هفته فرصت 
کسیناسیون خود و افراد تحت پوشش خود  دارند نسبت به وا

کسن کرونا خودداری کند از  گر کسبه ای از زدن وا اقدام کنند و ا
دریافت خدمات صنفی و اتحادیه ها همچون دریافت و تمدید 
پروانه کسب، دریافت نامه از اتحادیه برای ارائه به دستگاهی دیگر 

و... محروم خواهد شد.
جهانگیــری بــا ارزیابــی محدودیت های هوشــمند کرونــا برای 
اصناف، گفت: شرایط کسب و کار برای اصناف با محدودیت های 

هوشمند کرونا بهتر خواهد شد.
گر  کید کرد: ا وی درباره احتمال پیک ششم کرونا در آبان ماه، تا
پیک جدیدی شکل بگیرد در صورتیکه اصناف محدودیت های 
هوشمند کرونا را رعایت کنند، تعطیلی کلی اصناف شکل نخواهد 
گرفت، اما در صورت خیزش کرونا در پیک ششم دیگر تعطیلی 
که اصناف عامل اصلی شیوع  سراسری نخواهیم داشــت، چرا

کرونا نیستند.
کنون ۶۵ درصد کسبه  کید کرد: تا رئیس اتاق اصناف اصفهان تا

کسن زده اند. اصفهان وا

پــس از گذشــت بیــش از نیــم قــرن، دو عکــس تاریخــی از 
مراســم نصــب نخســتین انشــعاب آب در شــهر اصفهــان 

منتشر شد.
ایــن عکس هــا کــه در گنجینــه و مرکز اســناد شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهــان نگهــداری می شــود مربوط به 
ج وکیل  نصب انشــعاب آب منزل مســکونی متعلــق به ایر
زاده و شرکاء واقع در خیابان ســیدعلیخان شهر اصفهان 
در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه چهارم آبان سال ۱۳۴۵ 
بــا حضــور شــخصیت های سیاســی، نظامــی و اجتماعــی 

است. 
در یکی از این عکس ها، »مهندس ابراهیم پارسا« استاندار 
اصفهان با لباس موسوم به »سالم« که آن زمان در مراسم 
رسمی استفاده می شده است در وسط تصویر قرار دارد و 
در سمت چپ وی »سرتیپ رستگار نامدار« فرمانده مرکز 
توپخانه وموشک ها و ارشد نظامی استان، »ناصر زنجانی« 
خبرنــگار روزنامــه کیهــان و »مهنــدس نجفــی« مدیــرکل 

صنایع و معادن قرار دارند.

 در ســمت راســت وی نیز »مهندس امیر ســعید موسوی 
حجــازی« نخســتین مدیر عامــل ســازمان آب و فاضالب 
اصفهان، »مهندس چوبینه« مدیرکل امور آب وزارت آب 
و برق، »مهندس تقی گرجی« مدیرکل دفتر فنی استان، 
کبر  »ســیف زاده« از فعــاالن اجتماعــی شــهر اصفهــان، »ا
میر شمس« نخســتین مدیر روابط عمومی سازمان آب و 
فاضالب و »احمد نعیمی«  نخستین کارمند سازمان آب 

و فاضالب و یکی دو نفر دیگر دیده می شوند.
بر اساس اسناد موجود در بایگانی الکترونیک شرکت آب 
و فاضــالب اســتان اصفهــان، نقشــه برداری ایــن محل را 
شرکت پیرامید انجام داده و کل هزینه انشعاب منزل یاد 

شده بالغ بر ۴۵ هزار و ۵۰ ریال بوده است.
حضور افرادی چون استاندار، مقامات سیاسی و نظامی، 
فعاالن اجتماعی و روزنامه نگاران در مراسم بهره برداری 
ح های انتقــال و توزیــع آب در شــهر اصفهان نشــان از  طر
اهمیت این رویداد در میانه دهه ۱۳۴۰ شمسی برای مردم 
و مســئوالن دارد زیــرا اجرای تاسیســات زیــر بنایی نقش 

مهمی در عمران و آبادی هر شهری ایفا می کند.

تا پایان امسال بیش از دو هزار مدرسه در کشور تکمیل و تحویل 
آمــوزش و پــروش اســتان ها خواهد شــد. معــاون وزیر آمــوزش و 

پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در سفر 
به شهرستان لنجان در بازدید از طرح های نیمه تمام آموزشی این 

شهرستان گفت: از بیش از ۹ هزارو ۵۰۰ کالس درس در حال ساخت 
در کشور پیش بینی می شود تا پایان امسال و سال تحصیلی آینده 
بیش از ۲ هزار مدرسه تحویل آموزش و پروش استان های کشور 
شود.  مهراله رخشــانی مهر افزود: با کمک ۳۰ هزار میلیارد ریالی 
خیران مدرسه ساز و تامین اعتبارات محرومیت زدایی و ملی این 
تعداد فضای آموزشــی احداث شــده اســت و به منظــور احداث 
سرویس های بهداشتی استاندارد در مدارس کشور بیش از ۴ هزارو 
۶۵۰ میلیارد ریال اعتبار تامین شد. وی گفت: با تامین اعتبار الزم 
از منابع ملی استانی و خیران مدرسه ساز، هشت واحد آموزشی 
با پیشرفت فیزیکی باالی ۷۰ درصد در دهه فجر امسال تحویل 

ادارات آموزش پرورش شهرستان لنجان خواهد شد.

سه بحران اساسی پیش روی استان اصفهان خشک شدن زاینده رود، آلودگی هوا و پدیده فرونشست زمین است که مشکالت بسیاری برای این استان تاریخی و شهروندانش پدید آورده 
است.

تهیه و طراحی: عاطفه جعفری نژاد

رئیس اتاق اصناف اصفهان: 

کسینه شوند اصناف اصفهان تا پایان این هفته باید وا
انتشار دو عکس تاریخی آبفای استان اصفهان پس از ۵۵ سال 

در سفر رئیس سازمان نوسازی کشور به لنجان:

کشور  پیش بینی تکمیل ساخت دو هزار مدرسه تا پایان امسال در 

اینفوگرافیک: 

اصفهان در جدال با مثلث بحران

۵

توقف ۶ ساله بیمه هنرمندان 
صنایع دستی در اصفهان
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# اصفهان  تنها  نیست

مشکالت دنباله دار گازرسانی 
به سردترین نقطه استان اصفهان
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عضــو هیــأت مدیــره اتحادیــه لــوازم خانگی با 
بیان اینکه بــازار لوازم خانگی در آرامش به ســر 
می بــرد، گفــت: افزایش قیمــت لــوازم خانگی 

منتفی شد.
محمدحسین رحیمی در مورد نوسان قیمت 
لــوازم خانگــی در بــازار و افزایش قیمــت برخی 
تولیــدات داخلی لوازم خانگــی، اظهار کرد: در 
حال حاضر بازار لوازم خانگی در آرامش خاصی 
به سر می برد و برخی تولیدکنندگان که قیمت 
محصوالتشان را افزایش داده بودند، قیمت ها 

را به حالت قبل برگردانده اند.
وی ادامــه داد: تغییــر قیمــت لــوازم خانگی در 
بازار حدود یک تــا ۱.۱ درصد بود که در ســطح 
کلــی ناچیــز اســت. در عین حــال، هیــچ اتفاق 
مهمی در بــازار لــوازم خانگــی نیفتاده اســت و 
کارخانه ها نیز در حــال تولید و عرضه محصول 

به بازار هستند.
عضــو هیــأت مدیــره اتحادیــه لــوازم خانگی با 
بیان اینکه در حال حاضر خریدار لوازم خانگی 
در بازار وجود دارد، ولی به اندازه قبل که کاالها 
ارزان بودنــد، فــروش نداریــم، افــزود: طبیعی 
اســت کــه بــا افزایــش قیمــت لــوازم خانگــی، 
مصرف کنندگان رغبت کمتــری به خرید لوازم 
خانگــی نــو داشــته باشــند. بــه عنــوان مثــال 
وقتــی قیمت یک ماشــین لباسشــویی از ســه 
میلیون تومــان به پنج میلیون تومان رســیده 
اســت، به انــدازه قبــل تقاضــای خریــد در بازار 

وجود ندارد.
به گفته رحیمــی، در حال حاضر بیشــتر خرید 

لــوازم خانگــی توســط زوج هــای جــوان و بــه 
عنــوان جهیزیــه صــورت می گیــرد کــه ۵۰ تا ۶۰ 
درصــد فــروش بــازار به ایــن بخــش اختصاص 
دارد و در این زمینــه دو نهاد دولتــی نیز جهت 
ارائــه جهیزیــه ارزان قیمت به مــردم اقداماتی 

را انجام داده اند.
وی توضیح داد: بخشی از لوازم خانگی موجود 
در بازار نیز همواره بابت جایگزینی محصوالت 
فرسوده خریداری می شــده که در حال حاضر 
به دلیــل باال بــودن قیمت ها نســبت به قبل، 
مردم ابتدا به سراغ تعمیر وسایل معیوب خود 
می رونــد و پس از آن ممکن اســت بــرای خرید 

محصول جدید اقدام کنند.
عضــو هیــأت مدیــره اتحادیــه لــوازم خانگی با 
اشــاره به ممنوعیــت واردات لــوازم خانگی به 
گر  کنون، گفت: ا کشور از ســه ســال گذشــته تا
کاالی خارجی در بازار دیده می شــود، در واقع 
کاالی قاچــاق اســت و محصولــی بــه صــورت 

رسمی به کشور وارد نمی شود.
کیــد کرد: کاالهای داخلــی به اندازه  رحیمی تأ
نیاز بازار عرضه می شوند و جلساتی به صورت 
مداوم بین فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم 
خانگی و وزارت صنعــت برگزار می شــود تا بازار 

لوازم خانگی در آرامش باشد.
کــه آیــا بــرای  وی در پاســخ به ایــن ســوال 
کارت اعتبــاری خریــد لــوازم خانگــی  ارائــه 
اقدامی انجــام شــده اســت؟ نیــز عنــوان کــرد: 
ح نشــده  بحــث جدیــدی در ایــن مــورد مطــر

است.

خ خرید و  رسول جهانگیری گفت: هر قدر نر
فروش مسکن و زمین گران تر شود متأسفانه 

رهن و اجاره ها نیز افزایش می یابد. 
رســول جهانگیــری  رئیــس اتــاق اصنــاف 
اســتان اصفهان با بیان اینکه وضعیت رهن 
و اجاره مســکن در اصفهان خوب نیســت و 
با قیمت های نجومی خرید و فروش ارتباط 
خ خرید و  مســتقیمی دارد، اظهار داشت: نر
فروش مســکن و زمین هــر قدر گران تر شــود 
متأسفانه رهن و اجاره ها نیز افزایش می یابد 
که در ایــن راســتا متولیــان کالن کشــور باید 
برای ســال آینده فکری به حال مستأجران 
کننــد و درمــورد وضعیــت رهــن و اجاره هــا 

تدبیری اساسی اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه راهکار هایی را برای کنترل 
بازار مســکن به متولیان کشــور ارائه کردیم، 
ادامــه داد: افزایــش ســاخت و ســاز مســکن 
ســبب کاهــش فاصلــه بیــن عرضــه و تقاضا 
می شود، از سوی دیگر نیاز است که پیش از 
شروع فصل رهن و اجاره سال آینده، دولت 
و مجلــس طــی مصوبــه ای درصــدی را بــه 
فراخور تورم جامعه تعییــن کنند و ضمانت 
اجرایی قــوه قضائیه را نیز داشــته باشــد که 
گر مســتأجر با درصد تعیین شــده حاضر به  ا
تمدید قرار داد بود مالک نتوانــد او را بیرون 
کنــد ضمن اینکــه در مصوبه حقــوق مالکان 
نیز به نســبت تغییراتی که در سبد خانوار ها 

اتفاق می افتد، در نظر گرفته شود.
ک  رئیــس اتحادیــه صنــف مشــاوران امــال
کنون آپارتمان کمتر  اصفهان با بیان اینکه ا
از متــری ۱۰ میلیون تومان در شــهر اصفهان 
کثــر قیمــت نیــز متــری باالی  نیســت و حدا

چند ۱۰ میلیون اســت، ابراز داشــت: شرایط 
کنون  رهــن و اجاره ها خوب نیســت؛ البتــه ا
با شــروع فصل ســرد و آغاز ســال تحصیلی از 
پیک رهن و اجاره ها گذشته است در حالی 
که بیشــترین قرارداد ها بین تاریخ های اول 
خرداد تا پایان شهریور منعقد می شود و بین 
مردم عرف شــده که جابه جایی ها را در این 
مــدت انجــام می دهنــد، اما با شــروع ســال 

تحصیلی، ثبات برمی گردد.
جهانگیــری دربــاره شــرایط تمدید قــرارداد 
مســتأجران در دوران کرونا نیز خاطرنشــان 
کرد: طبق مصوبه ســتاد ملی کرونا مالکان و 
مستأجران با ۲۰ درصد افزایش رهن و اجاره 
می تواننــد قــرارداد اجــاره را تمدیــد کننــد تا 

شرایط کرونا عادی شود.
وی افــزود:، امــا در همیــن مصوبه شــروطی 
از  تعییــن شــده  نیــز  بــرای حکــم تخلیــه 
جمله اینکــه مالــک فرزنــدی داشــته باشــد 
کــه بخواهــد زندگــی جدیــد تشــکیل دهد یا 
مســتأجر اجاره نداده باشــد و یا اینکه مالک 
برای تخریــب و نوســازی خانه مجــوز گرفته 
باشد؛ این ها مواردی است که حکم تخلیه 
صادر می شود، اما در ســایر موارد قضات به 
تمدید قــرارداد با اعمــال ۲۰ درصــد افزایش 

رهن و اجاره بها رأی می دهند.
رئیــس  و  اســتان  اصنــاف  اتــاق  رئیــس 
ک شهرستان  اتحادیه صنف مشــاوران امال
اصفهــان ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا انجام 
کسیناســیون کرونا تا ســال آینده شــرایط  وا
عــادی شــده و بــا مصوبــه ای قانونــی بتوان 
قیمت هــای نجومی رهن و اجاره مســکن را 

کنترل کرد.

افزایش قیمت لوازم خانگی منتفی شد

خبر

وزیر صمت از کاهشی شدن روند قیمت خودرو 
در بــازار آزاد تــا پایان ســال خبــر داد. به گــزارش 
صدا و ســیما، ســید رضــا فاطمی امین پــس از 
بازدیــد از خط تولیــد خــودروی تــارا اتوماتیک 
اظهار کرد: تا پایان سال بالغ بر ۱۰۰ هزار دستگاه 
خودرو بیــش از برنامه پیش بینی شــده تولید 
خواهد شد ضمن اینکه سال آینده تولید خودرو 
توسط خودروســازان به بیش از یک میلیون و 
ششصد هزار دســتگاه خواهد رســید که در آن 
مقطع دیگر قرعه کشــی برای خودرو نخواهیم 
داشــت و قیمت هــا نیــز کاهــش می یابــد. وی 
افزود: در قالــب یک برنامــه ویژه، ۹ طــرح برای 
صنعت خودرو طراحی شــده است که بخشی 
از اجرای این برنامه به عهده ما و بخشی دیگر به 
عهده خودروسازان است. فاطمی امین، صنعت 
خودرو را با اجرای این برنامه ها، صنعتی رو به جلو 
توصیف کرد و گفت: روزهای خوبی را برای این 
صنعت پیش رو داریم. وزیر صمت افزود: خودرو 
به نوعی مظهر صنعت ایران است و خودروسازان 
برنامه منظم خود را در همه حوزه ها اعم از تولید 
مونتاژ و قدرت سازی صورت هفتگی به ما ارائه 
می دهند و مورد رصد قرار می گیرند. وی اضافه 
کرد: از مدیران خودروسازی خواسته ایم که در 
کوتاه ترین زمان، کیفیت خودروهای تولیدی 
خــود را افزایــش دهند تــا رضایــت مشــتریان را 
به دســت آورند. وزیر صمــت گفــت: از زمان به 
عهده گرفتــن مســئولیت در وزارت صمــت، ۱۰ 
برنامه راهبردی را در دســتور کار قــرار دادیم که 
یکی از آن ها صنعت خودرو بوده است، موانع، 
ظرفیت ها و چالش های این حوزه شناســایی 
شده است. فاطمی امین افزود: خودرو ظرفیت 
صادرات نیز دارد که ســازمان توسعه تجارت با 
شناسایی ظرفیت ها، صادرات در این حوزه را از 
سال آینده با قدرت و جدیت بیشتری در دستور 

کار قرار می دهد.
وی در خصــوص صــادرات خودرو اضافــه کرد: 
صادرات خودرو به سه شکل صادرات خودروی 
کامل، صادرات قطعات و راه اندازی خط تولید 

در کشور هدف صادراتی است.

شــورای عالی مناطــق آزاد، ثبــت آمــاری و ورود 
لوازم خانگی با نشان تجاری ساخت کره جنوبی 
بــه محــدوده مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی را 
ممنوع اعالم کرد. طی ابالغیه جمالی- معاون 
اقتصادی شــورای عالی مناطــق آزاد تجــاری و 
ویژه اقتصادی- به مدیران عامل سازمان های 
مربوطه اعالم شده است که در اجرای منویات 
مقام معظم رهبری در شهریور ماه سال جاری، 
ثبت آماری و ورود لوازم خانگی با نشان تجاری و 
ساخت کشور کره جنوبی به محدوده مناطق 
کید شــده این  آزاد ممنوع اســت. همچنین تا
موضوع ضمن اطالع رســانی به ذینفعان باید 
اقدامــات الزم در ایــن خصــوص انجــام شــود. 
در عیــن حــال کــه کاالهــای دارای ثبــت اموال 
از ســازمان منطقه تا تاریــخ ۲۴ مهر مــاه به این 
ابالغیه صادر شده از شمول ممنوعیت مستثنی 
هستند. این اعالم در حالی صورت گرفته که از 
مدتی پیش ممنوعیت ورود لوازم خانگی کره ای 
کید رهبری قرار گرفت. این در شرایطی  مورد تا
اســت که از ســال ۱۳۹۷ ثبت ســفارش واردات 
لوازم خانگی که در گروه چهار کاالیی قــرار دارد 
ممنوع شده بود، ولی در کنار لوازم خانگی که به 
صورت قاچاق وارد کشور می شود بخشی نیز از 
طریق سهمیه هایی مانند مرزنشینی، کولبری 
و ته لنجــی وارد شــده و با ثبــت آمــاری )ثبت در 
ســامانه جامع تجــارت و تاییــد وزارت صمت( 

وارد شده است.
در همین رابطه بــا توجه به اینکــه در بین اقالم 
وارداتــی از محل این ســهمیه ها لــوازم خانگی 
کره ای نیز وجود داشــت، اخیرا گمرک ایران نیز 
از وزارت صمــت اســتعالم گرفتــه و اعــالم کرده 
بود با توجه به دســتور رئیس جمهــور در نیمه 
شــهریورماه بــرای جلوگیــری از واردات لــوازم 
خانگی، ایــن موضوع مــورد توجه اســت کــه از 
اوایل ســال ۱۳۹۷ لوازم خانگی جزو اقــالم ورود 
ممنوع بوده و در حال حاضر ثبت سفارشی هم 
برای آن انجام نمی شود و هر گونه تنظیم اظهار، 
انجــام تشــریفات گمرکــی و ترخیــص برای این 
گونه کاالها ممنوع است. همچنین گمرک به 
وزارت صمت اعــالم کرده بود بــا توجه به اینکه 
در حال حاضــر واردات لــوازم خانگی براســاس 
فهرســت های ابالغی از ســوی وزارت صمت با 
رویه های مرزنشــینی، مســافری مناطــق آزاد، 
کولبری و ملوانی با ارائه ثبت آماری معتبر از طریق 
گمرک مجاز است، در مورد ممنوعیت ورود لوازم 
خانگی مشمول این فهرست و تحت رویه های 

عنوان شده نظر خود را اعالم کند.

خبر آخرین جزئیات ثبت نام طرح جهش مسکن؛

ثبت نام مجردها در حد پیشنهاد است
از روز ۲۸ مهرمــاه ۱۴۰۰ ثبــت نام 
متقاضیــان بــرای واحدهــای 
طرح تولیــد و تامین مســکن در 
۳۱ استان و ۴۶۶ شهر در سامانه جامع طرحهای 
www.saman.mrud. حمایتی مسکن به نشانی

ir آغاز شده است. متقاضیان پس از ورود بر روی 
گزینه »ثبت نام نهضت ملی مسکن« کلیک کنند.

به گزارش ایمنا، ثبت نام از متقاضیان واحدهای 
ح جهــش تولیــد و تأمین مســکن در ســامانه  طر
کنون ســایت در  ســمن از امروز آغاز شــده که هم ا
دســترس قــرار دارد و نام نویســی یــک مــاه ادامــه 

خواهد داشت.
ثبت نــام اجــرای قانون جهــش تولید مســکن در 
ســامانه جامــع طرح هــای حمایتــی مســکن بــه 
نشــانی saman.mrud.ir  از دقایقــی قبــل در ۳۱ 
اســتان و شــهرهایی که زمیــن بــرای آنهــا تأمین 
شــده، آغاز شــده اســت. متقاضیان پــس از ورود 
بــر روی گزینــه »ثبت نــام نهضــت ملی مســکن« 

کلیک کنند.
عــدم اســتفاده از تســهیالت یارانــه ای دولتــی در 
بخــش مســکن و ســبز بــودن فــرم »ج«، فقــدان 
مالکیــت خصوصی، متأهــل یا سرپرســت خانوار 
بودن و سابقه حداقل پنج سال سکونت در شهر 

مورد تقاضا چهار شرط اصلی خواهد بود.
      محدودیتی برای نام نویسی وجود ندارد

محدودیتی برای نام نویسی وجود ندارد و حداقل 
تا یک ماه امــکان ثبت نــام وجــود دارد. بنابراین 
واجدان شــرایط بدون دغدغه، ثبت نام را انجام 
دهند. بعد از یــک ماه از زمان نام نویســی، توقف 
و پیرایــش اطالعــات شــروع می شــود. اطالعــات 
هویتی سرپرســت خانوار و افــراد تحت تکفل وی 
که دارای شــروط چهارگانه اعالم شده هستند به 
همراه شــهر مورد تقاضــا باید توســط متقاضیان 
در ســامانه وارد شــود. بعد از پاالیش اولیــه و بعد 
از آنکه متقاضیان، واجد شرایط شناخته شدند 
از پذیرفتــه شــدگان بــرای مراجعــه حضــوری بــه 
ادارات کل راه و شهرســازی اســتان ها و یــا ســایر 
دســتگاه های کارگــزار و مجــری از جملــه بنیــاد 
مسکن، دعوت می شود تا سابقه ۵ سال سکونت 
در شــهر مــورد تقاضــا پاالیــش شــود. در صــورت 
پذیرفته شدن این شرط تأیید نهایی به متقاضی 

داده خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفته 
اســت: متقاضیانی که صحت مــدارک آنها تأیید 
شده اســت به نظام بانکی برای تشکیل حساب 

ســپرده مســدودی به نام خود معرفی می شوند 
و متعاقبا به پروژه های شــروع شــده و یــا در حال 

احداث معرفی می شوند.
      ثبت نام برای سایر شهرها نیز پس از تأمین 

زمین انجام می شود
محمــود محمــودزاده تصریــح کــرد: بــه محــض 
تأمین اراضــی در شــهرهایی کــه زمین بــرای آنها 
در این مرحله تأمین نشده اســت، ثبت نام دوره 
دیگر آغاز می شود. همچنین متقاضیانی که شهر 
موردتقاضای آنها در این دوره از ثبت نام در لیست 
شهرها نیست باید منتظر باشند تا اراضی در شهر 

موردتقاضای آنها تأمین شود.
      وام ساخت واحدهای جهش مسکن ۲۰ 

ساله است
تسهیالت ساخت واحدهای قانون جهش تولید 
و تأمین مســکن ۲۰ ســاله است که به ســازندگان 
پرداخت می شــود و پس از احــداث خانه ها قابل 

انتقال به خریداران خواهد بود.
بر اساس تبصره ۳ از ماده ۴ قانون جهش تولید و 
تأمین مسکن، مجموع دوران مشارکت و فروش 
اقساطی واحدها ۲۰ ساله است. تسهیالت مربوط 
بــه ســاخت واحدهای ایــن قانــون پــس از دوره 
مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن 
به خریدار منتقل می شود. در صورتی که افزایش 

طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده 
باشد، سود دوران مشــارکت مدت زمان افزایش 
یافتــه بــا تأییــد وزارت راه و شهرســازی، بــر عهده 

سازنده است.
میزان تســهیالت بر اســاس نیاز ســاالنه مســکن 
در طرح هــا و برنامه های اعــالم شــده وزارت راه و 
شهرسازی پرداخت می شــود. در صورت ترکیب 
منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، 
نرخ ســود تســهیالت بر اســاس نســبت مشارکت 
منابع صنــدوق ملی مســکن بــا بانک عامــل و بر 
خ ســود مصــوب شــورای پــول و اعتبار  اســاس نر

محاسبه می شود.
طبــق اعــالم نماینــدگان مجلــس، ســقف وام در 
حال حاضر ۴۵۰ میلیون تومان و اقساط ماهیانه 
آن ســه میلیون و ۷۵۰ هزار تا پنج میلیون تومان 
است. یکی از موانعی که طی ســال های گذشته 
بخش مسکن با آن مواجه بوده، بی میلی بانک ها 
به پرداخت وام های بخش مسکن است و گفته 
می شــود میزان پرداختــی به این حــوزه حدود ۵ 

درصد است.
      ثبت نام مجردها برای مسکن فعال در حد 

پیشنهاد است
در حال حاضر چهار گروه از افراد مجرد امکان ثبت 
نام در طرح جهش تولید و تأمین مسکن را دارند. 

گروه اول مردان مجردی هســتند کــه قبال ازدواج 
کنــون مجــرد سرپرســت خانــوار تعریــف  کــرده و ا
گــر آقــا و خانمی مجرد اما سرپرســت  می شــوند. ا
خانــوار باشــد می تواند در ایــن طرح شــرکت کند 
کنــون با  به ایــن معنی کــه قبــال ازدواج داشــته و ا

فرزندان خود زندگی می کند.
بنا به گفته محمود محمــودزاده معــاون وزیر راه 
و شهرسازی همچنین معلولین جسمی حرکتی 
با ۲۰ ســال ســن اعم از مــرد و زن می توانند در این 
طرح شــرکت کنند. نخبگان علمی با تأیید بنیاد 
ملی نخبگان هم می توانند در طرح نهضت ملی 
مســکن شــرکت کننــد و محدودیتی بــرای مجرد 

بودن آنها وجود ندارد.
اســتثنایی هم وجود دارد و آن اینکه خانم هایی 
که ازدواج نکردند اما ۳۵ سال آنها تمام شده است 
نیــز می توانند در ایــن طرح شــرکت کننــد اما این 

استثنا شامل حال مردان نمی شود.
ج از شــمول  ممکن اســت افــراد مجردی کــه خار
چهارگانه قرار دارند و برای ثبت نام در طرح جهش 
تولید و تأمین مســکن اقــدام می کننــد با خطای 
سیســتم مواجه نشــوند اما تا زمانی که پیشنهاد 
وزارت راه و شهرسازی شــکل اجرایی و قانونی به 
خود نگیرد طبیعتا امــکان دعوت از ایــن افراد در 

مراحل بعدی وجود ندارد.

کل بانــک مرکــزی بــا  رئیــس 
اشــاره به رشــد اقتصادی ایران 
 ۲۰۲۱ ســال  دوم  فصــل  در 
علیرغم آسیب های ناشــی از همه گیری ویروس 
کرونــا، گفت: این امــر نشــان دهنده آن اســت که 
اقتصاد ایــران به طور قابــل توجهی از رکــود خارج 

شده و به سمت بهبود حرکت کرده است.
بــه گزارش ایمنا، علــی صالح آبادی در جلســه ای 
با حضــور مدیرعامل صنــدوق بین المللــی پول، 
وزرای اقتصــاد، رؤســای کل بانک هــای مرکزی و 
رؤسای مؤسسات مالی منطقه ای حوزه »مناپ« 
)MENAP( که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار 
کرد: ایران نیز همانند بسیاری از کشورها، آسیب 
سختی از همه گیری ویروس کرونا دیده است، اما 
کنون در مسیری مستحکم برای بهبود اقتصادی  ا
کی از رشد  قرار دارد. آخرین آمارهای منتشــره حا
۶.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در فصل 
دوم ســال ۲۰۲۱ است که دســتاورد قابل توجهی 
با وجود محدودیت شــدید ایران در دسترسی به 
منابع خارجی خود و در نتیجه عدم امکان خرید 
کسن از خارج به دلیل تحریم های آمریکا است. وا

رئیــس کل بانک مرکــزی افزود: بخــش غیر نفتی 
در همــان دوره ۴.۷ درصــد رشــد کرده که نشــان 
دهنده آن اســت کــه اقتصاد ایــران به طــور قابل 
توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت 
کرده اســت. عالوه بر این، به دلیل سیاست های 
حمایتی مالی و پولی دولت و بانک مرکزی ایران، 
نرخ بیکاری در ســه ماهه دوم ســال ۲۰۲۱ به ۸.۸ 
درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

یک درصد کاهش را نشان می دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر فرایند بهبود اقتصاد 
جهانی در شرایط با ثبات تری قرار دارد اما همچنان 
در داخــل و بیــن گــروه کشــورها نابرابــری وجــود 

دارد، کــه نشــان دهنــده اهمیــت قــدرت و دوره 
زمانی اقدامات حمایتی در مواجهه با بحران و نیز 
کسیناسیون است. متأسفانه،  پیشرفت فرایند وا
کسیناســیون با روند چندگانه، با ایجاد شکاف  وا
گسترده بین کشورهای فقیر و ثروتمند، منجر به 

بهبود روند چندگانه و متفاوت شده است.
کید بر اینکه هیچ کشوری در امان  صالح آبادی با تا
نیســت، مگر اینکــه تمامی کشــورهای جهــان در 
برابر این ویروس ایمن شوند، افزود: با توجه به یک 
کسیناســیون در کشورهای  رقمی بودن میزان وا
با درآمــد پاییــن، تحقق هــدف گــذاری صندوق 
کسیناســیون ۴۰ درصــدی تا پایان ســال  برای وا
جاری میالدی و ۶۰ درصد تا اواســط ســال ۲۰۲۲ 
مشــکل اســت و هرگونــه تعلــل و طوالنــی شــدن 
کسیناسیون در هر منطقه، بزرگترین تهدید برای  وا

چشم انداز اقتصاد جهانی است.
طبق اعالم بانک مرکزی، رئیــس کل این بانک با 
اشــاره به اینکه روند کلی تخصیص SDR در سال 
۲۰۲۱ نمی تواند در کمــک به اعضا برای بــرآوردن 
نیازهــای طوالنــی مــدت در زمینــه هزینه هــای 
مربوط به کوید ۱۹ مناســب باشــد، تصریــح کرد: 

همچنیــن یــک فرصــت تاریخــی بــرای افزایــش 
منابــع وام دهــی صنــدوق بین المللــی پــول از 
طریــق مشــارکت داوطلبانــه بخشــی از اعضــا بــا 
منابع خارجی قوی در صندوق توســعه پایداری 
با مدیریت صندوق بین المللــی پول برای کمک 
بــه اعضــا در رویارویی بــا چالش هــای بلندمدت 
متعــدد، از جملــه کاهــش فقــر، تقویت ســرمایه 
فیزیکی و انسانی و تقویت سطح تاب آوری در برابر 
تغییرات آب و هوایی ایجاد شده است که ما از این 
کید  ابتکار به طور کامل حمایت کرده ایم و باید تا
کنم که حمایت صندوق باید با اولویت های کشور 

مطابقت داشته باشد.
کید بر اســتقبال ایران از  صالح آبادی در ادامه با تا
طرح و استراتژی جدید صندوق بین المللی پول 
برای کمــک بــه اعضــا در مواجهه بــا چالش های 
مربــوط بــه تغییــرات آب و هوایــی، تصریــح کرد: 
همه ما توافــق داریــم کــه تغییــر آب و هوایی یک 
تهدید جهانی است که بار آن به طور نامتناسبی بر 
دوش کشورهایی که سهم ناچیزی در تولید کربن 
دارند، ایجاد شده است. تغییرات آب و هوا دارای 
ویژگی ها و ابعاد بسیاری است، که دارای اهمیت 

متفاوتی در مناطق و کشورهای مختلف است.
وی افــزود: مســئله ای کــه بــه طــور کلــی بــرای 
خاورمیانه و به ویژه ایران بسیار مورد توجه است، 
مشکل کمبود شدید آب و سقوط چشمگیر سطح 

آب در سال های اخیر است.
رئیــس کل بانــک مرکــزی ادامــه داد: هرچنــد، 
پرداختن به سمت تقاضا از طریق افزایش تدریجی 
هزینه با وجود تأثیر آن بر جمعیت کم درآمد آسان تر 
اســت، امــا حــل مشــکالت ســمت عرضه بســیار 
ســخت تر اســت، چرا که به ســرمایه گذاری های 
بــزرگ و فناوری هــای پیشــرفته ای نیــاز دارد کــه 
بسیاری از کشورهای خاورمیانه توان پرداخت و 

یا دسترسی به آن را ندارند.
صالــح آبــادی در پایــان خواســتار توجــه بیشــتر 
به جنبــه اغلب نادیــده گرفتــه شــده در گفتمان 
بین المللی پیرامــون تغییرات آب و هوایی شــد و 
پیشنهاد داد: در این خصوص کشورهای همجوار 
از طریق تأمین مالی چند جانبه و کشورهای غنی 
ک گــذاری دانــش فنــی در اختیار  از طریق اشــترا

آن ها به نفع همه، همکاری کنند.
گفتنی اســت، مقصود از کشــورهای حوزه مناپ 
)MENAP( منطقــه خاورمیانــه، شــمال آفریقــا، 

کستان است. افغانستان و پا
 )MENA - Middle East and North Africa( منــا
به معنی خاورمیانه و شمال آفریقا اصطالحی است 
که برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده نفت 
که در منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا قرار دارند 

به کار می رود.
از مــاه آوریــل ســال ۲۰۰۳ میــالدی، صنــدوق 
بین المللی پــول واژه MENAP را در تحلیل های 
آمــاری خود بــه کار برد که شــامل کشــورهای منا 
)MENA خاورمیانــه و شــمال آفریقــا( بــه عــالوه 

کستان است. افغانستان و پا

نجفی گفت: یارانه نقدی سبب 
افزایش نقدینگی شــده و هیچ 

تاثیری نیز در جامعه ندارد. 
آرش نجفی رئیــس کمیســیون انــرژی اتاق ایران 
کتشاف در حوزه نفت  اظهار کرد: ما در استخراج و ا
کمبود بودجه داریم. فرآیند غلط سرمایه گذاری 
در خارج و داخل باعث شــده ما حالت تداخل در 

گر شرکای مورد نیاز  بحث استخراج داشته باشیم. ا
برای صادرات را پیدا نکنیم، مشکالت اقتصادی 
پیدا خواهیم کرد. نجفــی ادامــه داد: عدم توجه 
کافی به بهینه سازی انرژی یکی از مشکالتی است 

که می تواند ما را به توسعه اقتصادی نرساند.
      یارانه نقدی به جای مردم به حوزه وزارت 

نیرو پرداخت شود

ح یارانــه ادامــه داد: عــددی  نجفــی دربــاره طــر
حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر را خرد کردند 
و در جامعه تقسیم می کردند و این کار باعث شد 

نقدینگی افزایش پیدا کند. 
ایــن مبلغ ۱۱ ســال اســت از طرف دولــت تامین 
می شود، اما در واقع این عدد به دولت تحمیل 

می شود و هیچ تاثیری نیز در جامعه ندارد.

او ادامــه داد: مــا پیشــنهاد می کنیــم کــه عــدد 
۴۵ هــزار تومان را حــذف کنند کــه مبلغ زیادی 
از دولــت کســر می کنــد، در حــوزه وزارت نیــرو 
کننــد تــا بتــوان در تمامی حوزه هــا  پرداخــت 

پیشرفت کرد. 
این  یارانــه باعــث تــورم در جامعه شــده و هیچ 

چیزی تغییر نکرده است.

رئیس کل بانک مرکزی:

اقتصاد ایران از رکود خارج شده است

کرد؛  ح  رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران مطر

یارانه موجب ایجاد تورم در جامعه شده است 

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان: 

دولت و مجلس برای قیمت های نجومی 
کنند  رهن و اجاره مسکن چاره اندیشی 

وزیر صمت اعالم کرد؛

قیمت خودرو تا پایان سال 
کاهش می یابد

اعالم ممنوعیت واردات
کره ای   لوازم خانگی 

به مناطق آزاد

خبر

خبر

خبر
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مشکالت دنباله دار گازرسانی 
به سردترین نقطه استان اصفهان

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

گازرســانی بــه ســردترین نقطــه 
روســتاهای  یعنــی  اســتان 
فریدون شهر در دست اندازهای 
بســیاری قرار گرفته که همچنان با اجرای بخشی 
از این پروژه دغدغه اصلی گازرسانی به سایر روستاها 

باقی مانده است.
قریب به دو سال اســت که کلنگ زنی طرح انتقال 
گازرســانی به روســتاهای صعــب العبور پیشــتکوه 
کنــون بعــد از  فریدون شــهر کلیــد خــورده اســت و ا
ســنگ اندازی های بســیار در طی ایــن مســیر، 
لوله گــذاری و نصــب علمک هــای آن انجــام شــده 

است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان بــه همراه 
نماینــده مــردم فریــدن، فریدونشــهر، چــادگان و 
بوییــن میاندشــت در مجلــس شــورای اســالمی و 
فرماندار این منطقه بازدید میدانی از خط لوله گاز 
رسانی به ســمت روستاهای پیشــکوه در مسیر پر 

پیچ و تاب این منطقه به عمل آوردند.
مردم ایــن مناطــق از نداشــتن کپســول گاز و حتی 
تأمین نفت گالیه داشتند که حتی با آوردن کپسول 
گاز به به دلیل متقاضیان زیاد به برخی از خانواده ها 
کفاف نمی دهد. در ادامه برای پاسخ به مشکالت 
مردم، فرماندار فریدونشهر می گوید: سال گذشته 
و امســال مشــکلی در تأمین نفت نداشــتیم اما در 
خصوص تأمین کپسول گاز به دلیل اینکه سهمیه 
چهار شهرستان در شهرستان داران داده می شود 
مقداری مشــکل وجود دارد. از طرفی هم از ســوی 
شــرکت گاز اعالم مشــکلی نشــده و گفته می شــود 
گویی عامل توزیع گاز در روستا ایجاد مشکل کرده 
و باید او را تغییر داد. در جواب آنها نماینده فریدن، 
فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس 
می گویــد: کمبــود کپســول گاز به ایــن دلیل اســت 
که عالوه بــر مصارف خانگــی برخــی از خودروها نیز 
از کپســول گاز اســتفاده می کنند. حســین محمد 
صالحی معتقد اســت که تأمیــن گاز این روســتاها 
ســبب کاهش مصرف نفت، ارائه خدمات بهتر به 
سایر روستاهای و کاهش ضرر و زیان به جنگل ها و 

منابع طبیعی کمک خواهد کرد.

      مشکالت دنباله دار گازرسانی با اداره راه و 
شهرسازی

جعفر کریمی بــه عنــوان مســئول اجرای این طرح 
می گوید: ۱۳ کیلومتر آن انجام شده و چهار کیلومتر 
آن تا روستای فهره و ۸ کیلومتر هم از روستای فهره 
تا فرسش باقی مانده است؛ مجوزهای اولیه گرفته 
شده و مبلغی باید برای سایر مجوزها داده شود تا 
مشکل منابع طبیعی حل شود. اما مشــکل اداره 
راه و شهرسازی همچنان حل نشده است. یکی از 
کنان این روستا می گوید: این خط لوله در زمین  سا
من رد می شود و باید خسارت زمین پرداخت شود 
و یا یک علمک گاز به بنده دهند که مدیر عامل اداره 

گاز با این موضوع موافقت کرد.
در ادامــه مدیــر عامــل اداره گاز اســتان اصفهــان 
در این باره می گوید: گازرسانی به پیشکوه و پشتکوه 
فریدون شــهر چند ســالی اســت که مطرح است و 
پیمانــکار اولیه شــبکه داخلــی را اجرا کــرد اما خط 
پایانی و اصلی آن به اندازه ۶ اینچ از روستای فرسش 
تا این منطقه به پایان نرسیده بود. موانعی بر سر این 
راه وجــود داشــت کــه اداره راه و شهرســازی اجــازه 
فعالیــت نمــی داد و می گفتند بایــد در حریــم ۱۲.۵ 

کار کنید.
وی ادامــه می دهــد: در ادامــه پیمانــکار جدیدی 

برای اتمام این پروژه انتخاب شد که همه امکانات 
از قبیل حفاری و خط لوله فراهم اســت. بخشی از 
آن در روســتای فهره انجام می شــود و بخش دیگر 
از حریــم ۱۲.۵ عبور می کند کــه انتظــار داریم مردم 
لرستان مانعی ایجاد نکنند زیرا توقف آن میلیاردها 
تومان خســارت به بــار می آورد. این پــروژه برای به 
ســرانجام رســیدن بالغ بر ۸ میلیارد تومــان هزینه 
دارد که شــبکه داخلی آن و نصب علمک ها انجام 
شده است و باید حدود ۳ میلیارد و نیم دیگر تا اتمام 

آن هزینه کرد.
      مقصر کیست؟

گر در زمان مقرر  سید مصطفی علوی با بیان اینکه ا
دهه فجر این پروژه به ســرانجام نرســید بدانید که 
مقصر افرادی هستند که ســنگ اندازی می کنند. 
می گویــد: بیشــتر موانع اجتماعی اســت کــه مردم 
توقعاتی بــرای داشــتن گاز و اجــرای عدالــت دارند 
و همچنیــن اقلیم این منطقه سردســیر اســت که 
حتی انتقال گاز مایع برای این ارتفاعات سنگین و 
گر جایگزین  سخت است. از سویی دیگر گاز مایع ا
شود به لحاظ اقتصادی برای دولت و مردم مقرون 

به صرفه است.
وی با بیان اینکه در منطقه فریدون شهر بالغ بر ۳۵ 
میلیون متر مکعب در ســال گاز مصرف می شــود، 

گــر گاز رســانی با تانکــر انجــام می شــد باید  گفــت: ا
نزدیــک بــه دو هــزار تانکر در ســال سوخت رســانی 
می شد. همچنین فرماندار شهرستان فریدونشهر 
با بیان اینکــه علت تأخیــر در اجــرای پــروژه تأمین 
مالی برای تجهیــزات و امکانــات و گرفتن مجوزها 
بوده است، می گوید: گازرسانی شبکه داخلی روستا 
انجام شده و تنها خط انتقال گاز از استان لرستان 
به دلیل قرابت با این روستاها باقی مانده است که 
به طول ۱۳ کیلومتر است. با توجه به قرابت فرهنگی 
بین دو استان و دو دهستان همجوار امید داریم که 
تعامالت وقفه ای ایجــاد نکند و وعده اجــرای آن تا 

دهه فجر عملیاتی شود.
      اولویت آخر گازرسانی به سردترین نقطه 

استان
رضا صفــری بیان می کنــد: در حال حاضــر دغدغه 
کره با مسئوالن گازرسانی به سایر نقاط  اصلی در مذا
دهستان پشــتکوه و پیشکوه اســت که متأسفانه 
ســردترین نقطــه اســتان از خدمــات گازرســانی 
برخوردار نیست. هزینه اجرای این پروزه ها در این 
روستاها سنگین است و نماینده مجلس نیز قول 
کره و مساعدت برای تعیین بودجه داده است. مذا

وی ادامه می دهد: در شهرســتان فریدونشهر ۸۵ 
روســتای دارای سکنه و ۲۰ روســتای فصلی وجود 
دارد که از این تعداد ۲۴ روستا در گذشته گاز رسانی 
شده و با این پروژه به ۷ الی هشت روستا گازرسانی 

می شود و حدود ۵۰ روستای دیگر باقی می ماند.
در حال حاضر مسئوالن مربوطه اعالم می کنند که 
تا چند ماه دیگر این پروژه گازرســانی به ســردترین 
نقطه اســتان اصفهان کــه در واقع بایــد در اولویت 
گازرسانی قرار گیرد به اتمام می رسد اما مشاهدات 
میدانی نشان می دهد که این وعده هم مانند سایر 
وعده های مســئوالن عملیاتی نمی شــود. این در 
حالی است که طی چندین سال گذشته گازرسانی 
به این مناطق مطرح بوده و هر بار با وعده به اتمام 
رســیدن این پروژه هــا شــاهد بــه تعویــق افتــادن 
آنهــا بوده ایــم که چــه زمانی پــس از ســال ها انتظار 
ســرانجام کورســوی امید ســرمای اســتخوان سوز 

زمستان های این خطه را گرما می بخشد.

اولین مرکز بهداشتی و درمانی شهر خالدآباد بادرود 
افتتاح و به بهره برداری رســید. همزمان با سالروز 
کرم )ص( و حضرت امام جعفرصادق  والدت پیامبر ا
)ع( مرکز درمانی" التیام" با مشــارکت خیر سالمت 

تقی محمودی در شهر خالد آباد افتتاح شد.
این مرکز بهداشتی شــامل بخش های درمانگاه، 
داروخانــه، واحد اعمــال جراحی ســرپایی، واحد 
پزشکان عمومی و تخصصی، تزریقات و پانسمان 
است. مرکز بهداشتی و درمانی التیام شهر خالدآباد 
با بیش از ۲۰ میلیارد ریــال هزینه راه اندازی شــده 

اســت. شــهر خالدآبــاد از توابــع بخــش بــادرود 
شهرستان نطنز است.

کارشناســان  کانــون  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
رسمی دادگســتری اســتان اصفهان از فعالیت ۳ 
هزار کارشناس رســمی در ۶۵ رشته تخصصی در 
اســتان اصفهان خبــر داد و گفت: روزانــه ۱۷۰ نفر 
به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان 

اصفهان مراجعه می کنند. 
بیان اینکــه  بــا  اصفهانــی  طاهریــون  فرهــاد 
کارشناسان همانند چشمان قضات هستند و به 
عنوان بازوی توانمند و فنی و تخصصی دستگاه 
قضا عمــل می کننــد، اظهار کــرد: روز کارشــناس 
روز پاسداشــت زحمات و تالش عدالت خواهانه 
کارشناسانی است که تمام همت خویش را برای 

استقرار عدالت در جامعه به کار می بندند.
وی با اشــاره به نامگذاری اول آبــان ماه مصادف 
بــا تصویب قانــون اســتقالل کانون کارشناســان 
رسمی دادگســتری توســط شــورای انقــالب بــا 
نــام روز کارشــناس، افــزود: در فاصله ســال های 
۱۳۱۷ تــا ۱۳۵۸ امــور کارشناســی از طریــق اداره 
فنــی دادگســتری انجــام می شــد. این اداره در 
سال ۱۳۴۵ تنها سه کارشناس در سه رشته را به 

عضویت داشت.
کارشناســان  کانــون  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
رسمی دادگســتری اســتان اصفهــان ادامــه داد: 
در ســال ۱۳۵۸ همزمان با تصویب قانون کانون 
کارشناســان رسمی دادگســتری، کانون اســتان 
اصفهان نیز با ۱۴ عضو به صورت مستقل به یاری 
دستگاه قضا پرداخت. قانون کانون کارشناسان 
رسمی دادگستری در اجرای اصل یکصد و بیست 
و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی در جلسه 
علنــی روز یکشــنبه ســال ۱۳۸۱ مجلس شــورای 

اســالمی تصویب شــد و ســپس به تأیید شــورای 
نگهبان رسید و به وزارت دادگستری ارسال شد. 
کنــون کانون  طاهریــون خاطرنشــان کرد: هــم ا
کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان با حضور 
و فعالیــت حــدود ۳۰۰۰ نفر کارشــناس رســمی در 
۶۵ رشــته تخصصــی آماده اســت تــا بــا خدمات 
کارشناسانه، کارگشای مشکالت دستگاه قضا به 
طور اخص و سایر ارگان ها، سازمان های دولتی و 
خصوصی و آحاد شــهروندان این اســتان به طور 
اعم باشــد. کارشناســان راهگشــای امــور عدلیه 
و مردمنــد و همــواره در بســط عدالــت اهتمــام 

ویژه ای دارند.
وی افزود: شیوه نامه نظام پیشنهادات در کانون 
 www.kkrdi.ir تهیه و در سایت کانون به نشانی 
بارگــذاری شــده اســت و تمــام کارشناســان و 
شهروندان می توانند با مراجعه به سایت کانون 
ضمــن مطالعــه آن نظــرات و پیشــنهادات خود 
را به صــورت سیســتمی و از طریق ســایت کانون 

ارسال کنند. 
کارشناســان  کانــون  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
رسمی دادگستری اســتان اصفهان خاطرنشان 
کــرد: در کانــون کارشناســان رسمی دادگســتری 
استان اصفهان آماده دریافت نظرات مخاطبان 
هســتیم و تمام ایــن نظرات توســط کمیســیون 
مربوطه بررســی و در صورت مفید بودن اجرایی 

خواهد شد.
کارشناســان  کانــون  طاهریــون  گفتــه  بــه 
رسمی دادگســتری اســتان اصفهــان در ســال 
جاری به طــور میانگیــن روزانه ۱۷۰ نفــر مراجعه 
کننده حضوری داشته است و تمام تالش خود را 
در جهت ارائه خدمات هر چه بهتر و ســریع تر به 
مخاطبان به کار بسته است. این امر با توجه به 
شــیوع ویروس کرونا و محدودیت های موجود 
بســیار دشــوار بوده و از این رو اقدامات بسیاری 
همچون تقویت زیرساخت های سخت افزاری 
و توســعه نرم افزارها به منظور ارائه خدمات غیر 
حضــوری بــه کارشناســان و متقاضیــان انجــام 

شده است.

کنــون بیــش از ۱۱ کیلومتر  از ابتدای امســال تا
شبکه سیمی برق به شبکه کابلی تبدیل شده 
که کاهش ســرقت از تاسیســات برقی را همراه 

داشته است.
مدیر امور برق شهرســتان برخــوار گفت: برای 
رفع افت ولتــاژ و پذیــرش مشــترکان جدید در 

کنون ۴۱ پست برق هوایی نصب  شهرستان، تا
و ۱۸ پست برق هوایی تقویت شده است.

محمدرضا معینی ســاخت بیش از ۸ کیلومتر 
شبکه فشــار متوســط و ۹ کیلومتر شبکه فشار 
 Led ضعیف و نصب ۲۴۰ دستگاه چراغ ۲۰ وات
و جــذب ۱۴۰۰ مشــترک جدیــد را از مهمتریــن 

فعالیت های امور برق برخوار نام برد.
وی افزود: برای توسعه، بهینه سازی، تبدیل 
ســیم به کابــل، تعویــض پایه هــای فرســوده و 
تعمیرات شبکه بیش از ۸۴ میلیارد ریال هزینه 

شده است.
مدیر امور برق شهرستان برخوار گفت: هرگونه 
خدمات شــرکت برق از طریق اپلیکیشــن برق 

من و یا سامانه ۱۲۱ اجرا می شود.

مدیر نیروگاه سد زاینده رود گفت: به طور قطع 
گر ارتفاع آب سد زاینده رود حدود ۳ متر دیگر  ا
کاهش یابد، ناچار می شویم نیروگاه این سد را از 
مدار تولید خارج کنیم.  بابک محمدی درباره 
آخریــن وضعیــت فعالیت نیــروگاه ســد زاینده 
رود با توجه ذخیره پایین این سد، اظهار کرد: 
با توجه بــه خروجی حــدود ۲۰ متر ســد زاینده 
رود برای شرب، نیروگاه برقابی سد زاینده رود 
همچنــان در مدار تولیــد قــرار دارد. وی افزود: 
نیروگاه سد زاینده رود روزانه حدود ۲۰ ساعت 
به میــزان ۱۴۰ مگاوات تولید بــرق دارد که وارد 

شبکه سراسری برق می شود.
مدیر نیــروگاه ســد زاینــده رود بــا بیان اینکه با 
وجــود ذخیــره ســد زاینــده رود، نیروگاه ایــن 
ســد، تابســتان امســال در مدار تولید برق قرار 
داشــت، تصریح کرد: تا زمانی که خروجی سد 
برای شــرب باشــد، نیروگاه ســد زاینده رود نیز 
همچنان در مدار تولید است، مگر اینکه ارتفاع 

آب سد از میزان مشخصی پایین آید.
کنون ارتفاع آب ســد زاینده  گرچه ا وی افزود: ا
رود زیــاد نیســت، اما همچنــان نیــروگاه آن در 

مدار است.
محمدی درباره اینکه نیروگاه برقابی سد زاینده 
رود نیز در ســال ۹۷ نیز به دلیــل ذخیره پایین 
ج شد، تصریح کرد:  سد زاینده رود از مدار خار
گر ارتفاع آب سد زاینده رود حدود  به طور قطع ا
۳ متر دیگر کاهش یابد، ناچار می شویم نیروگاه 
ج کنیم، البته امیــدوار به  را از مــدار تولید خــار

بارش های پاییزه هستیم.
کنــون ارتفــاع ســد زاینــده رود بــه  وی گفــت: ا
لحاظ تامین شرب در شرایط خاص و یا بحرانی 
گر ارتفــاع ذخیره آب ســد چند متر  قــرار دارد و ا
دیگر کاهــش یابــد از لحــاظ تولیــد برق نیــز در 

شرایط بحرانی قرار خواهیم گرفت.

افتتاح مرکز بهداشتی و درمانی شهر خالدآباد 

کارشناسان رسمی کانون  مراجعه روزانه ۱۷۰ نفر به 
 دادگستری استان اصفهان

کابلی  کیلومتر شبکه سیمی برق به شبکه  تبدیل ۱۱ 
در برخوار 

مدیر نیروگاه سد زاینده رود:

نیروگاه سد زاینده رود از مدار خارج می شود

شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان هیــچ یــک از 
شــکایات مردمــی  را بــی پاســخ نگذاشــته و 
ع وقــت شــکایات را بررســی می کنــد  در اســر
و پاســخ می دهــد بــه طــوری کــه در ۶ ماهه 
اول ســال جاری  این شرکت  پاسخگوی ۳۳ 
شکایت بوده است که ۲۰ مورد در حوزه بهره 
برداری،۱۱ مورد خدمات مشترکین و ۲ مورد 

مهندسی بوده است.
کبــری بــازرس ویژه  مهنــدس محمد علــی ا
مقابلــه بــا فســاد اداری شــرکت توزیــع بــرق 
اصفهان گفت :در راستای تکریم ارباب رجوع 
و پاسخگویی شفاف و رسیدگی به شکایات 
مردم در شرکت توزیع برق اصفهان با فعالیت 
موثر خود گلوگاههای فســاد را شناخته و در 
جهت رفع آن اقــدام عاجل نموده اســت به 
طوری که در جشنواره شهید رجایی سالهای 
متمادی اســت که در حوزه پاســخگویی به 
مشتریان حائز رتبه اول شده و در ارزیابی های 
مختلــف در این حــوزه از ســوی اســتانداری 

اصفهان مورد تقدیر قرار گرفته است.
وی بــه درگاههــای مختلــف رســیدگی بــه 
شکایات اشاره کرد و گفت :سامانه پیامکی 
۳۰۰۰۳۵۱۵۰  و۱۰۰۰۰۰۱۲۱ و ســایت شــرکت 
بــه نشــانی eepdc.ir،  تلفن گویــا:۳۵۱۵۰  در 
تمامی ســاعات شــبانه روز فعال می باشــد و 
هــر گونــه گالیه هــای مردمی ویا کوتاهــی  در 
ارائــه خدمــات را ثبــت و پیگیــری می کنــد  و 
زمینه های بــروز تخلــف را حــذف می نماید 
که  عالوه بر حفظ سالمت ســازمان،افزایش 
اعتماد مردم را به صنعت برق را نیز به همراه 
دارد و همچنیــن ســامانه ســمیع ۱۵۲۱ نیــز 
بــه پاســخگویی درخواســت های مــردم 

می پردازد.
کبــری خاطــر نشــان کــرد  مهنــدس علــی ا
:مدیر عامل شــرکت توزیع بــرق اصفهان نیز 
بــا ۲ مرتبــه  حضــور در اســتانداری اصفهان 
پاسخگوی درخواســت های مردم از طریق 
سامانه سامد )استانداری ( بوده و به صورت 
حضــوری روزهــای دوشــنبه از ســاعت ۹ تــا 
۱۲ و بــا هماهنگــی قبلــی  توجــه ویــژه ای به 

درخواست های مردم می نمایند.
وی عنــوان کــرد : عــالوه بــر اقدامــات انجــام 
شــده ۱۰ نماینــده در امورهــای اجرایــی کار 
رســیدگی به شــکایات را عهــده دار هســتند 
و همچنیــن  موظف هســتند که بــه صورت 
تصادفــی ماهیانــه از ۵ درصــد از مشــترکین 
نظرســنجی نمایند تــا میــزان رضایتمندی 

مردم را دریافت نمایند.
وی خاطر نشــان کرد :ارتقا شفافیت ،ریشه 
یابی مشــکالت وتبدیــل نقاط قابــل بهبود 
به نقاط قوت در این شــرکت  بــه جد صورت 

می گیرد.

فعالیت کارخانه آسفالت شهرداری خوانسار 
پس از هفت سال توقف از سرگرفته و کلنگ 
ساخت کارگاه های مزاحم شهری در خارج 

از شهر بر زمین زده شد.
معاون عمرانی وزیر کشور در آئین راه اندازی 
کید کرد: شــهرداران  مجدد این کارخانه تا
کنــار اعتبــارات و  و شــورا های شــهر در 
کمک های ماده ۵۸ و ۳۲ از سرمایه گذاران 
و خّیران در طرح های کم هزینه و زود بازده 

استفاده کنند.
مهدی جمالی نژاد، باغ شهر خوانســار را از 
کید کرد  طبیعتی بکر برخوردار دانست و تا
از اجرای طرح های غیر کارشناسی در این 
شــهر پرهیز شــود و نباید طبیعــت بکر این 
منطقــه را بــا ســاختمان ســازی های غیــر 

اصولی خراب کرد.
وی بر جلوگیری از تکرار اشتباهات شهر های 
کید کرد. بزرگ در شهر های کوچک و زیبا تا

شهردار خوانســار هم در این مراسم گفت: 
کارخانه اتوماتیک آسفالت سازی شهرداری 
خوانســار با قابلیــت تولید ۶۰ تن آســفالت 
در ساعت با مشــارکت شــهرداری و بخش 

خصوصی فعالیت خود را از سرگرفت.
ابوالفضل توکلی افــزود: همچنیــن در این 
آئین ســاخت کارگاه هــای مزاحم شــهری 
نیز در زمینی به مساحت ۳۵ هزار مترمربع 
در منطقه تیدجــان با ظرفیت بیــش از ۱۰۰ 

کارگاه آغاز شد.

خبر خبر

استان

خبر

سخنگوی شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: 
شــورای اسالمی شــهر و شــهرداری اصفهان همه 
تالش خــود را بر تامین مالی به موقع پــروژه خط ۲ 

قطار شهری انجام خواهند داد.
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان، شــهردار 
اصفهــان و اعضــای شــورای اسالمی شــهر در روز 
پنحشنبه ۲۹ مهرماه از پروژه قطار شهری اصفهان 
بازدید و در جلسه هیئت مدیره قطار شهری شرکت 
کردند. سخنگوی شــورای اسالمی شهر اصفهان 
در ایــن بــاره اظهــار داشــت: این بازدید بــه منظور 
بررســی ابعاد و مسائل ایســتگاه کهندژ بــه عنوان 
یکی از ایستگاه های مهم و اساسی در مسیر خط ۲ 

متروی اصفهان انجام شد.
علی صالحی تصریــح کرد: ایــن خط از دو ســمت 
در حــال حفــاری اســت و بخــش عمــده ای از کار 
بخش ایستگاه کهندژ شروع شــده و دستگاه تی 
بی ام جدید در محل مستقر شده و چند ماهی در 

حال فعالیت اســت. وی بیان کرد: بعد از بررســی 
میدانی و شرایط این ایستگاه، جلسه هیئت مدیره 
قطار شهری تشکیل شد و مسائل مربوط به ادامه 
فعالیت در این ایســتگاه مورد بررســی قــرار گرفت 
و از ســوی اعضای شــورای اسالمی شهر اصفهان 
و شــهردار اصفهان بر لزوم ادامــه حرکت بر مبنای 

برنامه تاکید شد.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: 
همچنین در این جلســه تصریح شــد که شورای 
اسالمی شهر و شهرداری اصفهان همه تالش خود 
را بر تامین مالی به موقع پروژه خط ۲ قطار شهری 

انجام خواهند داد.
وی با اشــاره به اینکه یکی از پروژه هــای در اولویت 
دوره ششم شورای اسالمی شهر تکمیل پروژه خط 
۲ قطار شهری است، افزود: این مهم به مدیران و 
مجریان طرح منتقل و مقرر شد با ارتقای شرایط و 

افزایش سرعت کار با جدیت ادامه پیدا کند.

بوئیــن میاندشــت دوبــاره بــه عنــوان دشــت 
ممنوعه اعالم شد.

رئیــس اداره امــور منابع آب شهرســتان بوئین 
میاندشت در جلسه شورای حفاظت ازمناب 
گفــت: دشــت بوئیــن  آب وکارگــروه ســیالب 
میاندشت برای اولین بارسال ۱۳۹۳ به عنوان 
دشت ممنوعه معرفی و امسال نیز به مدت ۵ 

سال دیگر ممنوعه اعالم شده است.
محســن میرزایی افزود: بر این اســاس هرگونه 
توســعه بهــره بــرداری ازمنابــع آب در ایــن 

شهرستان ممنوع است.
وی همچنیــن به میزان برداشــت ســاالنه آب 
از چاه هــای موجــود در این دشــت اشــاره کرد 
و گفــت: ســاالنه ۲۰ میلیــون مترمکعــب آب از 
چاه های موجود در دشــت بوئین میاندشــت 
برداشت می شود که طی ۵ ســال گذشته این 
کسری سی و دو و هشت دهم میلیون  دشت با

مترمکعب مخزن تجمعی مواجه شده است.
رئیــس اداره امــور منابع آب شهرســتان بوئین 

میاندشــت بــا بیان اینکــه امســال ۱۵۰۰ متــر 
مکعب آب از سد آغچه برای آبرسانی به باغ ها 
برداشت شده اســت افزود: ظرفیت سد آغچه 
دو و چهــار دهــم میلیــون مترمکعــب اســت 
که درحــال حاضر فقــط ۲۷۰ هــزار متــر مکعب 

آب دارد. 
محســن میرزایــی، بــه وضعیــت چاه هــای 
غیرمجاز شهرستان نیز اشــاره کرد و گفت:۷۲ 
حلقه چاه غیر مجاز درشهرســتان شناســایی 
کنون ۱۷ حلقه آن پر و مسدود  شده است که تا

شده و بقیه نیز درحال رسیدگی است.
محمدرضا توســلی فرماندار بوئین میاندشت 
نیز به موضوع سیل و روستا هایی که درمعرض 
خطر سیل هستند اشاره کرد و گفت: روستای 
چ یکــی ازروســتا هایی اســت کــه درمعرض  کــر
خطــر ســیل اســت و ســیالب های باال دســت 
از ســمت نوغان و روســتای خلیلی نیــز به این 
روســتا منتهــی می شــود و خطــر ســیل های 

احتمالی برای روستا را دوچندان می کند.

خبرخبر
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

تالش برای تامین مالی به موقع پروژه 
خط 2 قطار شهری اصفهان

معرفی بوئین میاندشت به عنوان 
دشت ممنوعه برای دومین بار 

در  حادثه خیــز  ۱۶۰نقطــه 
اســتان اصفهــان شناســایی 

شده است.
راه  اداره کل  ســاخت  و  مهندســی  معــاون 
گفــت: از ایــن  و شهرســازی اســتان اصفهــان 
تعداد، ۴۸مــورد در اولویت قــرار دارد که بخش 
عمدهای از آن اقدام و رفع خطر شــده و مابقی 

هم در دستور کار است. 
بهزاد شاهســوندی افزود: با توجه به برآوردها، 
کیلومتــر بزرگــراه  کنــون، ســاخت یــک  هــم ا
بــه صــورت چهــار خطــه بــا عــرض هفــت متــر و 
۴۰ســانتیمتر آســفالت، حــدود ۵.۵میلیــارد 

تومان هزینه دارد. 
گفــت: در حــال حاضر، ایــن اداره  کل در  وی 

استان ۲۵قرارداد مشاوره منعقد کرده است که 
۱۹مورد آن صرفا مطالعه راهها است. 

شاهســوندی گفــت: پــس از اتمــام مطالعات، 
ح، اعتبــارات و اخذ  در صورت تصویــب یک طر
مجــوز مــاده ۲۳ از ســازمان برنامــه و بودجــه 
پیگیــری می شــود و نهایتــا فرآینــد انتخــاب 
پیمانکار و عملیات اجرایی محور آغاز می شود. 

ساخت یک کیلومتر بزرگراه به صورت چهار خطه حدود ۵.۵میلیارد تومان هزینه دارد:

شناسایی ۱۶۰ نقطه حادثه خیز در استان 

خبر

سرعت پاسخگویی 
به شکایات مردمی در شرکت

 توزیع برق اصفهان

با حضور معاون عمرانی وزیر کشور:

گردش چرخ تولید 
کارخانه آسفالت در 
 شهرداری خوانسار 
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بخشی از اقدامات کاهش آلودگی هوا در اختیار اصفهان نیست:

افزایش ۷۴ درصدی روزهای ناسالم اصفهان
بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
گفــت:  اصفهــان  اســتانداری 
بخشــی از اقدامــات در زمینــه 
کاهــش آلودگــی هوای ایــن کالنشــهر در اختیــار 
استان نیســت و نیازمند توجه ویژه کشور به این 

خطه است.
کل حفاظــت محیط زیســت  برپایــه آمــار اداره 
اصفهان، ایــن کالنشــهر ابتــدای ســال جــاری تــا 
ک، ۱۴۴  پایان مــاه مهــر بدون یــک روز هــوای پــا
روز قابــل قبول و ۷۳ روز ناســالم تجربــه کرد. این 
آمــار درحالی اســت که شــاخص هــوای اصفهان 
براساس رصدهای روزانه و ساعتی در هشت ماه 
گذشته همواره در وضعیت ناسالم برای گروه های 

حساس و یا ناسالم برای عموم بوده است.
بنــا بــه گفتــه بابــک صادقیــان رئیــس اداره امــور 
آزمایشــگاه های حفاظــت محیطزیســت اســتان 
تعداد روزهــای ناســالم اصفهان از ابتدای ســال 
کنون نسبت به مشابه ســال ۱۳۹۹، ۷۴ درصد  تا

افزایش یافته است.
در همیــن پیوند منصور شیشــه فــروش مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان در گفت وگو 
با مهر اظهار داشت: شــش ماهه ابتدایی امسال 
به علت شرایط کم بارشی که از مهر سال گذشته 
کــم بود، ۴۰  تا مهر امســال در یک ســال زراعی حا
درصد کاهش بارندگی داشتیم و این درحالی بود 
که بارندگی های پاییز، زمستان و بهار گذشته نیز 
تبدیل به روانآب نشــد و در بســیاری از روزها دما 

بین ۲ تا سه درجه سانتیگراد افزایش یافته بود.
      کاهش آلودگی هوای اصفهان نیازمند 

توجه ویژه ملی
وی بــا بیان اینکــه بخشــی از آلودگی بــه موقعیت 
و توپوگرافــی اصفهــان بســتگی دارد و از نواحــی 
شــمال و شــرق )ســگزی( تحت تأثیر کانون های 
بحران فرسایش بادی اســت، ادامه داد: هم مرز 
بودن بــا اصفهان بــا چهار اســتان ســمنان، یزد، 
قــم و خراســان جنوبــی کــه کانون هــای بحرانــی 
فرسایشــی دارند و کشــت نشــدن ۱۰۰ هزار هکتار 
از اراضــی اســتان بــه علــت خشــکی زاینــده رود و 
ک داخلــی  کــم بارشــی کــه کانون هــای گردوخــا
را ایجاد کرد و وزش باد و خیزش گرد و غبار ســبب 
شــد هوای اصفهان حدود دو ماه از ســال جاری 

آلوده باشد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان در 
پاســخ به اینکــه دســتگاه های اجرایی اســتان در 
یک ســال گذشــته در زمینــه کاهــش آلودگی هوا 
چــه اقداماتــی در راســتای وظایف قانــون هوای 
ک داشته اند، ابراز داشت: بخشــی از اقدامات  پا
در زمینه کاهش آلودگی هوای اصفهان در اختیار 
استان نیســت و وابســته به کشــور اســت، مانند 
نوســازی نــاوگان حمل ونقــل عمومی کــه کشــور 
باید اعتباراتی را در اختیار شــهرداری ها قرار دهد 
و یــا برای تشــدید گشــت و نظــارت بــر واحدهای 
آالینده، با توجه به اینکه اصفهان بیش از ۱۰ هزار 
واحد صنعتی ثبت شده دارد، سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور باید اعتبارات محیط زیست 

استان را افزایش دهد.
شیشــه فــروش بــا بیان اینکــه مســائل خشــکی 
رودخانــه زاینــده رود بــا آلودگــی هــوا، افزایــش 
کانون های گردوغبار و تشــدید فرونشست زمین 
در اصفهان گره خورده اســت، گفــت: وزارت نیرو 
بــا برنامه ریزی و اجــرای مصوبــات شــورای عالی 
آب، رودخانه و حوضه زاینده رود را احیا کند زیرا 

جاری بودن آب به تعدیل هوای این خطه کمک 
کــرده و از افزایــش مخاطــرات زیســت محیطــی و 

کانون های گرد و غبار جلوگیری می کند.
وی با اشاره به اینکه دســتگاه های استان تالش 
کردند امــا کاهش آلودگــی هوای اصفهــان نیاز به 
توجــه ویــژه ملــی و دســتگاه های اجرایی کشــور 
دارد، خاطرنشــان کــرد: کارگــروه کاهــش انتشــار 
آالیندگی منابع ثابت با محوریت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و کارگروه حمل و نقل با محوریت 
شــهرداری اصفهــان و نظــارت محیــط زیســت 
تشــکیل شــده کــه هــر دو اجــرای مفــاد و وظایف 
ک در دســتگاه های اجرایــی را  قانــون هــوای پــا
پیگیری می کننــد و امیــد اســت برنامه ریزی ها و 
دســتورالعمل هایی کــه ابــالغ شــده، بــه کاهش 

اثرات آالیندگی هوا شود.
مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با 
اشــاره به اینکــه پاییز امســال نیز کاهــش فعالیت 
سامانه های جوی را شــاهد خواهیم بود، اضافه 
کرد: افزایش ســکون هوا، نفوذ توده هوای سرد و 
وقوع وارونگی دمــا )این ورژن( از نیمــه دوم آبان 
ماه شرایط تشدید غلظت آالینده ها را در کشور و 

اصفهان فراهم می کند.
شیشــه فروش با اشــاره بــه شناســایی ۴۰۰ واحد 
آالینده در اطراف شهر اصفهان، ادامه داد: طبق 
کنون ۳۰ واحد  آمار محیط زیست استان امسال تا
آالینده اخطار گرفتند که این ها در صورت کاهش 
ندادن آالیندگی در زمان تشــدید آلودگی با حکم 

پلمب شده و با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
وی افزود: اداره محیط زیست مکلف شد که همه 
واحدهای صنعتی، عملیاتی، تولیدی، خدمات 
عمومی، معدنــی و کارگاه هایی را کــه آلودگی آنها 

بیش از حد مجاز است، اعالم و جریمه کند.
کید استان استفاده نکردن از سوخت        تا

مازوت است
کیــد بر اینکــه در شــعاع ۵۰  شیشــه فــروش بــا تا
کیلومتری شــهر اصفهان ســوخت مــازوت )نفت 
کــوره( اســتفاده نمی شــود، ابــراز داشــت: ســال 
گذشــته نیز ایــن امــر پیگیــری شــد و بنــا بــه اعالم 
کنون  محیط زیســت، در شــعاع ۵۰ کیلومتــری تا
مازوت استفاده نشده اســت ضمن اینکه مجدد 
کیــد شــد بــا توجــه بــه شــرایط اصفهــان از نظر  تا

توپوگرافی خاص و همجواری با صنایع، استفاده 
از ســوخت مــازوت آلودگــی را تشــدید می کنــد و 

نیروگاه ها مازوت استفاده نکنند.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهان 
کید استان این است که با توجه  اظهار داشت: تا
به شــرایط آلودگــی اصفهــان، مصرف مــازوت بار 
آالیندگــی را بیشــتر خواهــد کــرد و البتــه گزارشــی 
مبنی بر استفاده از مازوت در نیروگاه ها از محیط 
زیست نداشتیم زیرا نظارت بر واحدهای آالینده 
بــا محیــط زیســت اســت امــا دســتورالعمل های 
مصــرف بهینــه گاز را ابــالغ کردیم کــه واحدهای 
نیروگاهی و ســیمان و صنایع بزرگ سیســتم ها را 
بهینه سازی کنند حتی اورهال را به زمانی موکول 

کنند که مصرف انرژی کمتری داشته باشند.
      استفاده از سوخت دوم در صنایع مستقر 

ج از شعاع ۵۰ کیلومتر در خار
وی در عیــن حــال بــه دســتورالعمل اســتفاده 
از ســوخت دوم در واحدهــای صنعتــی مســتقر 
کیلومتــری اصفهــان در  ج از شــعاع ۵۰  در خــار
زمان هــای خــاص اشــاره کــرد و گفت: قرار اســت 
اختیار کامــل به شــرکت گاز اســتان بــرای اعمال 
محدودیــت مصــرف براســاس آلودگــی هــوا داده 

شود.
شیشه فروش افزود: در راستای ماده ۴۶ اصالح 
کــه واحدهــای  گاز مقــرر شــد  الگــوی مصــرف 
صنعتــی بــزرگ ماننــد نیروگاه هــا، پاالیشــگاه و 
ســایر واحدهــای صنعتی آالینــده بزرگ نســبت 
کارگیــری ســامانه های بازیافــت انــرژی از  بــه 
جملــه توربین هــای انبســاط گازی اقــدام کنند 
ضمن اینکه معاینه فنــی موتورخانه ها، اصالح و 
بازســازی و ایمن ســازی شــبکه های برق و گاز با 
هدف کاهش هدررفت انرژی در تمام واحدهای 
صنفــی اســتان از طریــق اتحادیه و شــرکت های 
کن مذهبی و فرهنگی دنبال  توزیع برق و گاز، اما

می شود.
      موتورخانه های ۷۰ دستگاه اجرایی 

استانداردسازی شد
وی با بیان اینکه کاهش ۲۵ درصدی مصرف گاز 
از سه ماه پیش به ادارات ابالغ شده است، ادامه 
داد: تمام واحدهای مســکونی، تجــاری و اداری 
موظــف هســتند با همــکاری شــرکت گاز نســبت 

بــه استانداردســازی موتورخانه هــا اقــدام کننــد 
کنون  که شــامل تســهیالت ویــژه خواهــد بــود، تا
۷۰ دســتگاه اجرایــی اقــدام کردنــد و مابقــی بــا 
نظارت محیط زیست و شرکت پخش گاز پیگیری 

می شود.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهان 
با بیان اینکه این اســتان قرار اســت ۲۰۰۰ مگاوات 
نیروگاه داشته باشــد، خاطرنشان کرد: بخشی از 
ک تأمین شود  برق مورد نیاز باید از انرژی های پا
که در این زمینه گسترش پنل های خورشیدی و 
انرژی بــاد در اصفهان در دســتور کار شــرکت برق 

استان است.
      بلند مرتبه سازی مانع جریان های جوی 

در شهر اصفهان است
شیشــه فــروش بــا بیان اینکه بلنــد مرتبه ســازی 
مانــع جریان هــای جــوی و بــاد در شــهر اصفهان 
اســت، اضافــه کــرد: اداره راه و شهرســازی طبــق 
ح هــای جامــع،  ک بایــد در طر قانــون هــوای پــا
ح های هادی روســتایی مطالعات  تفضیلی و طر
زیســت محیطی و شــرایط اقلیمی را انجام دهد و 
مسائل زیســت محیطی در مبلمان شهری مورد 

توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه با هــدف کنترل کانون های گرد 
وغبار امســال در ۱۰ هــزار هکتار از مناطق اســتان 
عملیات مقابله با بیابان زایی، نهال کاری، ایجاد 
بادشــکن زنــده و آبخیــزداری اجــرا می شــود، 
اضافه کرد: ســاماندهی و گازســوز کــردن کوره ها 
و معادنی که در آالیندگی نقش دارند و همچنین 
کــز معاینه فنی توســط اداره راهداری  افزایش مرا
و شــهرداری از دیگــر برنامه هــا در زمینــه کاهــش 

الودگی هوا است.
شیشــه فــروش، جایگزینــی موتورســیکلت های 
برقی، خروج ناوگان فرسوده و نوسازی اتوبوس ها 
کسی ها، تکمیل رینگ سوم را از دیگر وظایف  و تا
شــهرداری اصفهــان بــرای کاهــش الودگــی هــوا 
برشــمرد و گفــت: گازســوز کــردن ۱۶ هــزار خودرو 
دولتی و همچنین تکمیل مطالعــات پایانه های 
مسافربری کاوه، صفه و زاینده رود با پیش بینی 
پارکینگ هــای حاشــیه ای و تســریع در فرآینــد 
انتقال پایانه امیرکبیر از دیگر برنامه ها در دســتور 

کار استان است.

گزارش

اصفهــان بــه دلیــل داشــتن 
کارگاه های صنعتی بسیار، یکی 
از اســتان های کشــور است که 

بیشترین پسماند صنعتی را تولید می کند.
 ســیدعلی قرشــی رییــس گــروه آمارهــای ثبتــی 
ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی اصفهان گفت: 
بررسی آمار و اطالعات موجود نشان می دهد که 
اصفهان یکی از اســتان هایی است که بیشترین 
مقدار پســماند صنعتی جامد، مایــع و فاضالب 
صنعتی را در کشــور تولید می کند به همین دلیل 
برای دســتیابی به توســعه پایدار، صنایع ســبز و 

حفاظــت از محیط زیســت، این پســماندها باید 
کاهش یابد.

وی بــا اشــاره بــه تحقیقــی کــه دربــاره آخریــن 
وضعیــت صنایع اســتان اصفهــان انجام شــده 
اســت، افــزود: بررســی مقــدار پســماند صنعتی 
جامد و مایع در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ نشان 
کارگاه هــای صنعتــی اســتان ســهم  می دهــد 
بســزایی در تولیــد پســماندهای صنعتــی کل 

کشور داشتند.
رییــس گــروه آمارهای ثبتــی ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اصفهان اضافه کرد: استان اصفهان 

در سال ۱۳۹۶ با تولید ۲ هزار و ۵۰۶ هزار تن پسماند 
صنعتی جامد و یک هــزار و ۲۰۳ هــزار متر مکعب 
پســماند صنعتی مایع به ترتیــب حــدود ۱۸ و ۱۳ 
درصــد از کل حجــم پســماندهای جامــد و مایع 

صنعتی کشور را به خود اختصاص داد.
تولیــد  رونــد  بررســی  بیان اینکــه  بــا  قرشــی 
کارگاه هــای صنعتــی  فاضالب هــای صنعتــی 
کی از  اســتان اصفهان در ســال های ۹۴ تــا ۹۶ حا
افزایش این آالینده ها اســت، تصریح کرد: در این 
فاصله زمانی مقدار فاضالب های صنعتی از چهار 
هزار و ۳۷۵ هزار بــه ۶ هــزار و ۹۷۲ هزار مترمکعب 

افزایش یافت که بیانگر میانگین رشد سالیانه ۲۶ 
درصدی است.

وی ادامــه داد: در مجمــوع از ســال های ۹۴ تــا 
درصــد   ۱۹ اســتان  صنعتــی  کارگاه هــای   ۹۶
۱۴ درصــد  از پســماندهای صنعتــی جامــد، 
پسماندهای صنعتی مایع و پنج درصد فاضالب 

صنعتی کشور را به خود اختصاص دادند.
کید کرد: میزان پسماندهای  این کارشناس آمار تا
واحدهای صنعتی در مقایسه با سهم ۱۲ درصدی 
ارزش افــزوده صنعت اصفهان از کشــور غیر قابل 

توجیه است.
کید بر ضرورت کاهش پســماندهای  قرشــی با تا
صنعتی در صنایع استان اصفهان اظهار داشت: 
یکی از اولویت ها در این زمینه، گسترش واحدهای 
بازیافــت جامــد، کنتــرل پســماندهای مایــع و 
فاضــالب صنعتــی از طریق ایجاد و مدرن ســازی 
تصفیه خانه های فاضالب در شهرک های صنعتی 
به منظــور اســتفاده از پســاب در چرخــه مجــدد 

تولید است.
رییــس گــروه آمارهای ثبتــی ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اصفهان با بیان اینکه حفظ محیط 
زیست در روند فعالیت صنایع یکی از محورهای 
اصلی توسعه پایدار است،گفت: جایگزین کردن 
ماشــین آالت و تجهیــزات جدید،جهت دهــی 
صنایــع بــه اســتقرار در شــهرک های صنعتــی بــا 
هدف متمرکز کــردن منابع آلودگی، فعال ســازی 
تجهیزات کنترل کننــده  آلودگی و تجدیــد نظر در 
فنــاوری تولیــدات صنعتــی، تعریــف طرح هــای 
زیســت محیطی در بخش صنعت در این مســیر 

ضروری است.

خبر

رئیس پلیس راهــور اســتان اصفهــان از تداوم 
ممنوعیت تردد بین استانی در شهرهای قرمز 

و نارنجی خبر داد.
ســرهنگ محمدرضا محمــدی رئیس پلیس 
راهور اســتان اصفهان با بیان اینکه ترددهای 
گفــت:  بیــن اســتانی فعــال ممنــوع اســت، 
ک های غیربومی سایر استان ها اجازه رفت  پال

و آمد به شهرهای نارنجی و قرمز را ندارند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر منعی برای 
تردد بیــن شــهرهای داخــل اســتان اصفهان 

وجود ندارد.
رئیــس پلیــس راهــور اســتان بــا بیان اینکــه 
جریمه های منع تردد بین استان ها با دوربین 
ثبــت می شــود، گفــت: جریمــه منــع تــردد در 

شــهرهای قرمز یک میلیون و ۵۰ هــزار تومان و 
شهرهای نارنجی ۵۲۵ هزار تومان است.

وی با بیان اینکه ممنوعیت ترددهای شــبانه 
در اصفهــان لغــو شــده و همچنــان اعمــال 
نمی شــود، گفــت: طــرح زوج و فرد نیــز فعال در 

شهر اصفهان اعمال نمی شود.

رئیــس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های 
کم  کشور گفت: پروژه های غیر کارشناسی و ترا
فروشــی موجب خدشه دار شــدن فضای سبز 

شهری خوانسار شده است.
مهــدی جمالــی نــژاد در مراســم راه انــدازی 
کارخانه آســفالت شــهر خوانســار با بیان اینکه 
مشکالت اقتصادی و نوسانات قیمت ها برای 
مــردم کمر شــکن شــده اســت، اظهار کــرد: به 
دلیل کمبــود درآمــد شــهرداری ها پروژه های 

عمرانی شهری زیادی معوق مانده است.
وی افزود: مهمترین رکن توســعه شهرســتان 
وفاق و همدلی بین مردم و مســئوالن اســت و 

نباید شکافی ایجاد شود.
رئیــس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های 
کید بر مطالبه گری مردم نسبت به  کشــور با تأ
کید کــرد: بــا وجود پیشــرفت  توســعه شــهر، تا
امکانــات شــهری امــا هنــوز محرومیت هایــی 
وجود دارد می طلبد در توســعه شــهرها دقت 
شــود تا خدمــات و امکانات به شــکل عادالنه 

توزیع شود.

حفظ بافت تاریخی و باغ شهر خوانسار اهمیت 
دارد

جمالی نژاد با اشــاره به حفظ بافــت تاریخی و 
باغ شهر خوانسار، تصریح کرد: پروژه های غیر 
کم فروشی موجب خدشه دار  کارشناســی و ترا
شدن فضای ســبز شهری خوانســار می شود، 
برای توسعه صنعت و کارآفرینی باید به سمت 
شــهر دیجیتــال نــه بــه ســمت ایجاد صنایــع 

آالینده برویم.
وی بــا بیان اینکــه ورود ســرمایه گذار می تواند 
موجــب درآمــد پایدار شــهری بــرای خوانســار 
شــهر  می کنــم  پیشــنهاد  گفــت:  می شــود، 
خوانسار به پایلوت دوســتدار محیط زیست و 
کوسیســتم تبدیل شــود تا تولید زباله در این  ا

شهر به صفر برسد.
رئیــس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های 
کشــور بــا بیان اینکــه شــهرداری ها بــه عنــوان 
نهــاد مســتقل عمومی غیــر دولتــی هســتند، 
خاطرنشــان کــرد: باید درآمــد شــهرداری ها از 
که مشــارکت سرمایه گذار  دولت جدا شود چرا
در پروژه های شــهرداری موجب بلوغ شــهری 

است.
جمالــی نــژاد بــا اشــاره بــه راه انــدازی کارخانه 
در  افــزود:  خوانســار،  شــهرداری  آســفالت 
غــرب اســتان کارخانــه آســفالت کــم نداریم و 
راه اندازی ایــن کارخانــه در خوانســار موجــب 
توسعه شهر شده و ارتقای شــاخصه اقتصاد و 

اشتغال شهر را به همراه دارد.

گونــی یــک  ســخنگوی اورژانــس اصفهــان از واژ
دســتگاه خودروی پژو در محور اصفهــان - نطنز 
و مصدومیــت پنــج مهاجر افغــان در ایــن حادثه 

خبر داد.
گونی یک  عباس عابــدی اظهــار کــرد: حادثــه واژ
دســتگاه خودروی پژو در ســاعت ۱۹:۵۵ شب به 

اورژانس اصفهان گزارش شد.
وی افزود: ایــن حادثــه در آزاد راه اصفهان- نطنز 
- پنج کیلومتری مجتمع رفاهــی آفتاب به وقوع 
پیوست که پنج مهاجر افغان شامل سه مرد و دو 

زن در این واژگونی مصدوم شدند.
ســخنگوی اورژانس اصفهان تصریح کــرد: برای 

امدادرسانی به این حادثه یک آمبوالنس اورژانس 
۱۱۵ و یک کد هالل احمر به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: مصدومان حادثه به بیمارســتان 
خاتم االنبیا نطنز منتقل شدند.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان، با ارسال 
نامه ای خطاب به رئیس جمهور خواستار تسریع در 
تشکیل جلسه مشترک با نمایندگان استان اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی به منظور بررسی و ارائه 

راهکارها برای حل مشکالت استان شد.
حجت االســالم سیدناصر موســوی الرگانی رئیس 
مجمــع نماینــدگان اســتان اصفهــان، بــا ارســال 
نامه ای خطاب به رئیس جمهور خواستار تسریع 
در تشــکیل جلســه مشــترکی با حضور نمایندگان 
اســتان اصفهان در مجلس و ایشان به جهت حل 
مشکالت بحرانی این استان شد. در این نامه آمده 
اســت: با توجه به اینکه اســتان اصفهان به عنوان 
یکی از مهم تریــن و اســتراتژیک ترین اســتان های 
کشــور دارای معضالت و مشــکالت بحرانی است، 
لذا مســتدعی اســت دســتور فرماییــد در راســتای 
کیدات ویژه  تعامل بین دولت و مجلس که یکی از تا

حضرتعالی بوده است و برای بررسی دقیق مسائل 
کالن استان در اسرع وقت فرصتی موسع در اختیار 
مجمع نمایندگان اســتان اصفهان قرار گیــرد تا در 
نشست مشترکی با جنابعالی این موضوعات مهم و 
چالشی مورد رسیدگی قرار گرفته و راهکار هایی برای 

برون رفت از شرایط موجود تدوین شود.
وی در پایان خاطرنشان شده است: خواهشمند 
اســت دســتور فرمایید با قید فوریت زمان جلســه 

مشخص و از نتیجه اینجانب را مطلع فرمایید.
پیش از این نیز نمایندگان شهرستان های مختلف 
اصفهان در مجلس، مسئوالن استانی و شهری و 
اقشار مختلف مردم استان اصفهان با ارسال پیام ها 
و نامه هایی خواستار سفر آیت اهلل رئیسی به اصفهان 
و توجه ویــژه رئیــس جمهور به مشــکالت اســتان 
از جمله معضــالت آب، خشکســالی، کشــاورزی، 

فرونشست و... شدند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

ممنوعیت تردد بین استانی به قوت خود باقی است

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور :

کم فروشی موجب خدشه دار شدن  ترا
فضای سبز خوانسار شده است

خبر

سخنگوی اورژانس اصفهان خبر داد:

گونی خودروی پژو مصدومیت ۵ مهاجر افغان در واژ

درخواست تشکیل جلسه مشترک نمایندگان استان اصفهان 
با رئیس جمهور

خبر

اشــتغال بــرای تامین معــاش و مهــارت آموزی 
و توانمندســازی اجتماعی دغدغه مهــم زنان 
سرپرست خانوار است که در اداره کل امور بانوان 
استانداری اصفهان و با تعامل دیگر نهادهای 
اجتماعی این استان دنبال می شود. موضوع 
زنــان سرپرســت خانــوار از اولویت هــای دولت 
اســت و بســیاری از طرح ها به ویــژه طرح های 
اقتصــادی و اشــتغال زایی بــا اولویت ایــن گروه 
از زنان تدوین شــده که در اســتان اصفهان نیز 
اجرایی شده اســت.  مرکز توانمندســازی زنان 
سرپرست خانوار ازجمله اقدامات صورت گرفته 
برای این قشر است که سال گذشته در استان 
اصفهان راه اندازی شــد و با ارائه تسهیالتی که 
برخی از نهادها به این گــروه ارائه می کنند همه 

سعی در کاهش دغدغه ها داشته اند.
      رشد ۲ درصدی جمعیت زنان سرپرست 

خانوار
معــاون آمــار و اطالعــات ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریزی اصفهان در خصوص آمار جمعیت 
زنــان سرپرســت خانوار ایــن اســتان گفــت که 
بر اســاس آخرین سرشــماری، ۱۹۶ هــزار و ۳۰۸ 
خانوار این اســتان توســط زنان اداره می شود. 
محمدرضا لعلــی افزود: ایــن آمار در مقایســه با 
سرشماری سال ۹۰ رشد ۲ و هفت دهم درصدی 
داشــته اســت وآمار جدیدی از زنان سرپرست 
خانوار نداریــم. وی بابیان اینکه بخشــی از این 
افــراد تحــت پوشــش ســازمان های حمایتــی 
هستند، تصریح کرد: خیریه ها و کمیته امداد 
امام خمینی)ره( و بهزیســتی به گــروه نیازمند 

خدمات رسانی می کنند.
      ۷۷ هزار زن سرپرست خانواده  در 
اصفهان تحت حمایت سازمان های 

حمایتی هستند
مدیرکل بهزیستی اصفهان به جمعیت تحت 
پوشــش خــود از ایــن قشــر اشــاره کــرد و گفت: 
نزدیــک به ۱۰ هــزار زن سرپرســت خانــوار تحت 
پوشش این سازمان هستند. ولی اله نصر ادامه 
داد: عالوه بر مبلغ مســتمری خدمات مهارت 
افزایی و توانمندســازی اجتماعی و همچنین 
آموزش برای اشتغال زایی به آنان ارائه می شود. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره(اصفهان 
هم جمعیــت زنــان تحت پوشــش این نهــاد را 
۶۷ هزار نفر اعالم کرد و گفت: این افراد به دلیل 
ازکارافتادگی همسر خود و یا طالق، فوت همسر 
و ازکارافتادگــی شوهرشــان متقاضــی حمایت 
کمیته امــداد امام خمینی )ره( هســتند. کریم 
ع افــزود: خدمات حمایتی برای معیشــت،  زار
تحصیل و جهیزیــه فرزندان این افــراد با کمک 
خیران انجام می شود و همچنین آموزش هایی 

برای توانمندسازی آنان ارائه می شود.
      ارائه طرح های حمایتی از زنان 

سرپرست خانوار
مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری 
اصفهان نیز که ۲ طرح توانمندسازی اقتصادی 
و مهارت آموزی زنان سرپرســت خانوار از ســال 
۹۷ در اســتان اصفهــان هم زمــان با کل کشــور 
آغازشــد که پــروژه مهارت آموزی ویــژه مناطق 
حاشیه نشــین بــوده اســت. شــادی فضلــی 
افزود: ۴۶۰ نفر از زنان سرپرست خانوار در طرح 
توانمندســازی اقتصــادی شــرکت کردنــد و از 
ظرفیت های آموزشی بهره مند شدند و زمینه 
حضــور آنــان در ســراچه های فــروش آنالیــن و 
همچنیــن نمایشــگاه ها فراهم شــده اســت. 
مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری 
اصفهان بابیان اینکــه ۲۸۰ نفــر از زنان مناطق 
حاشیه نشــین نیــز تحــت آموزش هــای فنــی 
کــرد:  حرفــه ای قرارگرفته انــد، خاطرنشــان 
زمینــه ورود به بــازار کار این دســته از زنــان نیز از 
طریــق برگــزاری نمایشــگاه ها و فــروش آنالیــن 
آماده شده اســت. وی بابیان اینکه تسهیالت 
بانکــی بــه حــدود هــزار نفــر از زنــان سرپرســت 
خانواده ایــن اســتان بــا اولویــت اشــتغال زایی 
اختصاص یافته است، یادآور شد: با اختصاص 
اعتبار و تسهیالت بانکی مجدد امکان معرفی 
افــراد جدیــد بــرای دریافــت تســهیالت بانکی 
نیز ایجــاد و ایــن موضــوع در اشــتغال و تأمیــن 
معاش آنان کمک خواهد کرد. فضلی با اشــاره 
به دغدغه های اجتماعی این قشــر گفت: ارتقا 
کیفیــت ســالمت جســم و روان و پیشــگیری از 
آســیب های اجتماعــی بــرای زنان سرپرســت 
خانــوار موردتوجــه بــوده و بــا همــکاری کانون 
وکال، دانشــگاه آزاد اسالمی و ســازمان فرهنگی 
ورزشی اجتماعی شهرداری اصفهان دوره های 
آموزشــی در حــال برگــزاری اســت. وی افزایش 
دانش حقوقی، ارتقای حقوق شهروندی، تعالی 
حقوق خانواده و تسهیل ارائه خدمات حقوقی 
به خانواده ها و توانمندسازی در حوزه اجتماعی 
را از ســرفصل های آموزشــی این دوره هــا بیــان 
کرد. مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری 
اصفهــان اجــرای طــرح توان افزایــی و ارتقــای 
تاب آوری اجتماعی را از دیگر برنامه های این نهاد 
با همکاری ســازمان های فرهنگی و اجتماعی 
بیان کرد و افزود: چنین اقداماتی توانسته عالوه 
برافزایش دانش عمومی، این قشر را نسبت به 

تهدیدهای اجتماعی توانمند کرده است. 

اشتغال، دغدغه مهم زنان 
سرپرست خانوار در اصفهان

رییس گروه آمارهای ثبتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان:

پسماند صنعتی بالی جان اصفهان
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معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:

گردشگری برای اصفهان مثل هوا ضروری است
وزارت  گردشــگری  معــاون 
گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
و صنایع دســتی بــا اشــاره به اینکه 
گردشگری، پیش از کرونا نیز آسیب دیده بود، یادآور شد 
که هر شهری به تنوع گردشگری اهمیت داده و تنها بر 
جاذبه های تاریخی و میراثــی خود تکیه نکرده، کمتر 

دچار آسیب شده است. 
علی اصغــر شــالبافیان، در نشســت رونمایــی از ۲۰۰ 
گفته اصفهــان گفت: تغییر  ویدئوی داســتان های نا
نگاه اتــاق بازرگانــی اصفهان در  ســال های گذشــته از 
رویکردی منفعت محــور، به حضور فعاالنــه در انجام 
مسئولیت های اجتماعی قابل تقدیر است و می تواند 

الگویی برای اتاق بازرگانی های سطح کشور باشد.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی، وجــه بــارز ویدئوهایی کــه به همت 
کمیســیون گردشــگری اتاق بازرگانی اصفهــان، برای 
گفتۀ شــهر تهیــه و در فضای  گفتن از داســتان های نا
مجازی منتشر شده را توجه به گردشگری موضوعی 
دانســت و افــزود: مهم تریــن توصیــه برنامــه ریــزان و 
بازاریابان گردشــگری توجه به گردشــگری موضوعی 
اســت؛ به طوری که عالوه بر بناها، شــیوۀ زندگی، غذا، 

سوغات و سایر جذابیت های شهر را نیز شامل شود.
کیــد کــرد: گردشــگری در اصفهان بیــش از یک  وی تأ
صنعت و مانند هوا ضروری است. بسیاری از جلوه های 
ظهور صنایع دیگر نیز از قبل گردشگری تحقق می یابد 
و رویکردی که اتاق بازرگانی اصفهان در پیش گرفته در 
بلندمدت منفعت اقتصادی شهر را به دنبال خواهد 

داشت.
معــاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگی، با اشــاره 
به اهمیت تقویت زیرســاخت ها و شبکۀ حمل ونقل 
بین شــهری برای تقویــت گردشــگری گفــت: تدوین 
گفتۀ اصفهان در واقع یک  ویدئوهای داستان های نا
اعالن عمومی برای دعوت مــردم به بازدید از اصفهان 
است و مهم است که شــهر اصفهان این دعوت را یک 

آغاز بداند نه یک پایان.
شالبافیان خاطر نشان کرد که در محور شرقی اصفهان 
یک کاشان باستانی دیگر نهفته است و از کمیسیون 
گردشگری اتاق بازرگانی خواســت فعالیت های خود 
را به گونه ای ســاماندهی کند کــه مردم محور شــرق و 
غرب اصفهان نیز مزۀ توسعۀ گردشــگری را بچشند و 
ظرفیت های منحصربه فردشان موردتوجه قرار بگیرد.

وی ادامــه داد: از هــر شــهری که برای تولیــد محتوای 
مناســب در حوزۀ گردشــگری قدمی بــردارد قدردانی 
خواهیم کرد و البته باید تلقی ای از توسعه یافتگی نیز به 
ذهن مخاطب محتواهای تولیدشده منتقل شود و 

سایر حوزه های گردشگری را نیز در بربگیرد.
معــاون گردشــگری وزارتخانــه میــراث فرهنگــی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان یادآور شد: 
گردشــگری پیش از کرونا نیز آســیب دیده بــود و راهی 
که باید برای پایدار کردن گردشگری در پیش گرفت، 
که هر شــهری به  متنوع کردن بازار هدف اســت، چرا
تنوع گردشــگری اهمیــت داده و تنها بــر جاذبه های 
تاریخی و میراثی خود تکیه نکرده، کمتر دچار آسیب 

شده است.
کــه بــا انجــام  کــرد  شــالبافیان، ابــراز امیــدواری 
کسیناسیون، گردشگری مجددا احیا شود و گفت:  وا
در حال حاضر راه توسعه از تقویت گردشگری داخلی و 
درون مرزی می گذرد و دولت نیز درصدد انجام اقداماتی 

در این حوزه است.
وی توضیح داد: نکته ای که در ستاد کرونا مصوب شد 
حمایت از تأسیسات رسمی گردشگری است، به گونه ای 
که با همکاری وزارت خارجه ابتدائا و ترجیحا درخواست 
صدور ویزا از طریق دفاتر مسافرتی داده و اقامت نیز در 

تأسیسات رسمی باشد.
معاون گردشگری وزارت خانه میراث فرهنگی گفت: 

امیــدوارم کــه کارگــروه ســتاد خــالق ســفر بــا حمایت 
استانداری اصفهان و پیگیری مدیران تشکیل شود و 

طرح ها نیز نیمه کاره رها نشوند.
شــالبافیان خبــر داد: وزارتخانــه میــراث فرهنگــی 
پیشنهاد ایجاد مرکز جهانی گردشگری و صنایع دستی 
را به ســازمان جهانــی گردشــگری داده و طــرح، مورد 

پذیرش اولیه قرار گرفته است.
در ادامه، ســیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان که با 
وجود کســالت در این نشســت حضور پیدا کرده بود، 
گفت: ما گمشده های زیادی در تاریخ داریم که به دلیل 

تصویر نشدن به فراموشی سپرده شدند.
کلیپ هــای  کــرد: تهیــه ویدئــو  وی خاطــر نشــان 
گفتۀ اصفهان نه تنها اصفهان را معرفی  داستان های نا

می کند، بلکه به بازشناسی آن نیز کمک می کند.
مرتضــوی یــادآور شــد کــه در ســفر خود بــه رم شــاهد 
بیان داســتان های غیرواقعی برای بازدیدکنندگان از 
بناهای تاریخی این شهر بوده و افزود: آن ها برای هویت 
بخشــیدن به بخشــی از عمارت هــای خود داســتان 
می سازند و ما حتی از داشته های خودمان نیز داستان 

نساخته ایم.
استاندار اصفهان اعالم کرد که انتشار این ویدئو کلیپ ها 
به اندازۀ ساخت آن اهمیت دارد و استانداری اصفهان 
نیز هر کمکی الزم باشد در این زمینه انجام خواهد داد.

علی قاســم زاده، شــهردار اصفهان دیگر سخنران این 

نشست نیز گفت: ما آماده ایم برای حوزه گردشگری در 
کنار کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان باشیم 
چرا که معتقدیم اصفهان به خودی خود استعدادهای 
گر دست به دست هم بدهیم می توانیم  فراوان دارد و ا

آن را به مقصد داخلی و بین المللی تبدیل کنیم.
وی ادامــه داد: یکــی از وظایــف ذاتی ما آماده ســازی و 
تسهیلگری برای جذب سرمایه گذاران است و در این 
زمینه نیز اعالم آمادگی می کنیم و حاضر به مشارکت در 

توسعه گردشگری هستیم.
شــهردار اصفهــان توضیــح داد: گردشــگرانی کــه بــه 
اصفهــان می آیند حــدود ۸ ســاعت تــوان قــدم زدن و 
کن تاریخی را دارند و ۸ ساعت را نیز استراحت  بازدید از اما
می کنند و ما دیگر برای آن ها برنامه ای نداریم. در چنین 
وضعیتی نیاز بــه تولیــد برنامه هایی از جنــس قصه و 
داســتان در مکان هایی که امکان بیان این قصه ها را 
دارند احساس می شــود. مثال در چهلستون هر شب 
یک روایت با استفاده از فن های نمایشی و... به معرفی 

تاریخ شهر بپردازد.
قاســم زاده یــادآور شــد: در دوره هــای قبــل مــا تــالش 
کردیم از این ظرفیت استفاده کنیم اما به خاطر برخی 
گر سایت های  مسائل این امکان فراهم نشد حال آنکه ا
فرهنگــی را از حالت ایســتا بیــرون بیاوریم و به ســایت 
فرهنگی پویا بدل کنیم می توانیم اوقات خوشی را برای 

گردشگران بسازیم.

رویدادهای فرهنگــی و هنری 
همواره مبتنی بر یک ضرورت، 
نیــاز و اولویــت شــکل می گیرد 
و اســتمرار آن هم منوط به کیفیت برنامه ریزی 
و تاثیرگــذاری آن بــر مخاطبــان اســت، افــرادی 
که می تواننــد عمــوم جامعه باشــند و یا بــه طور 
مشــخص گروه هــدف خاصــی از مــردم قلمداد 
شــوند. رویداد ملــی فرهنگی و هنــری فردخت 
کاشان یکی از  ویژه برنامه هایی است که باوجود 
ظهــور دیرهنگامــش توانســت در دومیــن دوره 

تجربه خود با اقبال گسترده ای مواجه شود. 
"فردخت" نــام نمادین لباس مخصوص محلی 
زنان یکی از مناطق کاشان و هدف از نامگذاری 
آن بر یــک رویــداد هنری بــا موضوع مــد ولباس 
توجــه دادن بــه پیشــینه تاریخــی و هویــت یک 
ک است. تولید عمومی در حوزه پوشش و پوشا

نگاهی به تاریخچه صنعت نســاجی در کاشــان 
ح و نقشــه های متنوع و هنرمندانه  و  وجود طر
ک  نشــان  در بــوم قالی و صنایع دســتی و پوشــا
می دهــد کــه هنرمندان ایــن هنرشــهر ایران در 
هر عصــر و دوره با ابتــکار و خالقیت هــای هنری 
خود کوشیده اند هم در فرهنگ عمومی جامعه 
نقش آفرینی کنند و هم سبک و سیاقی متفاوت 

و منحصر به رنگ و عطر کاشان ارایه کنند.
فردخت یکی از دهها هنری است که در حوزه مد 
و لباس به یادگار مانده و پس از سالها با  دغدغه 
مندی متعهدانه جمعی از شخصیتهای حقیقی 
و حقوقــی کاشــان، بــه رویــدادی نقش آفرین و 

هویت ساز تبدیل شده است.
سه گانه دانش، هنر و صنعت، رویکرد عالمانه و 
هوشمندانه فردخت و نقشه راه به ثمر نشستن 
یک پروژه فرهنگی و ارزشی است که می تواند در  
همین آغاز راه با تحرک بخشی به بازار هدف، در 
رونق اقتصاد فرهنگ و هنر سهم مهمی داشته 

ک،  باشد. پشتوانه دانشــی تولید پارچه  و پوشا
سرمایه ارزشمند هنری هنرمندان طراحان مد و 
لباس و نگرش مغتنم صنعتگران و تولیدکنندگان 
پارچــه و لبــاس و از ســوی دیگــر توجــه ذائقــه 
کله فرهنگی جامعه،  مخاطبان و شــناخت شــا
جملگی عــزم و اراده جمعــی را برای برندســازی 
ک و منســوجات  فردخــت در چرخه بازار پوشــا
و ورود بــه عرصــه تولیــدات فاخــر و هنرمندانــه 

دوچندان کرده است.
در رویــداد نخســت فردخــت، "مانتــو اجتمــاع" 
محور فعالیت جمعی طراحان و هنرمندان مد و 
لباس بود تا از رهگذر ایده های خالقانه شرایطی 
برای طراحی  دوخت، تولید و عرضه مانتوهایی 
متناسب با فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی فراهم 
شــود و بتواند در مقابــل موج مدگرایــی طرح ها 
و  دوخت هــای  غیرمتعــارف و بی هویت، حرفی 
بــرای گفتــن داشــته باشــد و دومیــن  رویــداد 
"فردخت" با رویکرد مجموعه ســازی )کالکشن( 
دایره ذائقه مخاطب را با تنوع و کیفیت بیشتر و 
هویت منجسم تر در نهاد خانواده نهادینه کند.

برای تحقق چنین رســالت ســخت و ســنگینی 
بایــد زنجیــره بــازار )تولیــد، توزیــع و مصــرف( به 
درســتی دیده شــود تــا عالوه بــر فراهم ســاختن 
نیازهای اولیه طراحان و هنرمندان مد و لباس 
و همچنین پیش بینی حمایت های تسهیالتی 
و امکاناتی بــرای  تولیدکنندگان و فروشــندگان، 
الگوهــای رفتــاری مصــرف کننــده تحــت تاثیــر 
قــرار گرفتــه و رونــق اقتصــادی بــا جهــش تولید 

شکل گیرد.
رویــداد دوم فردخــت کاشــان در کنار گشــایش  
نمایشــگاه، بــا برپایــی کارگاه هــای آموزشــی و 
نشســت ها  ورک شــاپ های تخصصی  با حضور 
استادان و کارشناسان و مدیران آموزشگاه های 
فنی و حرفــه ای و تشــکل های صنفــی تولیدی  
نــگاه  نشــان داد در هدف گــذاری راه خــود 
خردمندانه و هوشمندانه ای داشــته و با توجه 
به "سه گانه دانش، هنر و صنعت" برای ورود به 
میدان رقابت های سالم و هویت بخش در ترویج 

سبک زندگی ایرانی و اسالمی مصمم است.
این انگیــزه زمانی دوچندان شــد که  جشــنواره 

بین المللی مد و لباس کشور در سال ۱۳۹۹ با نام 
"بهشت کاشان" برگزار شــد و انبوهی از طراحان 
با نگاهــی بــه نشــان ها و نشــانه های فرهنگی و 
تاریخــی منطقــه فرهنگــی کاشــان، آثــار بدیع و 

شگفت آوری را خلق و ارایه کردند.
آن جشــنواره نشــان داد که تمرکز بر نام کاشــان 
بــا  دانشــی  علمــی و  فهــم  یــک  از  برخاســته 
پشــتوانه های تجربی اســت و حســن اســتفاده 
از ایــن ظرفیت ایجادشــده نبایــد مــورد غفلــت 

کاشانی ها قرار گیرد.
حضــور دبیــر کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس 
کشــور در آیین پایانــی معرفــی ۱۵ برگزیده بخش 
رقابتی از ۱۰ استان کشــور از بین ۱۸۰ اثر و طرح  و 
تصدیق فاخر بودن  بخش نمایشگاهی فردخت 
و پیشتازی آن در بین استان های کشور و وعده 
وی برای بهره مندی از تجربه ها و الگو های ارایه 
شده فردخت در گســتره  ملی، جملگی اسباب 

دلگرمی بانیان و برگزارکنندگان رویداد بود.
گیــر  همچنیــن حضــور و مشــارکت موثــر و فرا
دســتگاه های اجرایی، دانشــگاهی، مردم نهاد 
و عمومــی و صنفــی  کاشــان در نظــام بخشــی و 
مدیریت این اقدام ارزشمند  فرهنگی هنری به 
ویژه تالش برای جلب مشــارکت سرمایه گذاران 
ک، نمایش شکوهمندی  در حوزه صنعت پوشا
از دغدغه مندی، تعهد و تخصص بانیان بود که 

البته بر رونق کمی و کیفی رویداد افزوده بود.
فرهنــگ  کــه  داشــت  دور  نظــر  از  نبایــد 
عمومی منطقه کاشان به واسطه غنای معنوی 
و دینــی مقتضــی رهیافت هایی چــون فردخت 
اســت تــا عفــاف و حجــاب بــه منزلــه یــک اصل 
اعتقادی  و نمادهای پوشش اسالمی و ایرانی به 
عنوان میراثی معنوی و ارزشــی در دارالمومنین 
کاشــان، همچنــان بــا اصالــت و صالبــت حفظ 

شود.

جمهــوری  رئیــس  معــاون 
و  شــهید  بنیــاد  رئیــس  و 
درگذشــت  امور ایثارگــران 
بانوی ماجده و مومنه »حاجیــه خانم ماه منیر 
موحدی« مادر گرامی شهیدان معزز »ناصر، علی 
محمد و مسعود خودسیانی« از استان اصفهان 

را تسلیت گفت.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی خطاب به 
خانواده محترم شــهیدان گرانقدر خودســیانی 
آورده اســت: ایمان و ایثــار مادران معظم شــهدا 
که فرزندان عزیز خویش را در مســیر پاسداشــت 
آرمان هــا و ارزش هــای واالی الهــی، اســالمی و 

انقالبــی هدیــه کردنــد در وصــف نمی گنجــد و 
کلمات قادر به ســتودن صبر جمیل این بانوان 

مؤمن و واال مقام نیست.
درگذشت بانوی ماجده و مومنه »حاجیه خانم 
ماه منیــر موحدی« مــادر گرامی شــهیدان معزز 

»ناصر، علی محمد و مســعود خودسیانی« را به 
شــما خانواده محترم و مردم شهید پرور استان 

اصفهان تسلیت عرض می نمایم.
بی شــک ایمان و اراده راســتین این شهدا ریشه 
در اعتقــادات نــاب و خالصــی دارد کــه توســط 
والدین گرانقــدر آنــان بالندگی یافته کــه در این 
میان نقش این بانوی ارجمند در جهت تربیت 
اســوه های جهاد و مقاومت بی بدیل است. به 
یقین از دست دادن مادر واالمقامی که با افتخار 
به شــهادت فرزندان عزیز خویــش، در ادامه راه 
آن شهدای معظم با اعتقادی راسخ استقامت و 

پایداری نمودند، بسیار غم انگیز است.

اینجانب از منظر ادب و ارادت بر ســاحت ایمان 
و مقام صبرشــان ادای احتــرام نمــوده و از درگاه 
پروردگار متعال علو مرتبه ربانی برای آن مرحومه 
مغفــوره و بردبــاری بــرای بازمانــدگان مســألت 
دارم. امید آنکه به فضل الهی و در جوار فرزندان 

شهیدشان قرین رحمت ربوبی گردند.
شــهید »علی محمد خودســیانی« در تاریخ ۲۹ 
شــهریور ۱۳۶۰ در دارخوین به شــهادت رسید. 
شهیدان »مســعود و ناصر خودسیانی« برادران 
دوقلویــی بودند کــه هــر دو در یــک روز در تاریخ 
۲۱ اســفند ۱۳۶۳ در عملیــات بــدر بــه شــهادت 

رسیدند.

گانه دانش، هنر و صنعت کاشان و سه  رویداد ملی فردخت 

گفت رئیس بنیاد شهید درگذشت مادر شهیدان »خودسیانی« را تسلیت 

خبر

فرهنگی

خبر

فیلــم ســینمایی »زاالوا« در ادامــه  حضــور جهانــی 
خود، در سی امین جشنواره جهانی فیلم فیالدلفیا 
در آمریکا و هجدهمین فستیوال جهانی فیلم های 
آسیایی هنگ کنگ به نمایش در می آید. نخستین 
تجربه سینمایی ارســالن امیری در مقام کارگردان 
کتبــر )۲ و ۹ آبــان( در بخــش  در روزهــای ۲۴ و ۳۱ ا
کتبر و ۶  چشم انداز ایران جشــنواره فیالدلفیا و ۲۸ ا
نوامبر )۶ و ۱۵ آبان ماه( در بخش Crake در جشنواره 

هنگ کنگ به نمایش درمی آید. زاالوا به تهیه کنندگی 
ســمیرا و روح اهلل برادری در سی و نهمین جشنواره 
فیلم فجر مورد توجه مخاطبان و داوران قرار گرفت 
غ شــد و عالوه بر  و در ده بخش نامزد دریافت سیمر
سه سیمرغ بهترین کارگردان اول، بهترین فیلم نامه 
)آیدا پناهنده، تهمینه بهرام، ارسالن امیری( و بهترین 
بازیگــر نقــش مکمــل مرد)پوریــا رحیمی ســام(، در 
نخستین حضور جهانی، جایزه  بزرگ سی وششمین 
هفته منتقدان فیلم ونیز، جایزه  فیپرشی بهترین 
فیلــم از هشــتادوهفتمین جشــنواره فیلــم ونیــز و 
 Next Wave همچنین جایزه ی بهترین فیلم بخش
از هجدهمین جشنواره فانتاستیک فست آمریکا را 
دریافت کرده است.  ین فیلم سینمایی با بازی نوید 
پورفرج، پوریا رحیمی سام و هدی زین العابدین در 
کران سراســری در آذرماه  تدارک برنامه ریزی بــرای ا

سال جاری است.

فیلــم ســینمایی »آتابــای« بــه کارگردانــی نیکــی 
کریمی وبازی هــادی حجازی فــر و جــواد عزتــی بــه 

جشنواره کمبریج انگلستان راه یافت.
فیلم »آتابــای« به کارگردانــی و تهیه کنندگی نیکی 
کریمی در مسابقه جشــنواره کمبریج انگلستان با 
فیلم هایی از جمله »مامان کوچک« نامزد خرس 
طــالی برلیــن، »تیتــان« برنده نخــل طــالی کن و 
نماینده فرانسه در اسکار، » مموریا« برنده جایزه ویژه 
هیات داوران کن و »آزادی بزرگ« برنده جایزه هیات 

داوران بخش نوعی نگاه کن رقابت خواهد کرد.  
 »آتابــای« از ١٨ تــا ٢٥ نوامبــر )۲۷ آبــان تــا ۴ آذر( در 

چهلمین دوره جشنواره قدیمی کمبریج که مورد 
تایید بفتاســت و هدف راه اندازی آن از سال ۱۹۷۷ 
تا به امروز، انتخاب و نمایش فیلم های مستقل با 

کیفیت باال بوده، نمایش خواهد داشت.
 علی غیاثوند پخش کننده بین الملل فیلم امیدوار 
است حضور فیلم در این جشنواره معتبر قدمی موثر 
کــران فیلم در  در معرفی بهتر فیلــم برای پخــش و ا

انگلستان و شانس حضور در بفتا باشد.
»آتابای« همچنین در جشنواره فجر سال ۹۸ نامزد 
سیمرغ پنج رشته و فیلم برگزیده منتقدان ماهنامه 

فیلم شده است.

دبیرکمیسیون گردشــگری اتاق بازرگانی اصفهان 
گفــت: اصفهان بــه خوبی بــه گردشــگران خارجی 
و حتی داخلی معرفی نشــده اســت و بدین سبب 
برند ســازی حلقه مفقوده توســعه گردشــگری آن 
محسوب می شــود. ســحر امینی دبیر کمیسیون 
گردشــگری اتــاق بازرگانــی اصفهــان در ارتبــاط بــا 
آسیب شناسی صنعت گردشگری اصفهان گفت: 
اشتباه گرفتن ایران با عراق نشــان از کم کاری های 
صــورت گرفتــه در معرفــی و شــناخت جاذبه های 
گردشگری کشور به دنیاســت. وی گفت: برخالف 
تصور عموم که اصفهان یک شهر شناخته شده به 
جهانیان و گردشگران داخلی است، ما نتوانستیم 
به خوبی میــراث ملمــوس و ناملموس این شــهر و 
اســتان را به گردشگران معرفی کنیم ازجمله تنوع 
غذایی، محالت توریستی، آداب و رسوم، پوشش 
و لباس خاص اهالی هنوز مشــخص نیست. دبیر 
کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان افزود: 
در همین ارتباط با همکاری یک گروه پژوهشــگر و 
مستندساز اقدام به طراحی یک برند برای صنعت 
گردشــگری اصفهان کردیــم و در قالب کلیپ های 
گفتــه از ایــن شــهر  یک دقیقــه ای داســتان های نا
کنــون کســی آن را نشــنیده اســت را منتشــر  کــه تا
کردیــم. وی از برنــد "اصفهــان" بــرای گردشــگری 
اصفهان خبر داد و افزود: ۳ هزار و ۲۰۰ طراح برای برند 
گردشگری در ۸۰۰ جلســه کارشناسی موردبحث و 
بررسی قرار گرفت. دبیر کمیسیون گردشگری اتاق 

بازرگانی اصفهان تصریح کرد: به منظور شناسایی 
ظرفیت های گردشگری اصفهان نیاز به کار علمی، 
مکتوب، پژوهی و رسانه ای است که از سال ۹۶ با ۲ 
گروه پژوهشی بین المللی رایزنی کردیم که به علت 
تحریم ها نتوانستند با ایران همکاری کنند و برای 
ورود آن ها به کشور به مانع خوردیم. وی ادامه داد: 
در یک نظرسنجی از گردشــگران داخلی و خارجی 
متوجــه شــدیم کــه گردشــگران خارجــی از حضور 
در اصفهــان رضایت بــاالی ۷۰ درصدی داشــتند، 
اما این میزان رضایت در گردشــگران داخلی وجود 
ندارد. استان اصفهان با پنج میلیون نفر جمعیت 
به عنوان قطب گردشگری کشور دارای ۱۰۷ شهر و 
یک هزار و ۹۳۴ روستا است و بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر 
تاریخی شناسایی شده دارد که از میان آن ها افزون 
بر یک هزار و ۸۰۰ اثر ثبت ملی شــدند. همچنین در 
کنار بیش از ۶۰۰ باب خانه تاریخی این استان دارای 
۹۰ موزه تاریخی، مردم شناسی، فرهنگی و طبیعت 

دولتی و خصوصی است.

زاالوا در فیالدلفیا و هنگ کنگ به نمایش در می آید

کمبریج انگلستان »آتابای« در بخش مسابقه جشنواره 

دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان:

گردشگری اصفهان  برند سازی در صنعت 
اجتناب ناپذیر است

سینما

سینما

گردشگری

رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفت: 
۶ سال است که هیچ هنرمند صنایع دستی 
در اصفهان بیمه نشده است و این امر بیانگر 
ضعــف در معاونــت صنایــع دســتی وزارت 

میراث فرهنگی است.
عباس شیردل رئیس اتحادیه صنایع دستی 
اصفهان بــا بیان اینکه فعاالن حــوزه صنایع 
دستی در کشور و به ویژه در استان اصفهان 
همچنــان بــا مشــکالت زیــادی کــه ناشــی از 
شــیوع پاندمی کرونــا بــرای آنها ایجــاد شــده 
اســت، گرفتــار هســتند، گفــت: بایــد توجــه 
داشــت که روز به روز قیمت مــواد اولیه برای 
تولیــد صنایع دســتی افزایش می یابــد و این 
در حالی است که بازار فروش این محصوالت 

کد است. را
      معاونت صنایع دستی وزارت میراث 

فرهنگی ساماندهی شود
وی با بیان اینکه علی رغم تغییــر وزیر میراث 
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
همچنان در معاونت صنایع دســتی شــاهد 
هیــچ گونــه تحولــی نبوده ایــم، ابراز داشــت: 
انتظار ما ساماندهی هر چه زودتر این بخش 

از وزارت خانه است.
رئیــس اتحادیــه صنایع دســتی اصفهــان با 
بیان اینکه معاونــت صنایع دســتی در دوره 
گذشــته و فعلی ضعف های زیادی را داشــته 
اســت، ادامــه داد: در اســتان اصفهــان بعــد 
از فوت مرحوم فریــدون اللهیــاری، مدیرکل 
ســابق میراث فرهنگــی اصفهان هنــوز برای 
ساماندهی شــرایط فعلی در اصفهان برنامه 

جدی اعالم نشده است.
وی تصریــح کــرد: مطالبــات فعــاالن صنایع 
دســتی در اصفهــان بــه دلیــل نبــود مدیر به 
تهــران ارجاع داده می شــود کــه از تهــران نیز 

پاسخی دریافت نشده است.
      اجالس بین المللی صنایع دستی 

اصفهان پایه علمی نداشت
شــیردل همچنیــن در خصــوص برگــزاری 
اجــالس بیــن المللــی صنایــع دســتی کــه در 
اصفهان برگزار شــد، اضافــه کرد: این اجالس 
پایه علمی نداشت و بسیاری از فعاالن صنایع 
دســتی و شــرکت کننــدگان در ایــن اجــالس 

نسبت به روند داوری ها اعتراض داشتند.
وی ادامه داد: داوری های این اجالس هیچ 
آئیــن نامــه ای نداشــت و اعتراضــات زیــادی 
گــر قــرار اســت  را بــه همــراه داشــت چــرا کــه ا
جشــنواره این چنینی برگزار شــود با توجه به 
گستردگی و تخصص در بخش های مختلف 
باید در هر دوره یک رشــته خاص مورد توجه 
قرار گیــرد و داوری هــا در همان رشــته انجام 

شود تا عدالت نیز رعایت شود.
      نامگذاری هنرهای صنایع دستی در 

اصفهان بر روی خیابان های جدید باشد
رئیــس اتحادیــه صنایــع دســتی اصفهــان 
همچنین به نامگــذاری برخــی از خیابان ها 
و چهار راه های شــهر اصفهان بــه نام صنایع 
کنش های  دســتی اصفهان گفت: شــاهد وا
زیــادی در ایــن زمینــه بودیــم و پیشــنهاد 
کــه نامگــذاری هنــر صنایــع  ما ایــن اســت 
دستی اصفهان بر خیابان های جدید باشد 
ضمن اینکه از اسامی ای که برای عموم مردم 

گنگ است استفاده نشود.
      هنرمندان صنایع دستی در بحران 

کرونا حمایت نشدند
وی در ادامه با اشاره به اینکه به دلیل ضعف 
مدیریــت معــاون میــراث فرهنگــی وزارت 
میــراث فرهنگی طــی ۶ ســال گذشــته هیچ 
اقدامی برای بیمه هنرمندان صنایع دستی 
انجام نشــده اســت، اضافه کرد: در ایــن بازه 
زمانــی بیمــه جدیــدی ثبــت نشــده اســت و 
هیچ گونه حمایتی نیز از هنرمندان در بحران 

شیوع کرونا صورت نگرفته است.
کــه  بایــد توجــه داشــت  افــزود:  شــیردل 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  در  هنرمنــدان 
اســالمی صندوق حمایــت از هنرمنــدان و 
صنــدوق پیشکســوتان دارنــد کــه در میراث 

فرهنگی چنین ساختاری وجود ندارد.
      کارگاه  های تولید صنایع دستی 

اصفهان در آستانه تعطیلی است
وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولید 
صنایــع دســتی اصفهان بــه دلیل نبــود بازار 
فروش و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه 
در آستانه تعطیل شدن هستند، ابراز داشت: 
هنوز گردشگری برای اصفهان در دوران پسا 
کرونا برنامه ریزی نشده است و نمایشگاهی 
برای حمایت از فعاالن این بخش برپا نشده 

است.
رئیــس اتحادیــه صنایع دســتی اصفهــان با 
بیان اینکــه تولیــد سفارشــی صنایع دســتی 
بــرای ادارات و ارگان هــای مختلــف نیــز در 
اصفهــان کاهــش یافتــه اســت، اضافــه کرد: 
علت ایــن امــر نیــز کمبــود بودجــه در ادارات 
اعالم شده است که امیدواریم برطرف شود.

هنرمندان

توقف ۶ ساله بیمه 
هنرمندان صنایع دستی 

در اصفهان

رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: شهرهای خواهر 
خوانده اصفهان که نسبت به گذشته بیشتر شده، 

مشتاق ایجاد ارتباط در حوزه گردشگری هستند. 
عباس حاج رسولی ها رئیس کمیسیون اقتصادی، 
حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان 
در مراســم رونمایــی از ویدئو هــای یــک دقیقه ای 
گفته اصفهان، گفت: با دیدن این  داستان های نا
روایت ها، سفری چند دقیقه ای از وضعیت، فرهنگ 

و هنر اصفهان انجام شد.
وی ادامه داد: با وجود تمام اقداماتی که انجام شده، 
کنون نتوانسته ایم اصفهان را آن طور که باید به  تا

دنیا معرفــی کنیم و نشــان دهیم، اما حتمــا با این 
گفته می توان به این مهم  روایت ها و داستان های نا
دست یافت. رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و 
گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان 
کرد: بیان ایــن روایات و قصه ها می توانــد در جذب 
گردشــگر نقش مهم و مؤثری را ایفا کرده و مدیریت 

شهری را به نتایج مفیدی برساند.
وی افزود: شــهر های خواهــر خوانــده اصفهان که 
نسبت به گذشته بیشتر شده، مشتاق ایجاد ارتباط 
در حوزه گردشــگری با اصفهان هســتند و لذا باید 
در این مسیر گام برداشته و با تالش در این حوزه به 

نتایج مؤثری برسیم.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

شهرهای خواهر خوانده 
گردشگری مشتاق اند برای ارتباط با اصفهان در حوزه 

خبر
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زمیــن چمــن مصنوعــی روســتای محمدآبــاد 
بخش کویرات شهرستان آران و بیدگل به بهره 

برداری رسید.
رئیــس اداره ورزش وجوانــان شهرســتان آران 
وبیــدگل گفت: ایــن طرح بــا بیــش از ۸ میلیارد 
ریال هزینه در زمینی به مساحت ۸۰۰ مترمربع با 
مشــارکت اداره ورزش و جوانان شهرستان آران 

و بیــدگل، دهیاری و شــورای اسالمی روســتای 
محمدآباد بخش کویرات اجرا شد.

ابوذرفردنژاد افزود: در شهرستان ۱۰۶ هزار نفری 
آران و بیدگل، حدود ۱۵ هزار نفر در روستا های ۱۱ 
گانه این شهرستان زندگی می کنند که نیازمند 
خدمت رســانی در همــه عرصه هــا و تأمیــن 

فضا های ورزشی و تفریحی مناسب هستند.

دومیــن دوره مســابقات قایقرانــی اســتان 
 بــه میزبانــی هیئــت قایقرانــی شــهرضا برگزار 

شد.
رئیس هیئــت قایقرانی شهرســتان شــهرضا 
گفــت: در ایــن دوره مســابقات ۳۵ ورزشــکار 
آبــاد،  از شهرســتان های نجــف  قایقــران 
شــهرضا و اصفهــان در دریاچــه پــارک آبشــار 

شهرضا رقابت کردند.

الهــام عموهادی افزود: این مســابقات در ۳ 
رده ســنی نوجوانان، جوانان و امید و در دو 
بخش بانــوان و آقایان در مــاده تورینگ ۲۰۰ 
متر ســرعت و ۲۰۰۰ متر اســتقامت و اساللوم 

آب های آرام برگزارشد.
وی گفــت: درپایــان مســابقات از قهرمانــان 
هر بخش با اهدا حکم، نشــان و از مسئوالن 

و کادر اجرایی با لوح یادبود قدردانی شد.

خبرخبر
در بخش کویرات آران و بیدگل:

بهره برداری از زمین چمن مصنوعی 
روستای محمدآباد 

برگزاری مسابقات قایقرانی استان 
در شهرضا 

 ملی پوش تیم والیبال سپاهان: 

سپاهان قهرمانی می خواهد
ملی پوش تیم والیبال سپاهان 
گفت: هدف ســپاهان در فصل 
پیــش رو قهرمانــی اســت و کار 

سختی برای این هدف داریم.
امیر غفور در جمع خبرنگاران بعد از مصاف با مس 
رفسنجان اظهار داشت: بازی نسبتا خوبی بود به 
خصوص ست آخر که بازی نزدیک و پایاپای بود و 

شاهد مصاف جذابی بودیم.
وی افــزود: نکتــه مثبت ســت آخر بازی بازگشــت 
ما به رقابت با وجــود عقب افتادن بــود که موفق 
شدیم در اواخر ست با مدیریت بازی اختالف را از 

بین ببریم و برنده بازی شویم.
      تشکر ویژه از فرهاد قائمی

بازیکن تیم والیبال ســپاهان ادامــه داد: برای ما 
گر از تیم حریف  مهم کسب نتیجه برد بود اینکه ا
جلو هســتیم اختالف را نگــه داریــم و وقتی عقب 

هستیم این اختالف را از بین ببریم.
وی تصریح کرد: می خواهم از طرف خودم و تیم از 
فرهاد قائمی تشکر کنم که طول هفته را به دلیل 
بیماری پــدرش با مــا نبــود اما این بازی بــه دلیل 
شرایط تیم اضافه شد و توانست با سرویس های 

خود عملکرد خوبی نیز داشته باشد.
کید کــرد: امیــدوارم هر چه زودتر مشــکل  غفور تا
فرهاد قائمی حل شود تا بتواند به قدرت برگردد، 
همچنیــن مباشــری نیــز بــه دلیــل مصدومیــت 
انگشت همراه تیم نبود و از او نیز تشکر می کنیم و 

آرزو دارم او نیز هرچه زودتر به تیم برگردد.
      لیگ امسال چهار پنج مدعی دارد

وی در خصــوص عملکــرد تیــم مــس رفســنجان 
کیفیتی  در این بازی گفت: مس تیم قدرتمند و با
بــود و در مقاطعــی از بــازی مــا را تحــت فشــار قرار 

دادند و در کل خوب بودند.
ملی پوش تیم والیبال ســپاهان اضافــه کرد: آنها 
بر خالف ســالیان پیش از چند ماه قبل تیم خود 

را آماده کردنــد و فکر می کنــم از دو ســه ماه پیش 
مهیای حضور در لیگ برتر بودند.

وی ابراز داشت: امسال همه تیم ها با صد در صد 
آمادگــی دارد رقابت ها شــدند و همه کار ســختی 
برای رقابت دارند، خوشحالم امروز موفق شدیم 
بازی مس را خــراب کنیم زیرا آنها عملکرد بســیار 

خوبی داشتند.
غفــور در خصوص هــدف تیــم والیبال ســپاهان 
برای فصل پیش رو لیگ برتر گفت: قطعا هدف 
ما در فصــل پیــش رو قهرمانی خواهد بــود و فکر 
می کنم امسال چهار پنج تیم این هدف را دنبال 

می کنند.

خبر

زمان مسابقات جام بین قاره ای 
فوتبال ســاحلی ۲۰۲۱ به میزبانی 
امــارات از ســوی کنفدراســیون 

فوتبال آسیا اعالم شد. 
پس از انجام قرعه کشــی مســابقات فوتبال ساحلی 
جام بین  قاره ای ۲۰۲۱ تیم ها در دو گروه A و B در شهر 
دبی به مصاف هم می روند. بر این اســاس تیم ملی 
فوتبال ایــران در گــروه B با تیم هــای روســیه، ژاپن و 

گوئه همگروه شد. پارا
همچنیــن در گــروه A تیم هــای امــارات )میزبــان(، 

پرتغال، اسپانیا و سنگال با هم رقابت خواهند کرد.
برنامه مسابقات جام بین قاره ای فوتبال ساحلی به 

شرح زیر است:
      سه شنبه ۱۱ آبان

پرتغال- سنگال- ساعت ۱۶:۰۰ به وقت محلی

امارات- اسپانیا- ساعت ۱۷:۱۵ به وقت محلی
روسیه- ژاپن- ساعت ۱۸:۴۵ به وقت محلی

گوئــه- ســاعت ۲۰:۰۰ بــه وقــت محلی  *     ایــران- پارا
)۱۹:۳۰ به وقت ایران(

      چهارشنبه ۱۲ آبان
اسپانیا- سنگال- ساعت ۱۶:۰۰ به وقت محلی
امارات- پرتغال- ساعت ۱۷:۱۵ به وقت محلی

گوئه- روسیه- ساعت ۱۸:۴۵ به وقت محلی پارا
*     ایران- ژاپن- ساعت ۲۰:۰۰ به وقت محلی )۱۹:۳۰ 

به وقت ایران(
      پنجشنبه ۱۳ آبان

گوئه- ساعت ۱۶:۰۰ به وقت محلی ژاپن- پارا
پرتغال- اسپانیا- ساعت ۱۷:۱۵ به وقت محلی
سنگال- امارات- ساعن ۱۸:۴۵ به وقت محلی

*     روسیه- ایران- ســاعت ۲۰ به وقت محلی )۱۹:۳۰ 

به وقت ایران(
تیم ملی ایران به عنوان مدعی عنوان قهرمانی در این 
مســابقات حاضر خواهد شــد. ســاحلی بازان ایران 
در ادوار گذشته این مســابقات ۳ بار قهرمان جهان 
شــده اند که از ایــن حیث بــا برزیــل و روســیه برابری 
گردان عباس هاشم پور در مرحله گروهی  می کنند. شا

با دو تیم روسیه و ژاپن دیدار خواهند کرد که یک ماه 
قبل فینال جام جهانی ۲۰۲۱ را برگزار کردند. 

تیم ملی ایران به علت نتایج ضعیف در سال ۲۰۱۹ در 
کامی در  مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا و نا
صعود به جام جهانی ۲۰۱۹ در دوره اخیر جام جهانی 
در روسیه هم غایب بود چرا که کنفدراسیون فوتبال 
آســیا به علت شــیوع ویــروس کرونــا، از برخــورداری 
مسابقات انتخابی خودداری کرد و سه تیم برتر آسیا بر 
اساس نتایج سه دوره گذشته را به جام جهانی روسیه 

اعزام کرد که در نتیجه ایران غایب بود. 
گردان عباس هاشم پور آخرین بار در سال ۲۰۱۹  شا
و در همیــن کشــور امــارات در یــک بــازی رســمی یا 
دوستانه به میدان رفتند که با قهرمانی ایران همراه 
کنون هیچ گاه در یک مسابقه پا به  بود و از آن زمان تا

توپ نشده اند. 

زمان بازی های ایران در جام بین قاره ای فوتبال ساحلی امارات

خبر

در دیــدار رییس هیئت فوتبال اســتان با رئیس 
کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان بــر ظرفیت هــای ارتقای 
کید  ســطح فوتبال در مناطــق مختلف شــهر تا

شد.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات و امــور بیــن الملــل 
شــورای اسالمی شــهر اصفهان، علــی طاهری، 
رییس هیئت فوتبال استان اصفهان با منوچهر 

کمیســیون فرهنگــی،  مهــروی پــور، رییــس 
اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان 

دیدار کرد.
در ایــن دیــدار بــر ظرفیت هــای ارتقــای ســطح 

کید شد. فوتبال در مناطق مختلف شهر تا
استعدادیابی و زمینه های رشد سرانه ورزشی در 
شهر و نیز مسائل پیرامون ورزش استان از جمله 

مهمترین موارد مطرح شده در این دیدار بود.

رقابت های اسکواش نشنال کلوز یا همان رده 
بندی جهانی با معرفی برترین ها در اصفهان 

پایان یافت.
رییــس هیــات اســکواش اســتان اصفهــان با 
بیان اینکه این رقابت ها با حضور ۳۲ اسکواش 
بــاز از ۳۰ اســتان کشــور بــه میزبانــی اصفهــان 
برگزار شد، گفت: در این مسابقات، ۳۰ نفر برتر 
رده بندی اســکواش کشــور و هفت نفر از رتبه 

داران جهانی حضور داشتند.

بهــزاد نویدنیا افــزود : ایــن رقابت هــا باالترین 
سطح مســابقات اسکواش کشــور است و این 
کســب امتیــاز بــرای  دوره جــدای اهمیــت 
اســکواش بازان محــک خوبی هم بــرای ملی 
کــه یک مــاه دیگر  پوشــان این رشــته بــود چرا
رقابت هــای آســیایی و جهانــی برگــزار خواهد 

شد.
در پایــان رقابت های اســکواش نشــنال کلوز، 
علیرضا شــاملی از کیش قهرمان شد و محمد 
کاشــانی از تهــران هــم بــر ســکوی نایــب  ضیا
قهرمانی ایســتاد. ســمیع اهلل قاصدآبــادی از 
تهــران و ســهیل شــاملی از کیش هم مشــترکا 

سوم شدند.
رقابت هــای اســکواش نشــنال کلوز هر ســاله 
کــه  بــه میزبانــی یــک کشــور برگــزار می شــود 
ورزشــکاران آن می تواننــد بــا حضــور در آن، 
امتیاز رده بندی جهانی خود را افزایش دهند.

رقابت های اتومبیلرانی در مــاده درگ ۲۰۰ متر 
با معرفی برترین ها در اصفهان پایان یافت. 

شــهرام شــاه زمانی رئیس هیئــت اتومبیلرانی 
و موتورســواری اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
رقابت های اتومبیلرانی در مــاده درگ ۲۰۰ متر 
با حضور بیش از ۱۲۰ ورزشکار از ۵ استان کشور 
بــه میزبانی پیســت نقــش جهــان برگزار شــد، 
گفت: این نخستین مرحله از رقابت های درگ 
۲۰۰ متر آزاد کشور است که در ۱۰ کالس مختلف 

برگزار شد.
وی افزود: برترین اتومبیلرانان کشــور در ماده 
درگ در این رقابت ها حاضر بودند. سطح فنی 

و کیفی مسابقات هم بسیار باال بود.
وی بــا بیان اینکــه درگ یکــی از مهمتریــن 
بخش های اتومبیلرانی محسوب می شود که 
عالقمنــدان زیادی را هــم دارد گفــت: در ماده 
درگ که مسابقات آن در بخش های ۲۰۰، ۴۰۰ و 

۸۰۰ متر برگزار می شود، سرعت، دقت و مهارت 
الزم اســت و خودروســواری که بهترین عکس 
العمــل را در موقــع اســتارت و شــروع مســابقه 
داشته باشد می تواند بهترین نتیجه و زمان را 

به خود اختصاص دهد.
رئیــس هیئــت اتومبیلرانــی و موتورســواری 
استان اصفهان در پایان افزود: مرحله دوم این 
رقابت هــا و در مــاده ۴۰۰ متر دی امســال برگزار 

خواهد شد.

گفــت: در نیمــه دوم، بازیکنــان بــه  نویدکیــا 
دید اینکه ســه امتیاز گرفته ایم، بــازی معمولی را 
انجام دادند، این دیدگاه جهان سومی در فوتبال 
اســت که باید کنار گذاشته شــود.  محرم نویدکیا 
ســرمربی تیم ســپاهان بعــد از پیــروزی ۳ بر صفر 

مقابل نفت مسجدسلیمان در نشست خبری 
با اشــاره به دوم آبان گفت: روز ســپاهان را به 
تمامی ســپاهانی ها تبریــک می گویــم، امروز 
روزی اســت کــه بــرای اولیــن مرتبــه باشــگاه 
ســپاهان به جام باشــگاه های جهــان رفت، 

همچنین عید بزرگ میالد پیامبر)ص( 
و امــام صــادق)ع( را تبریــک 

افــزود: دو  او  می گویــم. 
نیمه متفاوت داشتیم، 
نیمــه نخســت فــوق 
العاده خــوب بودیم و 
تمــام فضا هــا را خوب 
پوشــش می دادیــم، 
در درگیری هــای یــک 
بــر یــک خیلــی خــوب 

بودیم امــا در نیمــه دوم 
بازی فوق العاده معمولی 

از ســمت مــا ارائــه شــد. 
سرمربی تیم ســپاهان بیان 

کرد: بازیکنان به دید اینکه سه 
امتیــاز گرفته ایم و ســه بر صفر 
جلو هســتیم، بازی معمولی 

را انجــام دادند، ایــن دیدگاه 

جهان سومی در فوتبال است و از فصل قبل هم این 
مشکل را داشتیم، نباید چنین دیدگاهی باشد که 
وقتی ۳ بر صفر پیش هستیم، در نیمه دوم بازی 

هجومی انجام ندهیم.
او تصریح کــرد:  بــازی در نیمه 
دوم معمولــی شــد و وقتــی 
می دادیــم،  لــو  را  تــوپ 
کــدام از بازیکنــان  هیــچ 
تــوپ  پشــت  هجومی مــا 
قــرار نمی گرفتنــد، فاصلــه 
خــط دفــاع و هجومی تیــم ما 
زیــاد شــد و ایــن اصال بــرای 
تیمی مثل ســپاهان اصال 
خوب نیســت. نویدکیا در 
خصوص انتقادهایی که شب 
گذشــته در مــورد محل برگــزاری 
مسابقه انجام داده بود، اعالم کرد: 
هنــوز هــم پــای انتقادم هســتم، 
شــاید بایــد بــا آرامــش بیشــتری 
صحبت می کردم اما مسئولیت 
در تیمی مثــل ســپاهان خیلــی 
سخت است، دو سه روز بود که 
تکلیف محل برگزاری مشخص 
گر در مورد سازمان لیگ  نبود. ا
و فدراســیون صحبت کردم، 
خدایی نکرده قصد جسارت 
نداشتم اما باید برنامه ریزی 

بهتری را شاهد باشیم.

فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا درخواست 
میزبانی عراق برای ادامه انتخابی جام جهانی 

را رد کرد. 
بــه گزارش ایســنا و به نقــل از عــراق اســپورت، 
فدراسیون فوتبال عراق برای میزبانی دو دیدار 
بعــدی خــود در انتخابــی جــام جهانــی ۲۰۲۲ 
آمادگی خــود را اعالم کــرد اما فیفا درخواســت 
میزبانــی عــراق در بازی هــای خانگــی خــود را 

رد کرد.
به این ترتیب دو دیدار بعدی عراق برابر سوریه 

و کره جنوبی در دوحه قطر برگزار خواهد شد.
دو دیدار قبلی هم که عــراق برابر ایران و لبنان 

میزبان بود در دوحه برگزار شد.
تیم ملی فوتبال عراق از چهار بازی قبلی خود 
تنهــا ســه امتیــاز کســب کــرده و در رده پنجــم 

جدول رده بندی قرار دارد.

در دیدار رییس هیئت فوتبال استان با عضو شورای شهر مطرح شد:

کید بر ظرفیت های ارتقای سطح فوتبال شهر  تا
با همراهی شورای شهر اصفهان

خبر

مشخص شدن برترین های اسکواش در اصفهان 

کشور  پایان رقابت های اتومبیلرانی درگ 2۰۰ متر آزاد 

سرمربی تیم فوتبال سپاهان: 

گذارند  کنار  بازیکنان دیدگاه جهان سومی در فوتبال را 

کرد فیفا درخواست میزبانی عراق را رد 

خبر

چهاردهمیــن دوره مســابقات لیــگ برتــر 
فوتبال زنان از آذر آغاز می شود. 

بــا توجــه بــه حضــور تیــم ملــی فوتبــال 
زنان ایران در جام ملت های آســیا از تاریخ 
۳۰ دی تــا ۱۷ بهمــن و همچنیــن مســابقه 
دوستانه تیم ملی زنان با بلژیک در اواسط 
تا اواخر آبان، لیگ برتر فوتبال زنان از اول آذر 

شروع خواهد شد.  
در صورت تغییر برنامه های تیم ملی زمان 
شــروع مســابقات لیگ برتر نیز دچار تغییر 

خواهد شد که متعاقبا اعالم می شود.

فهرست داوران رسمی مســابقات جام عرب 
۲۰۲۱ اعــالم شــد کــه در ایــن بین نــام علیرضا 
فغانی همراه با ۱۱ داور دیگر، به چشم می خورد. 
به گزارش ایسنا، جام عرب به عنوان دهمین 
دوره از مسابقات فوتبال بین کشورهای عربی 
برگزار می شــود و این اولین دوره از مســابقات 
اســت که تحت حمایت و عنــوان فیفــا برگزار 
می شــود و علیرضــا فغانــی داور بیــن المللــی 
فوتبال ایــران بــه همــراه ۱۱ داور دیگــر از نقاط 
مختلف دنیا، این مسابقات را از ۳۰ نوامبر تا ۱۸ 

دسامبر در دوحه قطر قضاوت خواهند کرد.
همچنین محمدرضا ابوالفضلی و محمدرضا 
منصوری در این مســابقات به عنوان کمک 

داوران ایرانی، حضور خواهند داشت.
این دوره از مســابقات جام عرب قرار اســت از 
۹ آذر تــا ۲۷ آذر در دوحــه قطــر برگزار شــود و به 
عنوان محکی جــدی بــرای  میزبانــی قطر در 
جام جهانی ۲۰۲۰ به شمار می رود. مسابقات 
نهایی جام عرب با حضــور ۱۶ تیم مدنظر قرار 

می گیرد.
قطــر، عمــان، عــراق و بحریــن در گــروه یــک، 
تونس، امارات، سوریه و موریتانی در گروه دو، 
کش، عربستان سعودی، اردن و فلسطین  مرا
در گروه سه و الجزایر، مصر، لبنان و سودان در 

گروه چهارم مسابقات قرار دارند.

به مناسبت روز کارشناس همایش دوچرخه 
سواری ویژه کارشناسان رسمی دادگستری در 

اصفهان برگزار شد. 
فرهاد طاهریــون رییس کانون کارشناســان 
در  گفــت:  اصفهــان  رسمی دادگســتری 
کارشناســان  همایــش دوچرخــه ســواری 
رسمی دادگستری، شرکت کنندگان از محل 
کانون تا گلستان شهدای اصفهان رکاب زدند 
و با حضور بر مزار شهدا، ضمن تجدید عهد با 
آرمان های آنها، بر اجرای هر چه بیشتر عدالت 

کید کردند. در جامعه تأ
وی افزود: ایــن همایــش بــا حضــور حــدود 
۲۰۰ نفر از کارشناســان دادگســتری به همراه 

خانواده هایشان برگزار شد.
در حال حاضر ســه هزار کارشــناس رسمی در 
۶۵ رشته تخصصی در استان اصفهان فعال 

هستند.

رضا رفیعی، ورزشــکار نطنزی بــا آمیختن هنر، 
اخالق و همت حدو مرزی برای تندرستی و نام 

آوری سرزمینش نمی شناسد.
رضا کشتی گیر پیرمردی که پس از ۷۱ سال هنوز 

تشک کشتی را فراموش نکرده است.
کشــتی  وقهرمــان  گیــر  کشــتی  اولیــن  او 
آموزشــگاه های اســتان اصفهان و شهرســتان 

نطنز در سال های ۱۳۴۸، ۴۹ و ۵۰ است.
با اینکــه ســنی از او گذشــته، امــا همچنــان بــا 
وزنه های سنگین به بدنسازی می پردازد و برای 

آموزش روی تشک کشتی می رود.
کن نطنــز مربــی  رضــا رفیعــی میالجــردی ســا
بازنشسته آموزش و پرورش با مدرک کارشناسی 
تربیت بدنی اســت که حدود ۵۲ ســال کشتی 
گیر بوده و با تلفیق سبک دفاع شخصی فنونی 
خاص و اثر گــذار در این رشــته ورزشــی آمیخته 
گرد اســتادان کشــتی ایران، چون  اســت. او شا
کنون  فره وشــی و بابلبوشین روسی اســت که ا

گردانش در این عرصه نام آور هستند. شا

آغاز لیگ برتر فوتبال زنان 
از آذر ۱۴۰۰

علیرضا فغانی داور جام 
عرب 2۰2۱  شد

برگزاری همایش دوچرخه 
کارشناسان  سواری ویژه 

رسمی دادگستری 

گیر  کشتی  او یک 
نام آور است 

کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــا 
ارســال نامــه ای برنامــه دقیــق 
بازی ایران بــا لبنان و امــارات را 
اعالم کرد.  براســاس نامه کنفدراســیون فوتبال 
آســیا برنامه مســابقات روزهای پنج و ششم دور 
نهایی انتخابی جــام جهانــی ۲۰۲۲ بروز رســانی 
شده است که طبق برنامه قبلی ایران با تیم های 
لبنان و سوریه در خارج از خانه بازی خواهد کرد.

در گروه نخســت این رقابت هــا، دیــدار تیم های 
لبنان و ایران روز پنجشنبه ۲۰ آبان از ساعت ۱۴ به 
وقت بیروت )۱۴:۳۰ به وقت تهران( در ورزشــگاه 
صیدا لبنــان برگــزار می شــود. لبنان اولیــن بازی 
خــود را در خانه برگزار می کنــد و به گفته مقامات 

گران برگــزار  لبنانی، ایــن دیــدار بــا حضــور تماشــا
خواهد شد.

ضمن اینکــه دیــدار تیم هــای ســوریه و ایــران روز 
سه شــنبه ۲۵ آبــان مــاه از ســاعت ۱۸:۰۰ به وقت 

امــان )۱۸:۳۰ به وقت تهــران( در ورزشــگاه ملک 
عبدالــه دوم اردن برگــزار خواهد شــد. ســوریه به 
علت مســائل امنیتی دیدارهای خود را در کشور 

اردن برگزار می کند.
پیش از این تیم ملی فوتبال ایران در چهار دیدار 
ابتدایی خــود مقابــل تیم های عــراق، ســوریه و 
امارات به پیروزی دست یافت و مقابل کره جنوبی 

مساوی کرد و در صدرجدول گروه قرار گرفت.
جدول رده بندی گروه A در مرحله انتخابی جام 

جهانی در قاره آسیا به این شرح است:
۱ - ایران - ۱۰ امتیاز

۲- کره جنوبی - ۸ امتیاز
۳- لبنان - ۵ امتیاز

۴- امارات - ۳ امتیاز
۵- عراق - ۳ امتیاز

۶- سوریه - یک امتیاز
برنامــه دیگــر دیدارهای ایــن گــروه به این شــرح 

است:
      هفته پنجم )پنج شنبه ۲۰ آبان(

لبنان - ایران
کره جنوبی - امارات

عراق - سوریه
      هفته ششم )سه شنبه ۲۵ آبان(

سوریه - ایران
لبنان - امارات

عراق - کره جنوبی

اعالم ساعت و مکان بازی ایران با لبنان و سوریه

خبر



سال پنجم - شماره  12۵9 
سه شنبه   ۴ آبان  1۴۰۰ - 19 ربیع االول 1۴۴۳
2۶7  اکتبر    2۰21 سالمت

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۴۳۶۴، تاریخ: 1۴۰۰/۰7/1۰، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳9۰/۰9/2۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
1۳9911۴۴۰2۰۰۶۰۰2۶۶۰ مربوط به تقاضای آقای/خانم حسن علی حاجیان فروشانی مبنی 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و 
مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات 
ضمیمه شامل ثبت در صفحه ۴۰۴ و ۴۰7 دفتر 1۴8 مع الواسطه از قدمعلی رحمتی و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به 
موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم حسن علی حاجیان فروشانی به شناسنامه شماره 
188 کدملی 11۴1۵8۰721 صادره فرزند محمدحسین نسبت به ششدانگ یکباب باغ به مساحت 
1۰۵۶/21 مترمربع پالک شماره 8۰۵ فرعی از 1۰8 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده 1 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی 
آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰7/19، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/۰۴ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – 12۰19۵۳ / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۴92۵ مورخ 1۴۰۰/۰۴/۰۳ هیات یک آقای شکراله تقوی به 
شناسنامه شماره ۴۴2 کدملی 1818۰۰1111 صادره آبادان فرزند هیبت اله بصورت ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 187/۳1 مترمربع از پالک شماره ۴۶ فرعی از 1۴91۵ اصلی واقع در 
اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه 
مبایعه نامه عادی خریداری از مالک رسمی گالبتون علوی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰7/19، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/۰۴ – رییس 

اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 12۰۴۶91 / م الف

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

برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۰2۰۳۵۰۰۰1۶۵، 1۴۰۰/۰7/1۰ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای لطفعلی لطفی زاده فرزند نظام 
بشماره شناسنامه 1 صادره از شوشتر در یک قطعه باغ به مساحت 2۵817/82متر مربع به پالک 
قسمتی از ۳۰1 اصلی واقع در بخش 1۶ خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم نیم تاج افسر 
مسعود فاطمی  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. نوبت اول: 1۴۰۰/8/۰۴، نوبت دوم: 1۴۰۰/8/18 - عباسعلی عمرانی رییس ثبت 

اسناد و امالک شاهین شهر – 1211۶71 / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۴۶92، تاریخ: 1۴۰۰/۰7/2۰، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳9۰/۰9/2۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
1۳9911۴۴۰2۰۰۶۰۰2۵9۴ مربوط به تقاضای آقای/خانم کاظم هوازاده جوآبادی مبنی بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و 
تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه 
شامل مع الواسطه از مالکیت مقصود اصالنی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم 
کاظم هوازاده جوآبادی به شناسنامه شماره 1۳۰۴ کدملی 129۳1۳9۴۳2 صادره فرزند مرتضی 
نسبت به سه دانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 19۳/۵۰ مترمربع پالک شماره 9 فرعی 
از 1۵۶ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل 
صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک 
وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی 
مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/19 

- رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 121۰۶9۵ / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۴۶9۶، تاریخ: 1۴۰۰/۰7/2۰، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳9۰/۰9/2۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
1۳9911۴۴۰2۰۰۶۰۰2۵9۵ مربوط به تقاضای آقای/خانم پیمانه آقاجانی جلفای مبنی بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و 
تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده ومستندات ضمیمه شامل 
مع الواسطه از مقصود اصالنی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم پیمانه 
آقاجانی جلفای به شناسنامه شماره 1271۰۴۴7۵7 کدملی 1271۰۴۴7۵7 صادره فرزند علیرضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت 19۳/۵۰ مترمربع پالک 
شماره 9 فرعی از 1۵۶ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود 
را با حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت 
اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره 
به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1۴۰۰/۰8/19 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 121۰۶97 / م الف

آگهی

آمبولی ریه چگونه تشخیص داده می شود؟
هنگامی که لخته خون به یکی از 
شریان هایی که از قلب به ریه ها 
منتقل می شود، آویزان می گردد 

آمبولی ریه )PE( نامیده می شود.
 خون از طریق شریان ریوی در ریه ها از قلب به ریه ها 
کسیژن تامین می شود و  منتقل می شود. خون با ا
ســپس دوباره به قلب باز می گردد که خون غنی از 
کســیژن را به بقیه بدن پمپ می کند. هنگامی که  ا
لخته خون بــه یکــی از شــریان هایی کــه از قلب به 
 )PE( ریه ها منتقل می شود، آویزان گردد آمبولی ریه

نامیده می شود.
لخته، جریان طبیعی خون را مسدود می کند و این 
انسداد می تواند مشــکالت جدی مانند آسیب به 
کســیژن در خون ایجاد کند.  ریه ها و سطح پایین ا
کسیژن می تواند به ســایر اعضای بدن نیز  کمبود ا
گر لخته بزرگ باشــد یا شریان  آســیب برســاند، اما ا
توسط لخته های کوچکتر مسدود می شود، آمبولی 

ریه می تواند کشنده باشد.
پزشکان چگونه آمبولی ریه را تشخیص می دهند؟

پزشک ابتدا با یک معاینه فیزیکی شروع می کند. 
او پا هــا را بررســی می کنــد تــا ببیند آیــا پا ها متــورم، 
ک، تغییر رنــگ داده یا گرم شــده اند. این ها  دردنــا
نشــانه های احتمالی ترومبــوز ورید عمقی اســت. 
سپس پزشک تعدادی آزمایش مانند خون را انجام 
کسیژن و  می دهد. آزمایشاتی که می توانند میزان ا

کسید را اندازه گیری کنند. دی ا
آنژیوگرافــی توموگرافــی کامپیوتــری )CTPA(: این 
آزمایش، نوع خاصی از آزمایش اشعه ایکس است. 
پزشک رنگ )کنتراست( را به رگ ها تزریق می کند. 
آن ها قادر خواهند بود رگ های خونی در ریه ها را با 

اشعه ایکس مشاهده کنند.
اســکن تهویه/پرفیــوژن )V/Q(: ایــن تســت در 
صورتــی کــه CTPA در دســترس نباشــد یــا بــرای 
شما مناســب نباشــد، اســتفاده می شــود، از مواد 
کتیو برای نشان دادن اینکه کدام قسمت از  رادیوا
ریه ها جریان هوا )تهویه( و جریان خون )پرفیوژن( 
دارند اســتفاده می کند. در صــورت کاهش جریان 
خــون در یــک ناحیه خــاص بــا وجــود جریــان هوا 
طبیعی اســت، ممکن اســت لخته وجود داشــته 
باشــد. آنژیوگرافــی ریــوی کاتتر: ایــن دقیق تریــن 
آزمایش برای تشــخیص PE اســت و در صورتی که 
سایر آزمایشات نتایج واضحی را نشان نداد، ممکن 
است مورد استفاده قرار گیرد. یک متخصص لوله 

نازک و بلند )کاتتر( را به یک ورید بزرگ در کشاله ران 
وارد می کند و سپس رنگ را از طریق کاتتریزاسیون 
تزریق می کند. تصاویــر رگ های خونــی داخل ریه 
در اشعه ایکس نشان داده می شــود. این به دلیل 
وجود CTPA در حال حاضر به ندرت مورد استفاده 

قرار می گیرد.
گر فرد باردار است یا پزشک نگران این است  MRI :ا
که آزمایش های دیگر که از کنتراست برای شما مضر 

باشد، ممکن است گزینه خوبی باشد.
کوکاردیوگرام: این یک ســونوگرافی از قلب اســت.  ا
نمی تواند PE را تشخیص دهد، اما نشان می دهد 
که آیا به دلیل چیزی بر قلب فشــار وارد شده است 

یا خیر.
      عالئم آمبولی مزمن

آمبولی مزمن همان چیزی است که تنفس را بسیار 
سخت می کند، اما این عالئم ممکن است در ابتدای 
بیماری خفیف باشند، فقط با سرفه متناوب شروع 
می شــوند و ســپس بیمــار احســاس تنگــی نفــس 
می کند و با هر پیشــرفت این عالئــم می تواند برای 

مدت طوالنی ثابت بماند.
این عالئم می توانند با سفت شدن قفسه سینه یا 
افزایش تولید خلط بدتر شوند. برخی از افراد مبتال 

به آمبولی مزمن دارای عالئم حاد هستند.
ک است؟       آیا آمبولی ریه خطرنا

گر عواملی که خطــر ترومبوز ورید عمقــی و آمبولی  ا
ریه را افزایش می دهند وجوداشته باشند، آمبولی 

ریه می تواند جدی باشد که این عالئم عبارتند از:

      ابتال به سرطان
داشتن سابقه آمبولی ریه در خانواده، به این معنی 

که ارثی است.
شکستگی در ناحیه ساق پا یا لگن.

حالت های متعدد افزایش انعقاد خون یا اختالالت 
لخته شدن ارثی از جمله جهش ژن پروترومبین و 

افزایش سطح هموسیستئین.
جراحی عمومی.

افزایش وزن بیش از حد.
فرد مبتال بیش از ۶۰ سال سن دارد

مصرف استروژن یا تستوسترون. ]۳[درمان آمبولی 
ریه

آمبولی های ریوی معموال از رگ عمیــق در پا ها به 
ریه ها منتقل می شوند. پزشکان این امر را ترومبوز 
وریــدی عمیــق )DVT( می نامند. ایــن لخته هــا 
زمانی ایجاد می شوند که خون آزادانه از طریق پا ها 
عبور نکند؛ بنابراین، گزینه های درمان PE شامل 

موارد زیر است:
دارو های ضد انعقاد: این دارو ها همچنین به عنوان 
رقیق کننده خون توصیف می شوند و توانایی لخته 
شدن خون را کاهش می دهند و این ممکن است 
به جلوگیری از تشــکیل لخته و جلوگیــری از ایجاد 
لخته های جدید کمک کند. نمونه هایی از این ضد 

انعقاد ها وارفارین و هپارین هستند.
محلول و درمان فیبرینوژن: این دارو ها که به آن ها 
لخته های لخته نیز گفته می شود، به صورت داخل 
وریدی تجویــز می شــوند و برای تجزیــه لخته موثر 

هستند. این دارو ها فقط در شرایط تهدید کننده 
زندگی قابل استفاده هستند.

برش آمبولی ریه: این جراحی به ندرت برای از بین 
بردن آمبولی ریه اســتفاده می شــود، امــا عموما در 
موارد شــدید زمانی انجام می شــود که آمبولی ریه 
برای بــه دســت آوردن دارو های ضد انعقاد بســیار 

بزرگ باشد یا این وضعیت ناپایدار باشد.
ترومبکتومی از راه پوست: پزشک ممکن است یک 
لوله بلند و نازک و توخالی )کاتتر( را از طریق رگ خونی 
به محل انسداد منتقل کند، که توسط اشعه ایکس 
هدایت می شــود. هنگامی که کاتتــر در جای خود 
قرار گرفت، می تــوان از آن برای شکســتن انســداد 

استفاده کرد.
      تفاوت بین آسم و بیماری مزمن انسدادی ریه
آســم و بیماری هــای انســدادی ریــه بیماری های 
ریوی هستند و هر دو باعث تورم در مجاری تنفسی 

می شوند که تنفس را مشکل می کند، اما:
آســم: تورم اغلــب ناشــی از چیزی اســت که بــه آن 
حساسیت دارید، مانند گرده یا فعالیت بدنی. آسم 
بهتر می شود. عالئم می توانند ظاهر شوند و بروند، 
و شــما ممکــن اســت بــرای مــدت طوالنــی بدون 

عالمت باشید.
بیماری انسدادی ریه: نامی اســت که به گروهی از 
بیماری های ریوی اطالق می شود که شامل آمفیزم 
و برونشیت مزمن ناشی از آمفیزم است. در بیماری 
انسدادی ریه، عالئم ثابت هستند و در طول زمان 

حتی با درمان بدتر می شوند.

ریهها

پنــج مــورد از آرام بخش تریــن انــواع چای هــا و 
دمنوش هــا بــرای مقابلــه بــا ســرماخوردگی را 

بشناسید.
هنگامی کــه عطســه، ســرفه، درد و درد هــای 
ناشی از ســرماخوردگی یا آنفلوانزای زمستانی 
را تجربــه می کنیــد، ممکــن اســت بخواهیــد 
روی مبــل، زیر یک پتوی پشــمی با یک جعبه 
دســتمال کاغذی لم بدهید، اما خوب اســت 
که یــک تصویــر مهــم دیگر هــم به این ســناریو 
گ چــای داغ. یک لیوان  اضافه کنید: یــک ما
پــر از داروی خانگی مــورد عالقه مــادر بزرگ ها 
که هزاران سال اســت به بیماران سرماخورده 
کمک می کند تا احساس بهتری داشته باشید: 

      چای برای سرماخوردگی!
       نعناع تند

فقط چند جرعه چای نعناع می تواند احساس 
بهتری در شــما ایجاد کند. منتــول موجود در 
برگ های نعناع می تواند اثر بی حسی خفیفی 
روی گلو داشته باشد و سرفه شما را از بین ببرد. 
به عــالوه، بررســی نعناع توســط دانشــمندان 
کــه دارای  یــو اس دی ای نشــان می دهــد 
فعالیت های ضد میکروبی و ضد ویروسی قابل 
توجهی اســت. گرچه نمی توان گفــت که این 
نتایج آزمایشــگاه به طــور قطعی برای انســان 
جواب می دهد یا خیر؟ اما مطمئنا یک فنجان 

چای نعناع نمی تواند ضرری داشته باشد.
      بابونه

قرن هاســت که گل های خشــک بابونــه برای 
کمک بــه خــواب بهتــر اســتفاده می شــود. در 
واقع فالونوئید های گیاه اثر آرام بخشی دارند. 
از آن جایی که یــک خواب خــوب می تواند به 
صورت قابــل توجهی در بهبود ســرماخوردگی 
موثــر باشــد، بابونه یــک انتخاب عالی اســت. 
شواهد نشان می دهد که چای بابونه به عنوان 
ضد التهاب عمل می کنــد، بنابراین در هنگام 
سرماخوردگی از آن استفاده کنید. البته، چای 
بابونه خواص دیگری نیز برای سالمتی دارد که 

نباید از آن ها غافل شوید!
       چای زنجبیل

چای زنجبیل، یک چای عالی اســت که برای 
درمان درد گلو، همواره مورد توجه خوانندگان 
بوده است. مواد فعال زیســتی موجود در آن، 
به عنوان ضد التهاب عمل می کند و همچنین 
کــه  ممکــن اســت از میکروارگانیســم هایی 
می تواننــد منجــر به عفونــت شــوند جلوگیری 
گــر  ا کــه  اســت  داده  نشــان  تجربــه  کنــد. 
سرماخوردگی شــما با ناراحتی در ناحیه شکم 
و حالــت تهــوع همــراه باشــد، زنجبیل ســبب 
تســکین درد شــده و همچنین عالئم تهــوع را 

از بین می برد.
       چای ریشه گل ختمی

ریشــه گل ختمی ماننــد نــارون قرمــز در متون 
طب سنتی دردار و شجره البق حاوی لیزاب و یا 
موسیالژ )لیزاب ها دارای خاصیت ضد التهاب، 
مرطــوب کنندگی، نــرم کنندگی، چســبندگی 
و بادکننــده هســتند.( اســت کــه درد گلــوی 
تحریــک شــده را تســکین می دهــد. در ســال 
۲۰۲۰، محققانــی کــه بــه دنبــال یافتــن اثرات 
ریشــه ختمی بودنــد، دریافتنــد که ایــن گیــاه 
کســیدانی  دارای خــواص ضدالتهابی و آنتی ا
نیز است، همچنین زمانی که احساس می کنید 
تحت تأثیر حساسیت های فصلی و آب و هوایی 
قرار گرفته اید، استفاده از این چای مالیم لذت 

بخش است.
       چای سبز

چای ســبز فواید زیادی بــرای ســالمتی دارد و 
می تواند بدن را در مقابله بــا عفونت ها کمک 
کسیدان است  کند. این چای سرشــار از آنتی ا
گی هــای ضــد ویروســی اســت. در  و دارای ویژ
حالی که باید مطالعات بیشــتری درباره چای 
ســبز انجــام شــود، شــواهدی وجــود دارد کــه 
نشان می دهد چای سبز می تواند از آنفلوانزا و 
سرماخوردگی جلوگیری کند. لطفا برای ما یک 

لیوان چای سبز بریزید.

۵ دمنوش و چای موثر برای مقابله با سرماخوردگی

سرماخوردگی

پوست

در حالی که بیشتر افراد شستن ظرف ها با دست 
را خسته کننده می دانند، اما این کار می تواند 

فواید زیادی داشته باشد.
 ما همیشــه می شــنویم کــه زنــان ودختــران از 
انجام کار هــای خانــه بــه طــور مــداوم و روزانه 
از جملــه کار شســتن ظرف هــا با دســت اظهار 
خستگی می کنند، اما آیا می دانستید که برخی از 
مطالعات و تحقیقات اخیر نشان داده است که 
شستن ظرف ها با دست مزایای شگفت انگیزی 

برای سالمتی دارد؟
از مهمترین مزایا و فواید ناشی از شستن ظروف 

با دست، موارد زیر است:
      احساس استرس و عصبی بودن را 

کاهش می دهد
مطالعه ای که روی گروهــی از افراد انجام شــد 
نشان داد که فرایند شستن ظروف به کاهش 
میــزان عصبــی و تنــش تــا ۲۵ درصــد کمــک 
می کند. ایــن مطالعــه بر برخــی عوامــل مانند 
میــزان شســتن ظــروف، دمــای آب اســتفاده 
شده و نوع پودر شوینده مورد استفاده نیزتمرکز 

داشته است.
      حساسیت را کاهش می دهد

برخی از افراد با مشاهده آلودگی، کثیفی و بقایای 
غذا به طور خودکار احساس حساسیت می کنند 
و مطالعه ای که در یک مجله بین المللی منتشر 
شده نشان می دهد افرادی که ظرف ها را خود 
و با دســت و بدون اتکا به ماشــین ظرفشــویی 
می شســتند و تمیــز می کردنــد، احتمــال ابتال 
به این آلــرژی را به میــزان قابل توجهی کاهش 

می دادند.
      تقویت سیستم ایمنی بدن

تقویت سیستم ایمنی بدن نیز با فرایند شستن 
ظــروف بــا دســت در ارتبــاط اســت، هرچنــد 
غیرمنتظره اســت. برخی از میکروب ها وجود 
دارند کــه به میزان کمــی روی ظــروف کثیف و 
هنگام برخورد با آن ها وجود دارند و برخی از آن ها 
در اوایل زندگی به بدن می رسند. این امر باعث 
می شود سیستم ایمنی بدن آنتی بادی های 
نسبتا زیادی در برابر آن ایجاد کند و از این رو بدن 
در صورت قــرار گرفتن گســترده در هر زمــان در 

برابر هر یک از این میکروب ها مقاومت می کند.

از  اســتفاده  تکنولــوژی،  پیشــرفت  بــا 
هدفــون و هندزفری به طرز چشــمگیری 
افزایــش یافتــه اســت، ادامه ایــن رونــد 

می تواند برای سالمتی مضر باشد.
با پیشرفت فنی فوق العاده، زندگی ما به 
دلیل استفاده از دستگاه های مدرن پر از 
خطرات بی شماری شده است، از جمله 
هدفون ها، که اخیرا با ســرعت باالیی در 
فــروش افزایش یافته اســت، بــه گونه ای 
کــه اپــل بــه تنهایــی حــدود ۱۰۰ میلیــون 
مجموعه ایرپــاد را در طــول ســال ۲۰۲۰ 

فروخته است.
در زمانی که این نوع دستگاه ها به بخشی 
ضروری از زندگی روزمره بسیاری از مردم 
تبدیل شده است، متخصصان شروع به 
هشــدار درباره مضرات آن کرده انــد که از 
جمله هشــدار های پزشــکی می تــوان به 
تحقیقات اخیری که توســط وب ســایت 
اســترالیایی The Conversation منتشــر 

شده است اشاره کرد.
بــر اســاس تحقیقــات جدیــد، اســتفاده 
طوالنــی مــدت از هدفون های بی ســیم 
در داخل گوش می تواند مشکالتی ایجاد 

کند و بر جرم گوش تأثیر بگذارد.
تولید جرم گوش که به عنوان سرومن نیز 
شناخته می شــود، یک فرآیند طبیعی در 
انسان و بسیاری از پستانداران دیگر است و 
همیشه باید یک الیه نازک موم در نزدیکی 
دهانه مجرای گوش وجود داشــته باشد. 
موم یک ترشح ضد آب و محافظ است که 

پوست را مرطوب می کند.
همچنیــن از عفونــت جلوگیــری می کند و 
کتری ها و آب ایجاد  مانعی برای حشرات، با
می کند. مــوم گوش از ترشــح غــدد چربی 
و غــدد عــرق که توســط فولیکول هــای مو 
ترشــح می شــود، تشــکیل می شــود که به 
چ ها،  کتری ها، قار نوبه خود گرد و غبار، با
مو ها و ســلول های مرده پوســت را به دام 

می اندازد و موم را تشکیل می دهد.
در فرآینــد اســتفاده طوالنــی مــدت از 
خارجــی  گــوش  مجــرای  هندزفــری، 
شــبیه بــه یــک سیســتم پلــه برقی اســت 
و مــوم همیشــه به ســمت بیــرون حرکت 
می کنــد، مکانیزمی کــه از پر شــدن گوش 
بــا ســلول های مــرده پوســت جلوگیــری 
می کند. حرکات طبیعی فک نیز به خروج 
موم از گوش کمک می کنــد و هنگامی که 
موم به انتهای گوش می رسد، به سادگی 

می ریزد.

دانستنیها
فواید باورنکردنی 

شستن ظروف با دست!

مضرات استفاده 
طوالنی مدت از هدفون

دانشــمندان می گوینــد می تــوان از برخــی مــواد 
طبیعی برای درمان عفونت های پوستی استفاده 
کرد. عفونت های پوستی امروزه بسیار رایج است. 
بیشتر مردم پس از مشاهده این بیماری ها اقدام 
به مصــرف دارو هــای شــیمیایی و آنتــی بیوتیک 
می کنند. با این حال، یافته های هشدار آمیز در این 
کــی از آن اســت که مقاومــت بــه دارو در  زمینه حا

بیماری های پوستی درحال افزایش است.
متخصصان می گویند بسیاری از دارو های مرتبط 
بــا عفونت هــای پوســتی بــه دلیــل مقاومــت بــه 
آنتی بیوتیــک دیگــر آن کارایی پیشــین را ندارند. 
همین موضوع باعث شده است که دانشمندان 
به فکــر یافتــن راهکار هــای طبیعــی بــرای درمان 

عفونت های پوستی باشند.
بســیاری تصــور می کنند علــوم پزشــکی ماحصل 
پیشرفت فناوری در چند قرن اخیر بوده است. این 
کان ما هزاران ســال پیش از  در حالی اســت که نیا
راهکار هــای طبیعی بســیار موثــری بــرای درمان 

بیماری ها استفاده می کرده اند.
در این مطلب به ســاده ترین راهکار های طبیعی 

برای درمان عفونت های پوستی می پردازیم:
       روغن کانابیدیول

ایــن روغــن کــه از گیــاه شــاهدانه گرفته می شــود 
دارای فوایــد بــی شــماری اســت. تحقیقــات 
دانشمندان نشان می دهد این روغن برای درمان 
عفونت های پوستی بســیار مفید است. مصرف 
روغن کانابیدیول در درمان عفونت های پوستی 
کتری  "استافیلوکوک اورئوس" موثر اســت. این با
یکی از زیرگونه های استافیلوکوک است که تفاوت 

کتری های هم رده خود در این است  آن با سایر با
که بســیار در برابــر آنتی بیوتیــک مقاوم اســت. به 
همین دلیل، دارو های شیمیایی کمتر می تواند 
کتری  باعــث درمــان عفونت های ناشــی از ایــن با

شود.
       عسل

از دیربــاز به عســل، طــالی مایع اطالق می شــده 
اســت. به دلیل ترکیباتی که عســل دارد می تواند 
از آن به عنوان یک درمان کننده طبیعی استفاده 
کرد. تحقیقات نشــان داده اســت مصرف عســل 
حتــی می تواند رونــد درمــان زخم هــای دیابتی را 
نیز تســریع کند. عســل همچنیــن دارای خواص 
کتری های  کتریایی اســت و مانع از تکثیر با ضدبا

مقاوم در برابر آنتی بیوتیک می شود.
       گیاه کریپتولپیس

و  بوتــه ای  گیاهــان  از  یکــی  کریپتولپیــس 
بومی آفریقاســت کــه از آن بــرای درمــان طبیعــی 
ماالریا اســتفاده می شود. تحقیقات نشــان داده 
اســت پماد تهیه شــده از این گیاه می توانــد برای 
کتری های مقاوم  بیماری های پوستی ناشی از با
به آنتــی بیوتیک ماننــد "اســتافیلوکوک اورئوس" 

موثر باشد.
      استفاده از روغن و عصاره گیاهان

برخی از عصاره ها و روغن هایی که از گیاهان تهیه 
کتریایی هســتند  می شــود دارای خــواص آنتی با
که می تواند عفونت های پوستی را درمان کند. از 
مهمترین این گیاهــان می توان بــه اوکالیپتوس، 
میوه ارس، درخت چای، پونه کوهی، مریم گلی، 

آویشن، کندر، و سرو اشاره کرد.

راهکار های طبیعی برای درمان عفونت های پوستی
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کــه از سیســتم عامل های  کاربــران واتــس اپ 
قدیمــی در گوشی هایشــان اســتفاده می کننــد، 
برای ادامه استفاده  از این پیام رسان باید به دنبال 
گوشی های جدید باشند و سیســتم عامل خود 

را ارتقاء دهند.
پیام رســان واتــس اپ کــه متعلق بــه فیس بوک 
است، در وب ســایت خود اعالم کرد که از ابتدای 
ماه نوامبر، پشتیبانی از گوشی های هوشمندی 
که از سیستم عامل اندروید ۴.۱ و قدیمی تر استفاده 

می کنند را متوقف می کند.
وب سایت این شرکت پیشنهاد کرد کاربران اندروید 
که تحت تاثیر این تصمیم قرار می گیرند، الزم است 
دستگاه خود را به مدل باالتری ارتقاء دهند که از 
سیستم عامل باالتری پشتیبانی کند تا این کاربران 
بتوانند همچنان از پیام رسان واتس اپ استفاده 

کرده و تاریخچه پیام هایشان هم حفظ شود.

واتس اپ، ایــن  وب ســایت  اطالعــات  طبــق 
اپلیکیشــن همچنین از گوشــی های هوشــمند 
اپل که سیستم عامل IOS ۱۰ و باالتر داشته باشند 
پشتیبانی می کند. در حال حاضر آخرین آپدیت 
سیســتم عامل اندروید، اندروید ۱۲، در گوشی ها 
 ۱۵ IOS قابل دریافت است و اپل هم ماه گذشته

را منتشر کرد.

ع تلفن اســباب بازی و نوســتالژیک دوران  مختر
کودکی در اقدامی جالب آن را تبدیل به یک تلفن 

واقعی کرد.
در سال ۱۹۶۱، فیشر پرایس سازنده اسباب بازی 
تلفن چتر این محصــول را برای کــودکان ۱۲ تا ۳۶ 
ماهه معرفــی کرد. ایــن اســباب بازی یــک تلفن 
پالســتیکی و دارای یک ســیم و چهار چرخ بود تا 
کــودک بتواند آن را دنبال خودش بکشــد. شــاید 
با خودتان فکــر کنید که ایــن اولین تلفــن همراه 
ساخته شــده در جهان است. این اســباب بازی 
 FISHER-PRICE به یــک هیجــان بــزرگ بــرای
تبدیل شد چرا که نوزادان بر روی آن می نشستند 
و بازی می کردند یا تلفن اسباب بازی را می کشیدند 
و چشــم های تلفــن را بــاال و پاییــن می بردنــد و 
صدا های زنگ سرگرم کننده ایجاد می کردند. این 
وسیله بازی با معرفی شماره های ۰ تا ۹ به بچه ها 
و کــودکان نوپا مفهــوم برقــراری تمــاس را آموزش 

می داد.
CHATTER TELEPHONE مشخصات      

در حال حاضر، طبق گزارش CNET، فیشر پرایس 
تلفن اســباب بــازی خــود را بــه یک تلفــن همراه 

واقعی برای بزرگساالن تبدیل کرده است. همانند 
قدیم چشم ها هنوز هم تکان می خورند، صفحه 
چرخان هنوز به شــکل رنگین کمان است و یک 
گوشــی قرمز رنــگ وجــود دارد که می توانیــد با آن 
صحبت کنید. تعداد محــدودی از ایــن تلفن، با 
قیمــت ۶۰ دالر، از طریق BEST BUY ارائه شــده 
است. دسته دیگری از تلفن هم پنجشنبه گذشته 

به خرده فروش بزرگی ارسال شد.
 CHATTER بلوتــوث،  از  اســتفاده  بــا 
 ANDROID و IOS با دســتگاه TELEPHONE
شــما همگام ســازی می شــود. CHATTER هر 
شــماره ای را که می گیرید تکرار می کند تا به شما 
یک تایید مبنی بر شماره گیری صحیح را بدهد. 
سوئیچ قفل باعث می شود تلفن از روی میز بلند 
نشــود و یــک بلندگــو در دســتگاه وجــود دارد که 
به شــما امکان می دهد بــدون نیاز به برداشــتن 
گوشی صحبت کنید. این تلفن قبل از شارژ باتری، 
۹ ســاعت بــه شــما فرصــت صحبــت می دهــد. 
CHATTER تلفنــی کاربــردی و در عیــن حــال 
 BEST نوستالژیک است و کاربران می توانند آن را از

BUY سفارش دهند.

شرکت چینی HONOR به زودی از جدیدترین 
محصــوالت خــود از جملــه گوشــی هوشــمند 

۳۰I HONOR X رونمایی خواهد کرد.
 VITALITY HONOR PLAY۵ قــرار اســت
EDITION ســاعت ۲:۳۰ بعــد از ظهــر به وقت 
کتبر در کشــور چیــن راه اندازی  محلــی در ۲۵ ا
شــود. همچنیــن ســازنده چینــی اعــالم کرده 
اســت که دو گوشــی جدید خــود را در ســاعت 
۲:۳۰ بعد از ظهر به وقت محلــی و در تاریخ ۲۸ 
 HONOR کتبــر معرفی می کنــد. در حالی کــه ا
نام ایــن دســتگاه ها را تاییــد نکــرده اســت، 
می تــوان بــر اســاس گزارش های اخیــر حدس 
 MAX HONOR X۳۰ زد که ایــن محصــوالت
و HONOR X۳۰I باشــند. رنــگ آبــی گوشــی 
هوشــمند MAX X۳۰ دارای دو دوربیــن در 
پشــت و X۳۰I دارای یــک دوربیــن ســه گانــه 
اســت. بــه نظــر می رســد هــر دو گوشــی دارای 

اسکنر اثر انگشت در کنار دستگاه هستند.
MAX HONOR X۳۰ مشخصات      

ایــن تلفــن همــراه دارای یک صفحــه نمایش 
LCD بــزرگ ۷.۰۹ اینچــی اســت و از رزولوشــن 
بــرای  می کنــد.  پشــتیبانی   +FULL HD
عکس هــای ســلفی، این گوشــی دارای یــک 

دوربیــن ۸ مگاپیکســلی در جلو و پنل پشــتی 
آن یــک دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکســلی و یک 
لنز کمکی ۲ مگاپیکســلی خواهد بود. تراشــه 
DIMENSITY ۹۰۰ و ۸ گیگابایــت رم از دیگــر 
قابلیت های MAX HONOR X۳۰ اســت. به 
احتمال زیاد در نسخه های ذخیره سازی ۱۲۸ 
گیگابایتــی و ۲۵۶ گیگابایتی عرضه می شــود. 
باتری ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتی این محصول به 
شارژ ســریع ۲۲.۵ واتی مجهز شده است. این 
محصــول در رنگ های نقــره تیتانیومــی، آبی 

دریایی و سیاه موجود خواهد بود.
HONOR X۳۰I مشخصات      

گوشی هوشــمند HONOR X۳۰I دارای یک 
 FHD+ LCD صفحــه نمایــش ۶.۷ اینچــی
خ تــازه ســازی ۹۰ هرتــز را ارائــه  کــه نــر اســت 
می دهد. دوربین جلوی آن ۸ مگاپیکســل و 
شامل یک دوربین سه گانه ۴۸ مگاپیکسلی 
کرو( و یک ۲  به همراه یک ۲ مگاپیکســلی )ما
 DIMENSITY مگاپیکســلی )عمق( و تراشه
۸۱۰ است. باتری ۴۰۰۰ میلی آمپری دارد که از 
شارژ سریع ۲۲.۵ واتی پشتیبانی می کند. این 
محصــول در چهار رنــگ در اختیار مشــتریان 

قرار خواهد گرفت.

گوشی های قدیمی اتمام پشتیبانی واتس اپ از 

تلفن اسباب بازی دوران کودکی، تماس های واقعی می گیرد

رونمایی شرکت HONOR از محصوالت جدیدش
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گوشی های اندروید از کاربران جاسوسی می کنند؟

کم هزینه با ظرفیت 2 نفر رونمایی شد خودروی برقی 

نتایج تحقیقات نشان می دهد 
گوشی های هوشمند اندرویدی 
چندان قابل اعتماد نیستند و 
اطالعات کاربران را در اختیار شرکت های مختلف 

قرار می دهند.
کتبر  بر اســاس تحقیقی که نتایج آن در اوایل ماه ا
منتشــر شــد، گوشــی های هوشــمند اندرویدی 
چنــدان قابــل اعتمــاد نیســتند و از کاربــران خود 
جاسوســی می کنند. این مطالعه که بــا همکاری 
تیم هایی از دانشــگاه ادینبورگ اســکاتلند و کالج 
ترینیتی دوبلین در ایرلند انجام شــده، بسیاری از 
نقایــص گوشــی های اندرویدی برندهــای اصلی 
در محافظت از حریم خصوصی را مشــخص کرده 

است.
گ لیث در کالج ترینیتــی دوبلین به  پروفســور دا
همراه دکتر پــل پاتــراس و هائویو لیو در دانشــگاه 
ادینبورگ، داده های فرستاده شده توسط شش 
سیســتم عامل اندروید مختلف در سامسونگ، 
 E/OS شیائومی، هواوی، لینیج اواس، ریلمی و 

را بررسی کردند. آنها دریافتند که »این گوشی ها 
اطالعات قابل توجهی را به توسعه دهنده سیستم 
عامل و همچنین به طرف هــای ثالث )همچون 

گوگل، مایکروسافت، لینکدین، فیسبوک و غیره( 
که قبال اپلیکیشن هایشــان نصب شــده، منتقل 

می کنند«.

پژوهشگران بر اساس داده های جمع آوری شده 
دریافتند که بخــش قابل توجهــی از اطالعــات در 
موضوعاتــی همچــون سیســتم های شناســایی 
دائمی گوشــی هوشــمند، ســابقه اســتفاده از 
اپلیکیشن ها و داده های تله متری به این شرکت ها 

منتقل می شود.
گرچه ما در سال های اخیر قوانین  به گفته محققان ا
حفاظت از اطالعات شخصی را در چندین کشور از 
جمله کشــورهای عضو اتحادیه اروپا، کانادا و کره 
جنوبی تصویب کرده ایم، اما شیوه های جمع آوری 
اطالعات کاربران همچنان گسترده است. و نگران 
کننده تر این که چنین شیوه هایی، بصورت "پنهانی" 
و بدون اطالع کاربران گوشی های هوشمند انجام 
می شود و هیچ راهی نیز برای غیرفعال کردن چنین 

عملکردهایی وجود ندارد.
پژوهشگران امیدوارند که نتایج این تحقیق »زنگ 
هشــداری« برای عمــوم مــردم، سیاســتمداران و 
نهادهای نظارتی باشد و همه برای کنترل واقعی 

گوشی هایشان اقدامات معنی داری انجام دهند.

شرکت ســازنده اســکوتر برقی 
SILENCE از خــودروی برقی 
دو نفــره قیمت مناســب خود 

با باتری های قابل جابجایی رونمایی کرد.
شرکت اســپانیایی »ســایلنس« که در بارسلونا 
قــرار دارد، بــه تازگــی از خــودروی الکتریکــی 
SILENCE S۰۴ خــود رونمایی کرده اســت که 
در دو مدل با ســطوح مختلف قدرت و ســرعت 

تولید خواهد شد.
شــرکت ســایلنس، بیشــتر بــرای مدل هــای 

 ،S۰۱ کسی اسکوتر برقی در مدل های مختلف ما
S۰۲ و S۰۳ شناخته شــده است. این اسکوتر ها 
که با سرعت ۶۰ مایل در ساعت حرکت می کنند، 
بزرگتر از سایر اسکوتر های موجود در این صنعت 
هستند، اما این شرکت قصد دارد پا را از این فراتر 
خ دیگر نیز  بگذارد و به مدل جدید خــود دو چر

اضافه کرده است.
خــودروی الکتریکــی S۰۴ در افتتاحیــه دفتــر 
مرکزی جدید این شرکت در بارسلون رونمایی 
شد. این خودرو در دو مدل L۶E و L۷E معرفی 

شده که نشان دهنده طبقه بندی های قانونی 
خ در  متفــاوت بــرای خودروی هــای چهــار چــر

اروپا هستند.
کوچــک S۰۴، دو سرنشــین را  خودرو هــای 
در این وسیله نقلیه ۲.۳۳ متری جا می دهند. 
بــه گفته ایــن شــرکت، طراحــی مینیمالیســتی 
به ایــن دو خــودرو اجــازه می دهــد تــا در یــک 
پارکینــگ معمولــی بــه راحتی قــرار بگیرنــد. به 
لطف صندلی های تاشــو نیز بخشــی از قسمت 
عقب خودرو شامل فضای ذخیره سازی است.

کثر سرعت ۴۵ کیلومتر  نسخه L۶E دارای حدا
کیلــووات  در ســاعت اســت و موتــور آن نیــز ۶ 
خواهــد بــود و راننــدگان بــا گواهینامــه ســاده 
موتــور ســیکلت AM می تواننــد از آن اســتفاده 
کنند. این مجــوز برای راننــدگان ۱۴ تا ۱۶ ســاله 
در بســیاری از کشــور های اروپایی رایج اســت. 
کثر سرعت ۹۰ کیلومتر  نســخه L۷E دارای حدا
در ساعت )۵۶ مایل در ساعت( و موتور بزرگتر ۱۴ 
کیلووات است. این مدل به گواهینامه رانندگی 

خودرو های معمولی نیاز دارد.
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داستانکوتاه

چه تعداد از عجیب ترین ســازه های معماری 
دنیا را می شناسید؟ مثال ساختمان هایی که 
شــبیه به اشــیای خاصی طراحی شــده اند یا 
گر از عالقه مندان  شکل خاص و متفاوتی دارند.  ا
به معماری های عجیب و متفاوت هســتید، 
شاید نام این بناها را شنیده باشید. در ادامه، 
چند مورد از عجیب ترین سازه های معماری 
دنیا را می بینید که در شهرهای مختلف دنیا با 

اهداف متفاوتی ساخته شده اند. 
      عجیب ترین سازه های معماری

۱. ساختمان تولد زرافه، پاریس
طراحی این بنا را شــرکت معمــاری اوندالت 
الپــورت انجــام داده و ســاختش در ســال 
۲۰۱۲ تمام شــده است. این ساختمان مرکز 
نگهــداری از کــودکان اســت. بــرای طراحی 
مجســمه های  از  ســاختمان  ویژه ایــن 
حیوانــات اســتفاده شــده اســت. بارزترین 
آن هــا زرافه بزرگی اســت کــه در حــال عبور از 
میان ســاختمان به نظــر می رســد. آن گونه 
کــه طراح ایــن بنــا گفته، ایــده اســتفاده از 
مجســمه ها بــا الهــام از خالقیــت و تخیــل 
کودکانی که به این مرکز می آیند شکل گرفته 

است.
۲. قاب دبی، امارات

قاب دبی با ابعــاد ۱۵۰ در ۱۰۵ متر بزرگ ترین 
قاب عکس جهان است. طراح این بنا معتقد 
بود قراردادن بناهای تاریخی موجود درون 
قابی مناســب بهتر از ســاخت بنــای جدید 
اســت و ایــده اش را به عنــوان طرحــی بــرای 
شــاخص کردن گذشــته، حال و آینده شــهر 
مطرح کرد. البته هنوز درمورد ســاخت این 
بنا بین معمار و دولت دبی اختالفاتی وجود 
دارد. دولت دبی او را برنده مسابقه طراحی 
می دانــد ولی معمــار مدعی اســت بایــد با او 
به عنوان طراح، قراردادی منعقد می شــده 
و به تبع آن مبالغی را دریافت می کرده است.

۳. بنای تاریخی ایلیندن، کروشفو 
جمهوری مقدونیه

بنای ایلینــدن بنایــی تاریخــی اســت که دو 
هنرمند آن را طراحی کردند و در سال ۱۹۷۴ 
ســاخته شــده اســت. این بنــای تاریخی در 
واقــع یادبــودی بــرای مبــارزان و انقالبیونی 
اســت کــه در قیــام ۱۹۰۳ ایلینــدن شــرکت 
داشــته اند و همچنیــن بــرای چریک هــای 
میهن پرســتی کــه بیــن ســال های ۱۹۴۱ تــا 
۱۹۴۳ بــرای اســتقالل ملــی مقدونیــه قیام 
کارف،  نیکــوال  به عالوه اینکــه  کردنــد. 
کروشــفو،  خودمختــار  رئیس جمهــوری 
داخل ایــن ســاختمان دفــن شــده اســت. 
 ،TOŠE PROESKI همچنین سردیسی از
خواننــده مشــهور این ســرزمین، در ایــن 

ساختمان قرار دارد.
۴. مرکز بین المللی توسعه شیالت، 

حیدرآباد هند جزو عجیب ترین 
سازه های معماری

ایــن ســاختمان کــه به شــکل یــک ماهــی 
غول پیکــر و کامــال متناســب با کاربــری اش 
طراحی شده، در واقع شــعبه ای از سازمان 
بین المللــی توســعه شــیالت اســت. این 
ساختمان اداری در نزدیکی شهر حیدرآباد 

هند قرار دارد و در سال ۲۰۱۲ ساخته شده 

تمام مردم ده کوچک ما خانم و آقای لطفی 
را می شناختند، آن هم به خاطر پارادوکس 
رفتاری و تضاد شدیدی که میان این زن و 

شوهر مسن وجود داشت.
خانم لطفــی مدام در حــال دعوا بــا پیرمرد 
بــود، امــا آقای لطفــی هیــچ گاه یــک کلمه 
هــم جــواب او را نمــی داد. با ایــن حــال آن 
که همیشــه دمغ و ناراحت دیده می شــد، 

پیرزن، بود!
مردم می گفتند: جالبه... شوهر بیچاره اش 
یک کلمه هم جوابش رو نمی ده، اما باز هم 

همیشه دمغ و دلخوره!
گهان  ایــن وضــع ادامــه داشــت تا اینکــه نا
خانم لطفــی تبدیل شــد به ســرزنده ترین 
پیــرزن ده! نه اینکــه فکــر کنیــد از دعــوا بــا 
شوهرش دســت برداشــت که اتفاقا در این 

اواخر تندخوتر هم شده بود!
اتفاق عجیب این بود که بر خالف همیشه، 
آقای لطفی چند وقتی بود کــه وقتی زنش 
با گفتن یک کلمه بــا او دعوا می کرد، او پنج 

کلمه جوابش را می داد!
پیرمردهــای ده کــه حیــران شــده بودنــد، 
آنقدر به آقای لطفی اصرار کردند تا سرانجام 
پیرمرد رازش را بر مال کرد: من تازه فهمیدم 
زن بیچــاره ام به ایــن خاطر ناراحت اســت 
که ســکوت مرا دال بر بی تفاوتی ام نســبت 
به خــودش می دانــد! حــاال کــه جوابش را 

می دهم، باور کرده که دوستش دارم!

که  ۴ سازه عجیب در دنیا 
شما را بهت زده می کند

قای لطفی خانم و آ

یــا  بادمجــان  و  انــار  خــورش 
مســمای انــار بادمجــان یکی از 
غذاهــای خوشــمزه ای اســت 
کــه از قدیــم در شــب های پاییــز پختــه و خــورده 
می شــود. این غــذا بیشــتر در خطه شــمال طبخ 

می شود.
خورش انار و بادمجان یکی از خورش های بسیار 
غ و بادمجان و انار تهیه  خوشمزه اســت که با مر
می شــود و یک غذای ایده آل برای فصل پاییز به 

شمار می رود. 
این غذا برای کســانی که طعم و مزه بادمجان را 
دوست دارند بسیار مناسب است. همچنین این 
خورش باید غلیــظ و جاافتــاده باشــد و بگذارید 
کــم پختــه شــود. ســپس بــه همــراه  بــا حــرارت 
پلــو و ســبزی و ترشــی دلخــواه ســرو کنیــد. تهیه 
خورش های مختلف می تواند باعث ایجاد تنوع 
غذایی شود و شما را با طعم ها و مزه های مخلتف 

آشنا می کند. 
      مواد الزم

• بادمجان ۳ عدد
غ ۱ عدد • سینه مر

• پیاز ۱ عدد
• رب انار ۳ قاشق غذاخوری

• سس انار ۳ قاشق غذاخوری

• دانه انار ۲ قاشق غذاخوری
• زعفران به مقدار الزم

• نمک، فلفل سیاه به مقدار الزم
      طرز تهیه خورش انار و بادمجان

      مرحله اول
قبل از شروع آشپزی بادمجان ها را پوست بگیرید 
و داخل مخلوط آب و نمک قرار دهید و بگذارید 
تا هــم تلخی آن گرفته شــود و هم روغــن کمتری 
مصرف می شــود. ســپس آبکش کنید و بگذارید 

تا آب اضافــی بادمجان ها برود. داخــل یک تابه 
خ کنیــد و کنار  روغن ریختــه و بادمجان ها را ســر

بگذارید.
      مرحله دوم

کــرده و بــا  در ادامــه پیــاز را نگینــی ریــز خــرد 
کمی روغــن تفــت دهید تا ســبک شــود. ســپس 
غ را اضافه کنید. شما می توانید از هر قسمت  مر
غ به دلخواه اســتفاده کنید و به همــراه پیاز و  مر
خ  غ ها را ســر کمی نمــک و فلفل ســیاه خــوب مر

کنید تا تغییر رنگ دهد.
      مرحله سوم

در ادامه رب انار را اضافه کنید و زعفران دم کرده 
غلیــظ را نیــز بیفزایید. ســپس مــواد را کمی تفت 
دهیــد تا ســس انــار را اضافه کنید. ســس انــار به 
صورت آماده در فروشــگاه موجود است و یا خود 
می توانید با ترکیب آب انار و کمی شــکر و دانه انار 

در منزل این سس غلیظ را تهیه کنید.
      مرحله چهارم

خ شــده را نیــز اضافــه  حــاال بادمجان هــای ســر
کرده و ۱ اســتکان آبجوش اضافه کنید و بگذارید 
غ پخته شــود. ممکن  تا خــورش جا افتــاده و مــر
است به مدت ۱ تا ۲ ســاعت بگذارید تا جا افتاده 
گر در طول پخت نیاز بود مجدد کمی آب  شود و ا

اضافه کنید.
      نکات مهم

• شــما می توانید در انتها بنا به ذائقه خود شــکر 
اضافه کنید.

• می توانید بادمجان هــا را در انتها روی خورش 
قرار دهید.

• مقــدار دانــه انــار و رب انــار را می توانیــد کــم و 
زیاد کنید.

• این خورش باید با آب کم پخته شود تا مزه ها به 
خورد هم برود و کم کم آب اضافه کنید.

خورش انار و بادمجان، یک خوشمزه پاییزی

قلعه بهســتان یــا دژ کهن در 
کنــار  شهرســتان ماه نشــان 
رود قزل اوزن ســاخته شــده 

است. 
ایــن دژ باســتانی کــه از زمــان مادهــا بــه جای 
مانــده، یکــی از ۲۰ قلعــه تاریخی ایــن منطقــه 

بشمار می رود و ظاهر بسیار عجیبی دارد. 
مردم زنجان از این مکان دیدنی با عنوان قلعه 
دیو یــاد می کننــد زیرا آنهــا اعتقاد دارنــد که در 
گذشــته دیو ها روی تخته سنگ های مسطح 

باالی ستون های قلعه استراحت می کردند.

قلعه بهستان

گردشگری

دستپخت

رونمایی از 
"ویدئوهای یک 

دقیقه ای داستان 
گفته های اصفهان" نا

مراسم رونمایی از "ویدئوهای یک 
گفته هــای  دقیقــه ای داســتان نا
اســتاندار،  حضــور  بــا  اصفهــان" 
شــهردار، رئیــس و اعضای شــورای 
اسالمی شهر، رئیس اتاق بازرگانی، 
خارجــه  امــور  وزارت  نماینــده 
در اصفهــان و جمعــی از فعــاالن 
اقتصــادی و گردشــگری اصفهــان 

برگزار شد.
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