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استان اصفهان با پنج میلیون نفر جمعیت به عنوان قطب گردشگری جهان و ایران، 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 شدند. اصفهان ۱۵۰ 
هتل، ۴۴۴ اقامتگاه بومگردی، ۷۰ هتل سنتی، ۱۵۰ خانه مسافر و ۲۳۰ مهمان پذیر و افزون بر ۳۵ هزار 
تخت دارد اما در دو سال اخیر وجود بیماری کرونا اقتصاد مبتنی بر گردشگری را فلج کرده است. مشاور 
عالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار افزایش تعطیالت کشور به منظور رونق صنعت گردشگری شد 
و گفت: اگرچه ایران به نسبت کشورهای دیگر بیشترین تعطیالت مناسبتی را دارد اما نیازمند سازمان دهی 

برای رونق گردشگری است.
علی کرباسچی زاده افزود: هم اینک از ۱۱۴ شهر در دنیا، ۲ روز پایانی هفته در ۱۰۲ شهر تعطیل و تنها در ۱۲ 
کشور یک روز پایان هفته تعطیل است و این نشان می دهد آن ۱۰۲ کشور به اشتباه نرفتند. وی بابیان اینکه 
تجمیع تعطیالت در ایران بین ۱۲۰ تا ۱۲۹ روز اســت، ادامه داد: ۵۲ روز تعطیالت آخر هفته را تشکیل 

می دهد و مابقی تعطیالت مناسبتی است.

ظرفیتی که در چند سال اخیر مغفول مانده است

گردشگری اصفهان چشم به راه رونق 

خداحافظی ماهی 
با سفره اصفهانی ها

در نیمه نخست امسال اتفاق افتاد

افزایش 2/۵ برابری 
سرمایه گذاری خارجی

واردات خودرو در شرایط 
فعلی صحیح است

مصالحه ۳۶ درصدی 
پرونده های شورا های 

حل اختالف در اصفهان

کشاورزان اصفهان  فریاد 
را بشنوید

2

2

2

۴ تارتار: فرق ما و استقالل فقط یامگا بود

ذخیره خونی اصفهان
کمتر از ۲ روز رسید به 

۶

معاون مهندسی و ســاخت راه اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان گفت: برای گذر قطعه سوم آزادراه کنار گذر شرق اصفهان 
از پارک ملــی کاله قاضی ملــزم به رعایت الزامات محیط زیســت 
هستیم.  قطعه سوم پروژه ملی آزادراه کنار گذر شرق اصفهان بر 
اساس طراحی مشاور آن، قرار است از پارک ملی و پناهگاه حیات 
وحش کاله قاضی بگذرد. آزادراه کنارگذر شــرق که نقطه اتصال 
کریدور شمال به جنوب کشور است، با شش باند رفت و برگشت 
از کیلومتر ۳۰ آزادراه اصفهان - نطنز - کاشــان آغــاز و به طول ۹۳ 
کیلومتر به سمت شرق ادامه می یابد. این آزادراه جاده اصفهان- 
اردستان را قطع و با عبور به سمت بزرگراه اصفهان- نائین در غرب 
و ســپس منطقه باغ رضوان به ســمت جنوب مــی رود و با عبور 
از کنار شهر جدید بهارستان و گردنه الشــتر به آزادراه اصفهان - 
شیراز متصل می شــود. این پروژه که از ســال ۱۳۵۵ طراحی و در 

سال ۱۳۸۱ عملیات اجرایی آن آغاز شد، از ســال ۱۳۸۵ به دلیل 
مشکالت اعتباری به مدت ۱۰ ســال نیز متوقف بوده است. ۵۵ 
کیلومتر از قطعه های یک و دو این آزادراه از تقاطع جاده اصفهان- 
کاشان تا پل فرودگاه آبان ماه سال گذشته به ارزش ۱۸ هزار میلیارد 
ریال افتتاح شد. قطعه اول آزادراه شرق اصفهان از آزادراه اصفهان 
- نطنز تا آزادراه اصفهان- اردســتان به طول ۳۰ کیلومتر، قطعه 
دوم آن در ادامــه تا جاده اصفهان - نائین به طول ۳۳ کیلومتر و 
قطعه ســوم این کنارگذر از جوار باغ رضوان تا گردنه الشتر پس از 

بهارستان، به طول ۳۰ کیلومتر است.
گردنه الشتر در غرب پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی 
قرار دارد. پارک ملی کاله قاضی با وســعت بیش از ۴۷ هزار هکتار 
در ۳۶ کیلومتری جنوب شرقی شهر اصفهان و در مجاورت شهر 
جدید بهارستان واقع شده که غرب این منطقه به گردنه گریژنه، 

گردنه الشتر و اتوبان اصفهان- شهرضا محدود می شود.
هرچنــد بــه رغــم تماس هــای متعــدد، اداره کل حفاظــت 
محیط زیســت اصفهان حاضــر به پاســخگویی و اعــالم موضع 
کی است این پروژه ملی  درباره این پروژه نشــد اما پیگیری ها حا
کــه از دوره مدیریــت احمدرضــا الهیجــان زاده مدیرکل اســبق 
محیط زیست اصفهان به محیط زیست اعالم شده همواره مورد 
کنون موفق به اخذ مجوز  مخالفت محیط زیست استان بوده و تا
نشده است؛ البته در این مدت برای ادامه احداث مسیر آزادراه 
از پارک ملــی کاله قاضی گزینه های مختلفی به محیط زیســت 
ارائه شــده و حتی احتمال گــذر آن از راه کوهســتانی منطقه نیز 

وجود دارد.
     هیچ پــروژه ای را بــدون مطالعات زیســت محیطی اجرا 

نمی کنیم
در همین خصوص بهزاد شاهسوندی معاون مهندسی و ساخت 
اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه هیچ 
پروژه ای را بدون مطالعات زیست محیطی اجرا نمی کنیم، اظهار 
داشت: محیط زیست در برخی پروژه ها که ممکن است احداث 
یک مسیر منطقه حفاظت شــده را قطع کند و برای گونه های 
جانوری و گیاهی یک منطقه آسیب زا باشد، مخالفت کند و باید 
تدابیری اندیشیده شود که محیط زیست برای مثال در مواردی 
اعالم می کند که در یک منطقه برای احداث مســیر و جلوگیری 
ک ایجاد  از ورود حیات وحش، زیرگذر ساخته شده یا دپوی خا
شود که یک نمونه آن جاده پناهگاه حیات وحش موته به سمت 
گلپایگان است که سمت چپ جاده برای جلوگیری از ورود آهوها 

کریز بلند احداث کرده ایم. به جاده خا

نماینــده اصفهــان در کاروان ورزش ایــران در رقابت هــای 
شرکت ها و کمپانی جهان خوش درخشید.

سرپرســت اداره ورزش کارگــری اســتان اصفهــان، کاروان 
کشورمان را شامل ۶۰ ورزشکار در قالب ۳۰ رشته ورزشی در این 
رقابت ها بیان کرد و گفت: شرکت فوالدمبارکه با ۴۰ ورزشکار 
در ۴ رشته دارت، فوتبال، دوومیدانی و شنا بیشترین سهمیه 

کاروان ایران را به خود اختصاص داده بود.
محمود امدادیان افزود: این سومین دوره رقابت های جهانی 
شــرکت ها و کمپانی هــای جهان بــود که بــا حضــور کارگران 
ورزشکار برگزار شد که قرار بود پارسال برگزار شود که به دلیل 

شیوع کرونا با یکسال تاخیر برگزار شد.

وی گفت: در دو دوره گذشته کاروان کشورمان جزو برترین ها 
بــود و ایــن دوره هــم بــا کســب ۶۴ نشــان رنگارنــگ بهترین 

عملکرد را از خود به نمایش گذاشت.
سرپرســت اداره ورزش کارگری اســتان اصفهان افزود: از ۶۴ 
نشان کسب شده کاروان کشــورمان، ۳۶ نشان آن با تالش 
ورزشکاران شرکت فوالدمبارکه در دو رشته شنا و دومیدانی 

بدست آمده است.
محمود امدادیان گفت: در این رقابت ها کاروان کشورمان در 

بین ۴۰ کشور دنیا رتبه چهارم را بدست آورد.
ســومین دوره رقابت های ورزشی شــرکت ها و کمپانی های 

جهان به میزبانی آتن یونان برگزار شد.
چهارمین دوره این رقابت ها قرار است سال آینده به میزبانی 

کشور مکزیک برگزار شود.

دفتر اتــاق بازرگانی صنایع دســتی معادن و کشــاورزی در 
شرق استان افتتاح شد.

دبیرکل اتاق بازرگانی استان اصفهان، هیئت نمایندگان 
را در دور جدیــد بــه دنبال تســهیل امور در نقــاط مختلف 
استان دانست و گفت : خدماتی که اتاق به اعضا و فعاالن 
اقتصــادی می دهــد متناســب بــا نیــاز آن هــا و بــه صورت 
تخصصــی خواهــد بود و بــا توجه بــه تفــاوت خدمات این 

دفاتر می تواننــد فاصله زمانی تعامل با اتــاق بازرگانی را به 
صفر برسانند.

بهنام ابراهیمی افزود خدماتی که در مرکز استان در اختیار 
فعاالن اقتصادی قــرار دارد در ایــن دفاتر نیز بــه راحتی در 

دسترس فعاالن اقتصادی منطقه خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد این دفتر یکی از دفاتر فعال در بین 

مناطق استان اصفهان خواهد شد.

گذر شرق اصفهان : کنار  ضرورت رعایت الزامات محیط زیست در قطعه سوم آزادراه 
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درخشش دوباره ورزشکاران فوالدمبارکه در رقابت های جهانی 

کشاورزی در شرق استان  افتتاح دفتر اتاق بازرگانی صنایع دستی معادن و 
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مستندسازان اصفهان 
صاحب  خانه شدند
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# اصفهان  تنها  نیست

رئیس دانشگاه هنر اصفهان با شهردار دیدار کرد:

همکاری بیش ازپیش 
شهرداری و دانشگاه هنر

۳

۳

۴

۵

اصغر رحیمی - شهردار دستگرد

بدینوســیله شــهرداری دســتگرد باتوجــه بــه مصوبــه شــورای اســالمی به شــماره 
گــذاری )اجــاره دادن(   ۳۶/ش/1۴۰۰/۶ مــورخ 1۴۰۰/۶/29 درنظــردارد نســبت بــه وا
کننــدگان در مزایــده می تواننــد جهــت  کوثــر اقــدام نمایــد. لــذا شــرکت   CNG جایــگاه
دریافت اســناد مزایده به واحد مالی شــهرداری تا آخر وقت اداری مورخ 1۴۰۰/8/1۵ 
مراجعــه و تــا تاریــخ 1۴۰۰/۰8/1۶ نســبت بــه تحویــل اســناد مزایــده بــه واحد حراســت 

اقــدام نمایند.
121۰1۶۳ / م الف

نوبت دوم
گهی مزایده آ

حسین نظام زاده اژیه - شهردار اژیه

ک بــا کاربری کارگاهی متعلــق به خود  ک زمیــن بــا کاربــری تجــاری و پنج پال شــهرداری اژیــه بــه اســتناد مصوبــه شــورای اسالمی شــهر اژیــه، درنظــردارد تعــداد چهــار پــال
را بــا مشــخصات ذیــل ازطریــق مزایــده عمومی بــه فروش برســاند. لذا متقاضیان می تواننــد از تاریــخ 1۴۰۰/۰8/1۳ لغایت پایان روز 1۴۰۰/۰8/2۴ پیشــنهادات خــود را 

بــه شــهرداری اژیــه تحویل و رســید دریافت نمایند.
ضمنا سایر اطالعات و شرح جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

121۳2۴۴ / م الف

نوبت اول
گهی مزایده عمومی مرحله دوم آ

کردیف ککاربریشماره پال ک )مترمربع(موقعیت پال قیمت پایه هر مترمربع )ریال(متراژ پال

۶۰/8۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰خیابان سلمان فارسی مقابل پارک سلمان فارسیتجاری1۵

۶2/۳۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰خیابان سلمان فارسی مقابل پارک سلمان فارسیتجاری2۶

۶2۳۰/۰۰۰/۰۰۰خیابان سلمان فارسی مقابل پارک سلمان فارسیتجاری۳7

۶1/۵1۳۰/۰۰۰/۰۰۰خیابان سلمان فارسی مقابل پارک سلمان فارسیتجاری۴8

کارگاهیکارگاهی۵۳۴ ۴2۰8/۰۰۰/۰۰۰بلوار بسیج مجموعه 

کارگاهیکارگاهی۶۳۵ ۴2۰8/۰۰۰/۰۰۰بلوار بسیج مجموعه 

کارگاهیکارگاهی7۳۶ ۴2۰8/۰۰۰/۰۰۰بلوار بسیج مجموعه 

کارگاهیکارگاهی8۳7 ۴2۰8/۰۰۰/۰۰۰بلوار بسیج مجموعه 

کارگاهیکارگاهی9۳8 ۴2۰8/۰۰۰/۰۰۰بلوار بسیج مجموعه 
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نیروگاه حرارتــی اصفهان تا پایان مهرماه ســال 
جــاری بیــش از یــک میلیــارد و ۵۸۲ میلیــون 
کیلــووات بــرق تولیــدی را به شــبکه سراســری 
برق کشــور تحویل داد. به گــزارش دفتر روابط 
عمومــی، حســین امنیه، معــاون مهندســی و 
برنامه ریزی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان 
بــا بیان اینکــه واحدهــای مولــد بــرق بخــاری 
نیروگاه اصفهان حدود دو سوم برق کالن شهر 
اصفهان را تأمیــن می نماید، گفت: درحالی که 
بیش از نیم قرن از راه انــدازی اولین واحدهای 
بخاری تولید برق این نیروگاه می گذرد، نیروگاه 
کثر تــوان، برق تولید  اصفهان همچنان با حدا
کنون بیش از  می کند و از ابتدای فروردین ماه تا
یک میلیارد و  ۵۸۲ میلیون و ۷۲۹ هزار کیلووات 

ســاعت برق تولیدی را  به شبکه سراسری برق 
کشور تحویل داده است. نیروگاه اصفهان با پنج 
واحد مولد برق حرارتی، بخاری به ظرفیت های 
متنوع و با مجموع ظرفیت نامی ۸۳۵ مگاوات 
در جنــوب غربــی شــهر اصفهــان و در حاشــیه 

رودخانه زاینده رود واقع شده است.

مدیر نیروگاه ســد زاینــده رود گفــت: به طورقطع 
گر ارتفاع آب ســد زاینــده رود حــدود ۳ متر دیگر  ا
کاهش یابــد، ناچار می شــویم نیروگاه این ســد را 
ج کنیم.بابــک محمــدی در  از مــدار تولیــد خــار
گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت فعالیت 
نیروگاه ســد زاینده رود با توجه ذخیره پایین این 
ســد، اظهار کرد: بــا توجه بــه خروجی حــدود ۲۰ 
متر ســد زاینــده رود برای شــرب، نیــروگاه برقابی 
سد زاینده رود همچنان در مدار تولید قرار دارد.

وی افزود: نیروگاه سد زاینده رود روزانه حدود ۲۰ 
ســاعت به میزان ۱۴۰ مگاوات تولید برق دارد که 
وارد شبکه سراســری برق می شود.مدیر نیروگاه 

ســد زاینده رود با بیان اینکه باوجود ذخیره ســد 
زاینــده رود، نیروگاه ایــن ســد، تابســتان امســال 
در مــدار تولیــد برق قــرار داشــت، تصریح کــرد: تا 
زمانی که خروجی سد برای شرب باشد، نیروگاه 
سد زاینده رود نیز همچنان در مدار تولید است، 
مگر اینکه ارتفاع آب سد از میزان مشخصی پایین 
کنــون ارتفــاع آب ســد  گرچــه ا آیــد.  وی افــزود: ا
زاینده رود زیاد نیست، اما همچنان نیروگاه آن در 
مدار است.محمدی درباره اینکه نیروگاه برقابی 
سد زاینده رود نیز در سال ۹۷ نیز به دلیل ذخیره 
ج شــد، تصریح  پایین ســد زاینده رود از مدار خار
گر ارتفــاع آب ســد زاینــده رود  کــرد: به طورقطــع ا
حدود ۳ متر دیگــر کاهش یابد، ناچار می شــویم 
ج کنیم، البته امیدوار  نیروگاه را از مدار تولید خار
کنون  به بارش های پاییزه هســتیم.وی گفت: ا
ارتفاع ســد زاینده رود بــه لحاظ تأمین شــرب در 
گــر ارتفاع  شــرایط خاص و یا بحرانــی قــرار دارد و ا
ذخیره آب سد چند متر دیگر کاهش یابد ازلحاظ 
تولید بــرق نیــز در شــرایط بحرانــی قــرار خواهیم 

گرفت.

گفــت:  اســتاد اقتصــاد دانشــگاه اصفهــان 
کنون کــه واردات خــودرو ممنــوع اســت، از  ا
کانال هــای غیررســمی، خــودروی  طریــق 
خارجــی با چندیــن برابر قیمت وارد می شــود 
به طوری کــه قیمــت آن بــرای مصرف کننــده 
دو برابــر قیمت واقعــی اســت. واردات خودرو 
در شــرایط فعلــی اقدامی صحیــح و اقتصادی 
اســت کــه البته ایــن کار بایــد به تدریــج انجام 
شود.ســید کمیل طیبــی در گفت وگــو با ایمنا 
در رابطــه بــا آزادســازی واردات خــودرو اظهار 
کــرد: واردات خــودرو بــا توجــه بــه رقابت پذیر 
نبــودن خــودروی داخلــی همــواره به عنــوان 
ح شــده اســت. سال هاســت  یــک نیــاز مطر
واردات خــودرو محــدود و ممنوع بوده اســت 
تا کیفیت خودروهــای داخلی افزایــش یابد و 
بتواند با خــودروی خارجــی رقابــت کند.وی 
گر واردات خودرو  تصریح کرد: در کوتاه مدت ا
آزاد شود شــاید بر تقاضای ارز تأثیرگذار بوده و 
خ ارز را افزایش دهد البته این تغییر چندان  نر
کتورهای  خ ارز از فا محســوس نیســت، زیرا نر
بسیاری تأثیر می گیرد که یکی از آن ها واردات 
خودرو خواهد بود.اســتاد دانشــگاه اصفهان 
گر تورم کنترل شده و هم زمان تحریم ها  گفت: ا
نیز برداشــته شــود تا صــادرات غیرنفتی رونق 
یابــد، واردات خــودرو نیــز تأثیــرات ناچیــز و 
خ ارز خواهد داشــت  کوتاه مــدت برافزایش نــر
گــر واردات خــودرو به صورت  زیــرا درمجموع ا
رسمی آزادســازی شــود، منجــر بــه تأثیــرات 
غیرمســتقیمی بر صنعــت خــودرو نیــز خواهد 

کیــد کــرد: خودروهــای داخلی  شــد.طیبی تأ
کنون رقیب عمــده ای ندارند و با آزادســازی  ا
واردات خودرو برای حفظ بازار خود مجبور به 
افزایش کیفیت شده که پس ازآن خودروهای 
داخلی بــرای صــادرات نیــز مناســب خواهند 
شد، همین موضوع ارزآوری به دنبال خواهد 
کنون کــه واردات  داشــت.وی ادامــه داد: ا
خــودرو ممنــوع اســت، از طریــق کانال هــای 
غیررســمی خودروی خارجــی با چندیــن برابر 
قیمــت وارد می شــود؛ به طوری کــه قیمت آن 
بــرای مصرف کننــده دو برابــر قیمــت واقعــی 
اســت. واردات خــودرو در شــرایط فعلــی 
اقدامی صحیح و اقتصادی است که البته این 
گاه ســازی در  کار باید به تدریج انجام شــده و آ
رابطه با آن انجام شود.استاد اقتصاد دانشگاه 
اصفهــان گفــت: زمانــی کــه قــدرت صادراتــی 
خودروی داخلی افزایش یابد، صنایع وابسته 
از جمله قطعه ســازان نیز رونق یافته و کاالی 
کیفیت تــری تولیــد خواهنــد کــرد. قطعات  با
یدکــی خــودرو مزیــت صادراتــی خوبــی بــرای 

صادرات دارد.

رئیس ســازمان برنامه وبودجه گفت: هرگونه 
افزایــش قیمت حامل هــای انــرژی در بودجه 

سال ۱۴۰۱ تکذیب می شود.
بــه گــزارش وزارت نفــت، مســعود میرکاظمی  
در حاشــیه نخســتین نشســت معاونــان امور 
مجلــس وزارتخانه هــا و نهادهــای دولتــی در 
پاســخ بــه پرسشــی دربــاره ادعــای بعضــی از 
رســانه ها مبنی برافزایش قیمــت حامل های 
انــرژی در بودجــه ســال آینــده، گفــت: خیــر، 
گــر  ا افــزود:  چنیــن تغییراتــی نداریــم.وی 
شــرایط چنــد ســال گذشــته را مطالعــه کنیم 

مشــاهده خواهیــم کــرد کــه منابــع زیــادی را 
مصرف کرده ایم، اما نه فقــط منجر به افزایش 
درآمــد خانوارهــا نشــده، بلکــه حتــی کاهش 
درآمــد آن هــا، کوچــک شــدن اقتصــاد، تــورم 
بــاالی ۲۲/۵ درصــد و رشــد ســرمایه گذاری 
منفی ۴/۶ درصد را نیز در پی داشــته اســت.
رئیس سازمان برنامه وبودجه در پاسخ به این 
پرسش که الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ چه زمانی 
به مجلــس ارائه می شــود ابراز امیــدواری کرد 
طبق همان زمان بندی که وجود دارد بودجه 

به مجلس ارائه شود.

کیلووات برق در نیروگاه اصفهان تولید 1/۵ میلیارد 

حال ناخوش  سد زاینده رود

خبر

رئیــس ســازمان توســعه تجــارت در جمــع 
فعاالن اقتصادی در اتاق تعاون ایران اظهار 
داشت:هدف گذاری کمی در بحث صادرات 
داشــتیم که در بخش هــای مختلف مطرح 
شده اســت که بتوانیم در چهار ســال آینده 
یک افزایش دو برابری در زمینه صادرات غیر 

نفتی را داشته باشیم. 
ک رئیس  به گزارش فارس،  علیرضا پیمان پا
سازمان توســعه تجارت در اتاق تعاون ایران 
ابراز داشــت: وظیفه اتــاق تعــاون حمایت از 

بنگاه های خرد و متوسط است. 
کنسرســیوم های صادراتی و زنجیــره تامین 
حوزه هــای مهمی هســتند کــه اتــاق تعاون 

می تواند در مورد آنها کمک کند. 
تولیدکننــده خــرد نمی توانــد در بازارهــای 
جهانی وارد شود، بلکه باید نهادهایی مانند 
اتــاق تعاون نقش واســط را داشــته باشــند، 
موضــوع حائــز اهمیت دیگــر زنجیره ســازی 
بین المللی اســت.  زنجیــره تامیــن از تامین 
نهاده تا بازار فروش و تامین مواد اولیه است و 

نقشی بسیار اساسی در موفقیت دارد.
رئیس سازمان توســعه تجارت گفت: زمانی 
که برنامه ای بــرای صادرات تهیه می شــود، 
گر بدون بازیگر باشد، نمی تواند اجرا شود و  ا

با شکست رو به رو می شود.
رئیس ســازمان توســعه تجــارت ادامــه داد: 
نقشــه راهی در حوزه صادرات در کشور باید 
تهیه شود تا بدانیم که چه نهاد هایی را باید 
بــه کار بگیریــم و همچنیــن از چــه نهاد هــا و 
بخش هایی باید استفاده کنیم تا کار مطلوب 

حاصل شود.
وی ادامــه داد: هدف گــذاری کمی در بحث 
صادرات داشتیم که در بخش های مختلف 
ح شــده اســت کــه بتوانیــم در چهــار  مطــر
ســال آینده یک افزایش دو برابــری در زمینه 

صادرات غیر نفتی را داشته باشیم.
کتور مهم دارد   این افزایش صــادرات چند فا
که یکی از آن ها دیپلماسی مناسب آن است و 
مورد بعدی اصالح تراز صادراتی کشور است.
علــی مطیــع جهانــی عضو هیئــت رئیســه و 
معــاون پشــتیبانی، برنامــه ریــزی اتــاق 
بیــان  بــا  نشســت،  در ایــن  تعاون ایــران 
توانمندی و ظرفیت های اتاق تعاون ایران، 
بیــان داشــت: یکــی از وظایــف اصلــی اتــاق 
موضوع کارت بازرگانی است که تقریبا ۹ هزار 
کارت بازرگانی در بخش حقوقی صادر شــده 
اســت و با کم ترین درصد خطــا در این حوزه 

عمل کرده ایم.
وی ادامه داد: در موضوع بازگشت ارز حاصل 
از صــادرات بخش تعاون کمتــر از نیم درصد 
عدم ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات 

را داشته است.
وی همچنین گفت: در بخش رویداد ها نیز بر 
اساس فعالیت های نمایشگاهی اتاق قریب 
به ۲۴  ســال اســت نمایشــگاه اجرا کرده ایم 
که بزرگتریــن آن در حوزه نمایشــگاه صنعت 
ســاختمان اســت در بحث هــای خارجــی 
هــم بســیاری از نمایشــگاه های خارجــی 
و پاویون هــای اختصاصــی را برپــا کردیــم و 

تعدادی نمایشگاه هم در دستور کار است.
وی گفت: در اتاق ۱۳ کمیســیون تخصصی 
داریم که در بحث صادرات فعالیت می کنند و 
با توجه به برنامه های سازمان توسعه تجارت 
میتواند قوانین تعریف شــود و در این زمینه 

کمک های زیادی را داشته باشیم.

خبر ظرفیتی که در چند سال اخیر مغفول مانده است

اصفهان چشم به راه رونق گردشگری
اســتان اصفهان با پنج میلیون 
نفــر جمعیــت به عنــوان قطــب 
گردشگری جهان و ایران، بیش 
از ۲۲ هــزار بنا و اثــر تاریخــی شناسایی شــده دارد 
که از میــان آن ها افزون بــر یک هــزار و ۸۰۰ اثر ثبت 
ملی شــدند. اصفهــان ۱۵۰ هتــل، ۴۴۴ اقامتگاه 
بومگردی، ۷۰ هتل سنتی، ۱۵۰ خانه مسافر و ۲۳۰ 
مهمان پذیــر و افزون بر ۳۵ هزار تخــت دارد اما در 
دو سال اخیر وجود بیماری کرونا اقتصاد مبتنی بر 
گردشگری را فلج کرده اســت. مشاور عالی رئیس 
اتاق بازرگانی اصفهان خواستار افزایش تعطیالت 
کشــور به منظــور رونــق صنعــت گردشــگری شــد 
گرچه ایران به نســبت کشــورهای دیگر  و گفــت: ا
بیشترین تعطیالت مناســبتی را دارد اما نیازمند 

سازمان دهی برای رونق گردشگری است.
علی کرباسچی زاده افزود: هم اینک از ۱۱۴ شهر در 
دنیا، ۲ روز پایانی هفته در ۱۰۲ شهر تعطیل و تنها 
در ۱۲ کشور یک روز پایان هفته تعطیل است و این 
نشــان می دهد آن ۱۰۲ کشــور به اشــتباه نرفتند. 
وی بابیان اینکــه تجمیع تعطیــالت در ایران بین 
۱۲۰ تا ۱۲۹ روز است، ادامه داد: ۵۲ روز تعطیالت 
آخر هفته را تشــکیل می دهد و مابقــی تعطیالت 

مناسبتی است.
تقسیم تعطیالت متمرکز به تعطیالت غیر متمرکز
وی خواستار تقسیم تعطیالت متمرکز در تابستان 
و عیــد نــوروز بــه تعطیــالت غیــر متمرکــز در طــول 
ســال شــد و ادامــه داد: تعطیــالت بایــد فصلــی 
شــود و اینکــه در هشــت مــاه تعطیــالت نداریــم 
و تنهــا در ۲ مقطــع زمانــی باســیلی از جمعیــت 
گردشــگران مواجهیم دچار نوعی به هم ریختگی 
در اقامتگاه هــا و حمل ونقــل و زیرســاخت های 

گردشگری می شویم.
کــه  شــبهه  خصوص ایــن  در  زاده  کرباســچی 
تعطیــالت زیاد چرخــه اقتصادی را دچار اشــکال 
می کنــد نیــز گفــت: کمتریــن زمــان کار مفیــد هر 
نیــروی کار در ایــران در مقایســه بــا دنیابیــن ۲۰ تا 
گر از استراحت و  ۷۰ دقیقه برآورد شده اســت که ا
آرامش کافی برخوردار باشــند از بهره وری باالیی 
در عملکــرد آن هــا مواجــه خواهیــم بــود. مشــاور 
عالــی رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهان بــه اهمیت 
کــرد و خاطرنشــان ســاخت:  گردشــگری اشــاره 

امروزه از هر ۱۱ فرصت شغلی یک شغل مستقیم و 
۹ درصد تولید ناخالصی ملی و ۶ درصد صادرات 

جهانی با گردشگری شکل می گیرد.
وی بابیان اینکه گردشگری در تأثیر دوستی بین 
ملت ها نقش آفرین است، اضافه کرد: باوجودی 
که ایــران ارزان تریــن کشــور در مقــام مقایســه بــا 
کشــورهای ایاالت متحده عربــی، مالــزی و ترکیــه 
اســت اما کمتریــن میــزان بهــره وری را از صنعت 
گفــت:  گردشــگری و اشــتغال زایی را دارد. وی 
کنــون در کشــور فقــط ۳ میلیــارد دالر در حــوزه  تا
گردشگری تولید محتوا شده و کارهای مطالعاتی 

صورت گرفته است.
ظرفیت های گردشگری استان شناسایی شود

گردشــگری وزارت میــراث  فرهنگــی،  معــاون 
گردشــگری و صنایع دســتی کشــور با بیان این که 
گردشــگری اســتان در راســتای  ظرفیت هــای 

تبلیغات ملی شناسایی شود گفت: هدف همگی 
ما در راستای ایجاد امید و انگیزه در میان مردم و 

به ویژه فعاالن گردشگری است.
علی اصغر شــالبافیان با بیان اینکــه ظرفیت های 
گردشــگری اســتان در راســتای تبلیغــات ملــی 
شناســایی شــود اظهار داشــت: هدف همگی ما 
در راســتای ایجاد امیــد و انگیزه در میــان مردم و 
به ویژه فعاالن گردشگری اســت. وی ادامه داد: 
خوشــبختانه امــروز بــا تالش هــای به عمل آمده، 
بــه   کمیــت  حا در  گردشــگری  بــه  ویــژه  نــگاه 
وجــود آمــده، بنابرایــن عــرض می کنم کــه یکی از 
اولویت هــای اصلی دولت ســیزدهم گردشــگری 
است. معاون گردشگری وزارت میراث  فرهنگی، 
کشــور افــزود: در  گردشــگری و صنایع دســتی 
دیــدار اخیــر بــا رئیس جمهور ایشــان به صراحــت 
بــر لــزوم شناســایی ظرفیت هــای اســتان ها در 

راســتای تدوین یک سیاســت منســجم در مورد 
کیــد کردنــد، بنابرایــن امیدواریــم تا  تبلیغــات تأ
اســتان اصفهــان به عنــوان یــک اســتان پیشــرو 
نقــش مهمــی در راســتای شناســایی ظرفیت هــا 
و قابلیت هــای موجــود گردشــگری خود داشــته 
تا بتوانیم سیاســت جدیــدی در حــوزه تبلیغات 
گردشگری اندیشــیده و بــه مرحله اجــرا درآوریم. 
کیفــی  کــرد: در راســتای توســعه  وی تصریــح 
گردشگری به ویژه با پشت سر گذاشتن موج پنجم 
بیمــاری کرونــا بایــد به ســرعت تمامی نهادهــای 
گردشــگری در اســتان ها  قانونمنــد و حمایتــی 
کارگروه  هــای گردشــگری و همچنیــن  از جملــه 
ســتادهای اجرایــی خدمــات ســفر فعــال شــوند 
تــا بتوانیــم بــا توجــه به ایمنی های ایجادشــده بر 
کسیناســیون، گردشــگری را در  اســاس رشــد وا

سطح کشور رونق دهیم.

در شــش مــاه نخســت امســال 
حجــم ســرمایه گذاری خارجــی 
مصوب در بخش صنعت، معدن 
و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۱ درصد 
رشد داشته، کشور غنا بیشترین حجم سرمایه گذاری 
را در کشــور انجام داده  و سیستان و بلوچستان نیز 

بیشترین سرمایه را جذب کرده است. 
به گزارش ایسنا،  جدیدترین آمار منتشرشده از سوی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( نشــان 
می دهد که در شش ماهه نخست امسال، ۱۱۳ مورد 
ســرمایه گذاری خارجی به ارزش بیش از دو میلیارد 
و ۶۱۴ میلیــون دالر در کل کشــور تصویب شــده که 
ازلحاظ تعداد ۸۸ درصد و ازنظر ارزش ۹ درصد نسبت 

به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
البته ۷۴ مورد از کل طرح ها با حجم سرمایه گذاری 
دو میلیارد و ۲۲۷ میلیون دالر، یعنی حدود ۸۵ درصد 
از کل، در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است. 

همچنین از این تعداد در بخش های صنعت، معدن 
و تجارت، ۲۷ مورد در حال بهره بــرداری و مابقی در 

حال طی مراحل اجرایی است. 
بر اســاس این آمار، ســرمایه گذاری خارجی مصوب 
در بخــش صنعت، معــدن و تجــارت در ایــن مدت 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ازلحاظ تعداد ۵۱ و 
ازنظر ارزش ۱۶۱ درصد رشد داشته و به لحاظ تعداد 
پروژه ها، ســهم بخش صنعــت ۷۰، معدن ۳ ســه و 

تجارت یک درصد بوده است. 
در این میان از بین ۷۴ مورد سرمایه گذاری خارجی 
در ایــن بخــش، ۲۲ شــرکت بــا ۱۰۰ درصــد ســهامدار 
خارجی، ۲۹ شــرکت به صورت مشــارکتی با شرکای 
داخــل )J.V( و ۱۳ مورد به صورت مشــارکت مدنی، 

بیع متقابل و BOT اجرا می شود. 
بــر اســاس اطالعــات منتشرشــده از ســوی وزارت 
صمت، بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی در 
دوره موردبررســی نیــز در گروه های ســاخت مــواد و 

محصوالت شیمیایی با یک میلیارد و ۷۸۷ میلیون 
دالر، ســاخت فلزات اساســی با ۳۶۸ میلیون دالر، 
ســاخت رادیو، تلویزیون و وســایل ارتباطی با ۲۲۳ 
کو با  میلیون دالر، ساخت محصوالت از توتون و تنبا

۷۴ میلیون دالر بوده است. 
پنج کشور اول ازلحاظ ارزش سرمایه گذاری خارجی 
مصــوب نیــز کشــورهای غنا بــا یــک میلیــارد و ۶۸۰ 
میلیون دالر، امارات با ۳۶۸، افغانستان با ۲۰۸، هلند 

با ۷۹ و ترکیه با ۳۷ میلیون دالر هستند. 

در این میان، اســتان های سیســتان و بلوچستان 
۸۱، کرمان ۱۱، زنجان ۴، مرکزی ۲ و آذربایجان شرقی 
۲ درصد از حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در 

بخش صنعت، معدن و تجارت را جذب کرده اند. 
کلیــه  ســرمایه گذاری خارجــی مصــوب شــامل 
درخواســت ها اعــم از ســرمایه گذاری جهت ایجــاد 
طرح های جدید، خرید سهام شرکت های موجود 
و همچنیــن ســرمایه گذاری های خارجــی در قالب 

ترتیبات قراردادی است.

در نیمه نخست امسال اتفاق افتاد

افزایش ۲/۵ برابری سرمایه گذاری خارجی

واردات خودرو در شرایط فعلی صحیح است

گران نمی شود حامل های انرژی 
این روزها درحالی که روند صید و تولید ماهی نســبت 
به سال گذشته و ۶ ماهه نخست سال جاری تغییری 
محسوسی نداشته، قیمت انواع ماهیان بدون نظارت 
مســئوالن در بازار اصفهان با افزایش ۵ برابری مواجه 

شده است.
 به گزارش تسنیم، رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت 
ســفید در اصفهان با ابــراز تأســف از اینکــه نمی دانیم 
مســئوالن بی خیال شــدند و یا دیگر مردم توان خرید 
ندارند، خاطرنشــان کرد: کنترل بر بازار آبزیان اســتان 
غ نرخ  کم وبیش وجــود دارد اما قیمت آن هماننــد مر
خاصی ندارد کــه بگویند این میــزان نهاده ها تحویل 
واحدهای تولیدی شــده باید با بهای تعیینی هم در 
اختیار متقاضیان قرار بگیرد بلکه مثل بازار گوشت قرمز 
که ترمز آن رهاشده و نظارت ها هم دیگر کارسازی ندارد.

 کارشــناس فروش شــیالت در بازار آبزیان اصفهان با 
اشــاره به اینکه قیمت انواع ماهی به نســبت ۲ ســال 

گذشــته ۵ برابرافزایــش داشــته اســت، گفــت: طــی 
سال های اخیر با رشد چندین برابری قیمت آبزیان 
و کاهش قدرت خرید مردم، مواد پروتئینی همانند 
ک خانواده های  ماهی دیگــر در ســفره و ســبد خــورا

بی بضاعت و متوسط جامعه جایگاهی ندارد. 
محمدرضا نصرتیــان افزایش هزینه حمل ونقــل بار را 
یکی از دالیل اصلی گرانی انواع آبزیان بیان کرد و اظهار 
داشت: طی سال گذشته هزینه حمل یک بار آبزیان از 
بندرعباس به اصفهان یک میلیون و ۵۰۰ تومان بوده 
کنــون بــا افزایــش بیــش از ۵ برابــری نرخ های  اما هم ا

حمل ونقل به ۷ تا ۸ میلیون تومان رسیده است. 
وی افزایش ۱۵ تا ۱۶ برابری نرخ یخ قالبی برای نگهداری 
و حمل آبزیــان را از دیگر دالیل گرانی قیمــت ۵ برابری 
ماهی در مقایســه با ۲ ســال گذشته برشــمرد و افزود: 
یــخ اصلی تریــن مــواد اولیــه موردنیــاز فروشــندگان و 
ماشین های حمل بار است که در حال حاضر قیمت 

یک قالب یــخ از ۵۰۰ هــزار تومان بــه ۷ تا ۸ هــزار تومان 
افزایش قیمت داشته است.

کارشناس فروش شیالت در بازار آبزیان اصفهان ادامه 
داد: در حال حاضر افزایش دستمزد کارگری از ۲ میلیون 
به ۵ میلیون تومــان نیز بر گرانی قیمت انــواع ماهیان 
بســیار تأثیرگذار بوده اســت. وی در پاســخ به ســؤالی 
مبنی بر اینکه بر اســاس برخی خبرها آیا کاهش صید 
در گرانی ماهی تأثیرگذار بوده اســت، گفت: نسبت به 

کنون شرایط  ۲ سال گذشته صید کاهش داشته اما ا
مناسب است، اما میزان صید آن چنان برافزایش قیمت 
انواع ماهیان تأثیرگذار نیســت بلکه رشــد هزینه های 
حمل ونقل، دستمزد کارگری و مواد اولیه همانند قالب 
یخ قیمت ها را با گرانی سرسام آوری مواجه کرده است.
نصرتیان پیرامون اینکه آیا نوسانات نرخ ارزی برافزایش 
قیمت انواع ماهیان جنوب و شمال کشورمان تأثیرگذار 
اســت، اظهار داشــت: تغییــرات دالر بــر خریدوفروش 
ماهیان در عرضه داخلی هیچ گونه تأثیری ندارد و فقط 
آبزیان صادراتی با بهای ارزی محاســبه می شود. وی 
اضافه کرد: برای نمونه ماهی حلوای سفید با افزایش 
نرخ از کیلویی ۱۰۰ هزار به ۵۰۰ هزار تومان و هامور سفید 
با ۲۵۰ تــا ۳۰۰ هزار تومــان در هر کیلو در بــازار داخلی به 
دلیل کاهش قدرت خرید مردم )کارگری و کارمندی( 
خریداری ندارد و با محاســبات نرخ نوســانات دالر به 

کشور کویت صادر می شود.

خداحافظی ماهی با سفره اصفهانی ها

صادرات غیر نفتی در ۴ سال 
آینده دو برابر می شود

خبر

خبر

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت از لغو 
ممنوعیت ثبت سفارش و واردات فصلی برنج از 

ابتدای آبان ماه خبر داد.
به گــزارش فارس، عبــاس تابش اظهــار کرد: به 
لحاظ ضرورت تأمین نیاز کشــور و تنظیــم بازار 
برنج و طی هماهنگی های به عمل آمده، ثبت 
سفارش برنج شروع و دراین ارتباط واردکنندگان 

می توانند اقدام نمایند.
 وی بــا اشــاره بــه وضعیــت واردات و ترخیــص 
برنــج در گمرکات و بنادر کشــور، افــزود: با توجه 
به ممنوعیت ثبــت ســفارش و واردات برنج در 
فصل برداشت با هدف حمایت از کشــاورزان و 
تولیدکنندگان برنج داخلی و نظر به فرایند ثبت 
ســفارش و خرید، حمل و ترخیص برنج جهت 

تنظیم بازار بیش از یک ماه طول می کشد.
 رئیــس ســازمان حمایت تصریــح کــرد: در این 
شــرایط حســاس کشــور و کمبــود منابــع آبی، 
ضــرورت تأمیــن امنیــت غذایــی کشــور از اهم 

موضوعات مطروحه در دولت است. 
تابش بــا بیان اینکــه بر ایــن اســاس، بــا رویکرد 
حمایت از مصرف کننــده پیرو هماهنگی های 
به عمل آمده مقرر شد، ثبت سفارش برنج طی 
هفته جاری با هدف تأمین مکفی کاال و تنظیم 
بازار این محصول شروع شود، ادامه داد: واردات 

برنج در فصل برداشت ممنوع است.

ثبت سفارش برنج 

آزاد شد

ثبت نام در قانون جهش تولید 
مســکن از ۲۸ مهرمــاه امســال 
آغازشــده و تا روز جمعه ۲۸ آبان 

۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.
در نهضت ملی مسکن )قانون جهش تولید مسکن( 
بر اساس آن متقاضیان مسکن با رعایت چهار شرط 
عدم تاهل یا سرپرست خانوار بودن، عدم مالکیت 

بخش خصوصی، استفاده نکردن از امکانات دولتی 
از ابتدای انقالب در بخش زمین و مسکن و ۵ سال 
سابقه سکونت در شهر موردتقاضا، امکان ثبت نام 

را در سامانه دارند.
بنابــر اعــالم معــاون مســکن و ســاختمان پایــش 
هم زمــان بــا ثبت نــام و در مراحل مختلــف انجام 
می شــود. بعــد از پایــش اولیــه و احــراز شــرایط، 

پذیرفته شدگان برای مراحل دیگر پایش به ادارات 
کل راه و شهرســازی اســتان بــرای بررســی ســابقه 
۵ ســال ســکونت معرفــی می شــوند و درنهایت با 
تائید نهایی، برای دریافت تسهیالت و همچنین 
باز کردن حساب مسدودی به نام خود نزد بانک 
تسهیالت دهنده معرفی خواهند شد. متقاضیان 
برای ثبت نــام در طرح جهش تولید مســکن باید 

بــه ســامانه saman.mrud.ir مراجعه و نســبت به 
ثبت نام اقدام کنند. امکان ثبت نــام ازهر مکانی و 
وسیله ای به اینترنت متصل باشد، فراهم است. 
ثبت نام از روز چهارشنبه ۲۸ مهرماه آغازشده است 
و تا ۲۸ آبان ادامه دارد. احراز شــرایط متقاضیان بر 
اساس ماده )۱( آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی 

و حمایت از تولید و عرضه مسکن انجام می شود.

خبر

ثبت نام متقاضیان مسکن تا ۲8 آبان ماه ادامه دارد
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خطر فرونشست زمین بیخ گوش اصفهان

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

اســتان های اصفهــان، فارس، 
و  رضــوی  خراســان   کرمــان، 
صــدر  در  جنوبــی  خراســان  
مناطــق دارای بیشــترین تعداد دشــت ممنوعه 
ازنظر برداشت منابع آبی هستند و به تبع آن خطر 
فرونشســت این اســتان ها را بیش ازپیش تهدید 
می کنــد. بــه گزارش ایرنــا، پدیده فرونشســت به 
پایین رفتن تدریجی ســطح زمین گفته می شود 
که دلیل اصلی آن برداشت بی رویه از سفره های 
آبــی زیرزمینــی اســت و در ســال های گذشــته با 
توجه به مصــرف بی رویه آب، ایــن پدیده به یک 
مشــکل اساســی تبدیل شــده اســت کــه بیشــتر 
دشــت های ایران را تهدیــد می کنــد. خســارت 
ناشــی از فرونشســت شــامل تخریب ســفره های 
آب زیرزمینــی و عدم امــکان ذخیــره طبیعی آب 
در آبخوان، تغییر شکل شــبکه آبراهه ها، آسیب 
رســیدن به شــریان های حیاتــی )پل هــا، راه ها، 
خطــوط راه آهــن و مجــاری فاضالب ها(، ایجــاد 
خسارت در سازه های شهری و مسکونی، خرابی 
پوشش چاه ها، خسارت جدی و جبران ناشدنی 

به نواحی صنعتی و کشــاورزی و ایجاد شکاف در 
زمین است. 

تداوم خشکســالی، کاهــش بارندگی و برداشــت 
بی رویه از منابع آب زیرزمینی در دهه های اخیر 
باعث شــده تا از حدود ۶۰۰ دشت کشــور بیش از 
۴۰۰ دشــت در شــرایط بحرانی فرونشست زمین 

قرار گیرند.
     کوتاهی جایز نیست

مدیرعامــل شــرکت گاز اصفهــان گفــت: بایــد بــا 
کمک مدیران استان، استفاده از ظرفیت فضای 
مجــازی، کمپینــی بــرای پیشــگیری و مقابلــه با 
فرونشست زمین و در چارچوب قانون، راهکاری 

برای چگونگی گذر از این بحران ایجاد کنیم.
سید مصطفی علوی اظهار داشت: همه افرادی 
کــه در ایــن زمینــه شــناخت و مســئولیت دارنــد 
باید ایــن مســائل را بــرای آحــاد جامعــه تبییــن 
کننــد و همان طــور کــه کمپینــی بــرای موضــوع 
آب زاینــده رود راه انــدازی شــد، بــرای پدیــده 
فرونشســت زمیــن هــم بایــد دایــر شــود. وی بــا 
بیان اینکه هیچ گونه کوتاهــی در این زمینه جایز 

کیــد کــرد: باید شــرایطی فراهم شــود  نیســت، تأ
تــا مســائل اساســی و درخواســت های منطقــی 
ح شود. مدیرعامل شرکت گاز  در این زمینه مطر
اصفهــان گفت: ایــن مســئله باید به عنــوان یک 
غ از مباحــث  معضــل اجتماعــی و عمومــی و فــار
سیاسی و به دوراز هیاهوهای مختلف در جامعه 
ح شــود. وی اضافه کرد: همه ما درون یک  مطر
کشــتی نشســته ایم و در صورت آســیب رســیدن 
به این کشتی، همه ما با مشکل مواجه خواهیم 

شد.
     احتمال پارگی خطوط گاز وجود دارد

علوی با هشــدار درباره اینکه فرونشست زمین و 
آسیب رسیدن به تأسیسات گاز خطرات بسیاری 
به همراه دارد، خاطرنشان کرد: امروز در شرایط 
مناســب و خوبی قرار داریم امــا احتمال اینکه در 
آینده بــا وضعیــت بدتــری مواجه شــویم، وجود 

دارد.
کید درباره خسران ناشی از فرونشست  وی با تأ
کیــد کــرد: در صورت  زمین بــرای خطــوط گاز تأ
فرونشســت زمیــن در هــر نقطــه ای تنش ایجاد 

می شــود و احتمــال پارگــی خطــوط گاز وجــود 
دارد. بااین حــال بــه گفتــه علــوی، اســتحکام 
لوله هــای پلی اتیلن گاز بســیار باالســت و ازنظر 
انعطــاف در وضعیــت خوبی قــرار دارنــد. وی با 
بیــان گســتره شــبکه گازرســانی در همــه جــای 
اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: فرونشســت 
زمین و بروز حادثه برای آب و سایر منصوبات آن 
خطر چندانی نــدارد اما این گونه حــوادث برای 
تأسیســات گاز با خطر انفجــار و مرگ انســان ها 
همراه اســت. به گفتــه وی، تجربیات بســیاری 
درباره حرکت زمین و تنش برشی در تأسیسات 
گازرســانی وجود دارد که با حدوث این شرایط، 
هــزاران تــن فشــار بــه لوله هــای گاز وارد خواهد 
شد. مدیرعامل شرکت گاز اصفهان با بیان اینکه 
احتمال تهدید شــبکه های گاز در همه مناطق 
کنــون حــدود ۲۷  اســتان وجــود دارد، گفــت: تا
هــزار کیلومتــر شــبکه گذاری و ۱۰ هــزار علمــک 
گاز در نقــاط مختلف اســتان نصب شــده اســت 
کــه در صــورت وقــوع فرونشســت، احتمــال 
تبدیل شــدن این تجهیــزات و امکانــات به یک 
معضل با مخاطرات بســیار جدی، وجود دارد. 
وی بیــان کرد: شــریان های حیاتی نصب شــده 
توســط شــرکت گاز در زیرزمیــن، ازنظــر حفــظ 
جان انســان ها و در صورت وقوع حادثه بســیار 

ک است. خطرنا
علــوی افــزود: فرونشســت زمیــن در شــهر دامنه 
اتفاق افتــاد و چند نقطه آن با پارگــی لوله مواجه 
شد که خسارت زیادی را به تأسیسات و خطوط 

گاز وارد کرد که بالفاصله ترمیم شد. 
وی با بیان اینکه اطالع دقیقی از میزان خسارت 
واردشده به این منطقه ندارم اما فشار روحی این 
مســئله بســیار بدتــر و ســنگین تر اســت، گفــت: 
خطوط لوله گاز در شهر دامنه به طور کامل تحت 
کنتــرل اســت و بازدیــد کارشناســان از آن انجــام 
می شــود و با توجه به اینکه عملیات نشــت یابی 
باید به صورت سالیانه انجام شود در این منطقه 
هرچند مــاه یک بــار، بازدیدها صــورت می گیرد. 
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهان هشــدار 
داد: احتمال وقوع این وقایع در کل استان وجود 
دارد و مســئوالن شــرکت گاز در مرحلــه نخســت 
به صورت چشمی، تأسیســات و خطوط را تحت 
نظر دارند و در صورت بروز فرونشســت و احتمال 

خطر، بالفاصله وارد عمل می شوند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان گفت: هزینه های جاری اســتان ۲۷ 
هزار میلیــارد تومان اســت و تنها تــراز مالی که 
در کشــور مثبت اســت تهران اســت و در دیگر 

استان ها این نسبت منفی است. 
کبــری گفــت: وقتــی یــک کشــور  نعمــت ا... ا
تولید داده های مناســب را انجام داده باشــد 
برنامــه درســت تدویــن می کنــد و ایــن برنامه 
درســت بودجــه را کارآمــد می کنــد و امیدوارم 
در ســال های پیــش رو بتوانیم ایــن رونــد را به 

درستی طی کنیم. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان با اشاره به موضوع ریزش مشاغل در 
ماه هــای اخیــر اظهار کــرد: بیش تریــن ریزش 
کم تریــن در  مشــاغل در بخــش خدمــات و 
بخش کشاورزی و صنعت است و امیدواریم با 
کسیناسیون خدمات به جایگاه اصلی شان  وا
بازگردنــد چــون بیش تــر ارزش افزوده اســتان 

مربوط به این بخش است.
وی  گفــت: در مصــوب درآمدهــای مالیاتــی 
جایــگاه اصفهــان پــس از تهــران اســت امــا در 
ســال های گذشــته طبق عملکــرد در جایگاه 

دوم قرار نداریم.
کبــری با اشــاره بــه موضــوع برگشــت بودجه   ا
کــه  بیــان داشــت: یــک ســوم ارزش افــزوده 
بیش تریــن آن مربــوط بــه مالیــات اســت بــه 
استان باز می گردد که به نسبت بیش شهرها 
و روستاها تقسیم می شــود و این عدد ماهانه 

تقریبا ۶ هزار میلیارد تومان است. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: هزینه های جاری 
استان ۲۷ هزار میلیارد تومان است و تنها تراز 
مالی که در کشور مثبت است تهران است و در 

دیگر استان ها این نسبت منفی است. 
وی اظهــار داشــت: مشــکل مــا در اعتبــارات 
عمرانی اســت و علیرغم اینکه ابالغ تخصیص 
گرفته ایــم پــول بــه حســاب خزانــه ننشســته 

است.
کبــری در خصــوص رتبــه بودجــه ســرانه   ا
عمرانی اســتان اصفهان و تناسب آن با سرانه 
مالیاتــی توضیــح داد : کل مالیــات ۱۷ هــزار 
میلیارد تومان اســت که و در این ۷ ماه حدود 
۱۰۵ درصــد عملکــرد داشــتیم؛ ســرانه بودجه 

عمرانــی اســتان هایی مثــل اصفهــان، خیلی 
پایین تــر از دیگــر اســتان ها اســت و بهتریــن 
رتبــه ســرانه مان در کشــور رتبــه دهــم اســت. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان توضیــح داد: اســتان اصفهان نقش 
مهمی در اقتصاد ملی دارد و برخی قسمت ها 
شخص ها، شاخص های خوبی است اما نیاز 
است در قســمت هایی مانند عمران این عدد 

افزایش پیدا کند. 
در ادامه این نشســت محمدرضــا لعلی اظهار 
گــروه حســاب های  گــروه آمــار ۴  داشــت: در 
منطقه ای، آمار ثبت، اجرای طرح های آماری 

و نقشه مشغول به کار هستند. 
معــاون آمــار و اطالعــات ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریزی اســتان اصفهــان اظهار داشــت: 
در سال های گذشــته تالش  کرده ایم سامانی 
به آمارهــا بدهیم و بــرای شــرکت ها روند ثبت  

داده ها را آموزش دادیم. 
وی با اشــاره بــه موضــوع سرشــماری توضیح 
داد: سرشماری ها ۱۰ سال یکبار انجام می شد 
و در ۲ دولت قبل این عدد ۵ ســال یکبار شده 
و آخریــن سرشــماری در ســال ۱۳۹۵ ترکیبــی 
از الکترونیکــی و میدانــی بــود؛ در آن زمــان 
حدود ۴۴ درصد مشــارکت اینترنتی داشــتند 
که نســبت قابل قبول بود اما سرشماری های 
آتی مان به صورت میدانی نیست و به صورت 

سرشماری های ثبتی مبنا خواهد بود. 
لعلی افزود: برای آســیب شناســی سرشماری 
آتی ۵ اســتان از جمله اصفهــان به طور نمونه 
انتخاب شــدند و بخش هایی از این استان ها 
به صــورت ســنتی سرشــماری خواهنــد شــد؛ 
در اصفهــان در بخشــی از شــمال کاشــان این 

سرشماری انجام می شود. 
وی بــا اشــاره بــه سرشــماری قبلــی بیــان 
خ  کثــر نــر داشــت: در سرشــماری قبلــی حدا
عــدم پاســخ دهی ۲ درصــد بــوده اســت اما در 
ح در کاشــان جامعــه نمونه  سرشــماری مطــر
محــدود اســت و بــه همــه خانوارهــا مراجعــه 

نمی شود و مردم منتظر نباشند. 
گر در فرایند ثبت آمار اصول  لعلی یادآور شــد: ا
رعایــت نشــود بــه اختالفاتــی بــر می خوریــم و 
علــت دیگــر اختــالف، تفــاوت در تعریــف قلــم 

آماری است.

شهرســتان  دامپزشــکی  اداره  رئیــس 
خمینی شــهر گفت: در یک ماه گذشته بیش 
از ۲۰ تن عســل از خمینی شــهر به کشــورهای 
مالــزی، کویــت و امــارات صادرشــده اســت. 
ســعید جان بخش در گفت وگو با ایسنا درباره 
شهرســتان  عســل  زنبورهــای  حمل ونقــل 
خمینی شــهر گفــت: ورود و خــروج زنبورهــا از 
شهرســتان تنها بــا مجــوز حمــل قرنطینه ای 
انجام می شود و در استان مقصد نیز بدون این 
مجــوز، مجــوز اســکان داده نمی شــود. وی 
افزود: وجود بیماری های کنه، واروآ و لوک در 
کلنی های زنبورعســل بــرای صدور ایــن مجوز 
بررســی می شــود. مدت هاســت کــه بیمــاری 
لــوک در شهرســتان دیــده نشــده و کنــه نیــز 
قابل درمــان اســت. رئیــس اداره دامپزشــکی 

کیــد بر اینکــه  شهرســتان خمینی شــهر بــا تأ
مســئولیت نظارت بر فرآورده هــای دامی خام 
تا زمانی که مصرف کننــده آن را خریداری کند 
با دامپزشــکی اســت، اظهــار کرد: در دو ســال 
کیلوگــرم عســل تقلبــی  گذشــته حــدود ۳۰۰ 
به صورت بسته بندی از سطح فروشگاه های 
ســطح شــهر جمع آوری شــده اســت. وی بــا 
اشــاره به صنعت زنبــورداری در خمینی شــهر 
گفت: در یک ماه گذشته بیش از ۲۰ تن عسل 
از خمینی شهر به کشــورهای مالزی، کویت و 
امارات صادرشــده اســت. جان بخــش ادامه 
داد: شــماره ۱۵۱۲ بــرای شــکایات مردمــی در 
خصــوص ســالمت بهداشــت فرآورده هــای 
غ  خام دامی شــامل گوشــت، عســل، تخم مر

و... است.

استان اصفهان نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد

صادرات ۲۰ تن عسل از خمینی شهر

و  آتش نشــانی  ســازمان  مدیرعامــل 
خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: 
خطر گازگرفتگی با نصب نامناسب وسایل 
گرمایشــی، توجــه نکــردن کافــی بــه نصب 
صحیح وسایل گازســوز و استفاده نکردن 
از کالهــک H بــرای دودکش هــا و برخــی 
دیگر از نــکات مهــم لــزوم توجه بــه رعایت 
نکات ایمنــی و ایمن ســازی سیســتم های 

گرمایشی را ضروری می سازد.
گفت وگــو  در  گالبــی  محســن  آتشــپاد 
با ایمنا، با اشــاره بــه توصیه هایــی در مورد 
جمع کــردن سیســتم های سرمایشــی و 
ســرویس کــردن سیســتم های گرمایشــی 
بــا توجــه بــه تغییــر فصــل، اظهــار کــرد: بــا 
سرد شــدن تدریجی هوا و لزوم استفاده از 
وسایل گرمایشی، شهروندان باید رعایت 
نکات ایمنــی را جــدی بگیرنــد تــا دچــار 
گــوار نشــوند. وی بــا بیان اینکه  حوادث نا
هنــگام نصــب بخــاری بایــد از ســالمت 
اطمینــان  بخــاری  شــلنگ  و  دودکــش 
حاصل کــرد، افزود: شــیلنگ های بخاری 
بایــد از نــوع اســتاندارد انتخــاب و پــس از 
چند سال اســتفاده تعویض شــود و مکان 
اتصــال شــیلنگ بــه شــیر گاز و بخــاری نیز 
باید با بست محکم شــود تا روزنه ای برای 
نشت گاز وجود نداشته باشد. مدیرعامل 
ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنــی 
شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: مــکان 
قرارگیری بخاری باید حدود ۱۵ سانتی متر 
از دیوار فاصله داشــته باشــد، همچنین از 
قرار دادن لوازم چوبی و منسوجات در کنار 
بخاری خــودداری کــرده و همــواره فاصله 
پرده را از بخــاری حفظ کنید تــا در اثر گرما 
مشــتعل نشــده و حادثه به بار نیاورد. وی 
کید کــرد: محــل قرارگیــری بخــاری بهتر  تأ
اســت در زیــر پنجره باشــد تا هــوا به راحتی 
جریان داشته باشــد؛ هنگام روشن بودن 
بخاری بایــد لوله آن باید داغ باشــد، ســرد 
کــی از بــروز مشــکل در ایــن  بــودن لولــه حا
وسیله رایج گرمایشی است. آتشپاد گالبی 
افزود: وقتی مســیر خروج دود بســته شود 
شعله ناقص می ســوزد، درنتیجه گازهای 
ســمی وارد فضــای داخــل شــده و ســپس 
منجر بــه مســمومیت و یــا مرگ می شــود. 
وی بــا بیان اینکــه لوله هــای بخــاری بایــد 
بازدیــد شــود، زیــرا احتمــال النــه گزینــی 
پرنــدگان بــر روی آن در فضــای پشــت بام 
کید کرد: بیشترین حوادث  وجود دارد، تأ
گرفتگــی لوله هــای  گازگرفتگــی ناشــی از 
بخــاری اتفــاق افتــاده اســت. مدیرعامــل 
ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنــی 
کید بر لزوم رعایت  شهرداری اصفهان با تأ
نکات ایمنــی در نصــب و اســتفاده از پکیج 
دیــواری، گفت: این وســیله بهتر اســت در 
ج از ســاختمان و در هــوای آزاد قــرار  خــار
گیرد، امــا باز هم برخــی افراد این وســیله را 
داخل ســاختمان قرار می دهند که در این 
صــورت بایــد یــک سیســتم تهویــه در ایــن 
مکان تعبیه شود تا از بروز حادثه ممانعت 
کند؛ سیســتم تهویــه مانع از تجمــع گاز در 
فضا شــده و ایمنی را تضمیــن می کند. وی 
ادامــه داد: چنــد مــاه یــک بــار پکیــج باید 
ســرویس و رســوب گیری شــود و دودکــش 
آن نیــز باید بــه گونه ای باشــد کــه گازهای 
ســمی وارد فضای زندگی نشده و مستقیم 

به بیرون از ساختمان هدایت شود. 
محل اتصال شیلنگ به پکیج باید با بست 
محکم شــده و نشــت گاز مورد بررســی قرار 

گیرد. 
آتشــپاد گالبــی بــا بیان اینکــه راحت تریــن 
روش اطمینان از نشــت گاز یــا عدم وجود 
آن اســتفاده از کــف صابــون اســت، اظهار 
کــرد: منافذ زیر درهــا را نباید بــه طور کامل 
کســیژن در فضای  پوشــاند تا مقــداری از ا
محــل کار یــا زندگــی جریان داشــته باشــد 
کســیژن وجــود  تــا در صــورت نشــت گاز، ا

داشته باشد.

نماینــده اصفهــان در مجلــس شــورای 
اسالمی گفت: آقای رئیس جمهور! دستور 
تشکیل  ســتاد احیای  رودخانه زاینده رود 

را صادر کنید. 
حســین میرزایــی در صفحــه توئیتــر خــود 
نوشت: بارها با صدای رسا گفتیم که فریاد 

کشاورزان عزیز اصفهان را بشنوید. 
آقای رئیس جمهور! دستور تشکیل  ستاد 
احیای رودخانه زاینــده رود  را صادر کنید. 
اهمیت ایــن رودخانــه حیاتــی، از دریاچه 
ارومیه کمتر نیست! عدم اقدام، اصفهان 
را در معــرض یــک  فرونشســت عظیــم قــرار 
داده که نابــودی اصفهان و ابنیــه تاریخی 

آن را در پی دارد. 

خبر خبر

استان

خبر

ســطح کل باغات انار اســتان 
۷۷۰۰ هکتار اســت کــه حدود 
مرحلــه  بــه  آن  هکتــار   ۳۷۰

باروری نرسیده است.
احمدرضــا رئیــس زاده، مدیــر امــور باغبانــی 
ســازمان در خصــوص برداشــت انــار در ســطح 
اســتان اصفهــان اظهار کــرد: برداشــت انــار که 
از نیمــه دوم مهرماه با برداشــت ارقــام زودرس 
در مناطــق گــرم اســتان آغاز گردیــده و تــا پایان 
آبــان مــاه ادامــه دارد. وی ادامــه داد: ســطح 

کل باغــات انــار اســتان ۷۷۰۰ هکتــار اســت 
 کــه حــدود ۳۷۰ هکتــار آن بــه مرحلــه بــاروری 

نرسیده است. 
مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهاد کشــاورزی 
استان اصفهان اضافه کرد: پیش بینی می گردد 
میزان برداشــت محصول انار امســال به حدود 
۸۰۰۰۰ تــن برســد کــه نســبت به ســال گذشــته 
تفاوت چندانی نشــان نمی دهــد. وی تصریح 
کرد: خســارت ســرما در برخی نقــاط و به دنبال 
آن تأخیــر و کاهــش در گل دهــی، خشکســالی 

از  تابســتان ســال جــاری  گرمــای شــدید  و 
مهم تریــن عوامــل تاثیرگذار بــر عملکــرد باغات 

انار اســتان در ســال ۱۴۰۰ بوده انــد. رئیس زاده 
افزود: شهرســتان های کاشان، شــهرضا، نطنز 
و اردستان چهار شهرستان عمده تولیدکننده 
شهرســتان های  و  می باشــند  اســتان  انــار 
دهاقــان، نجف آباد و اصفهان نیــز در رتبه های 

بعدی قرار دارند.
وی عنــوان کــرد: از ارقــام مرغــوب انــار اســتان 
می تــوان از رقــم نــادری بــادرود، زاغه کاشــان، 
ملــس شــهرضا، ســبزه اردســتان و دانــه ســیاه 

اصفهان نام برد.

گفــت:  اصفهــان  شــهردار 
شهرداری اصفهان و دانشگاه 
ک  اشــترا زمینه هــای  هنــر 
بســیاری دارنــد و می تواننــد روی شــخصیت 
تاریخــی - فرهنگــی شــهر ســرمایه گذاری کنند. 
به گزارش رویداد امروز، علی قاسم زاده در دیدار 
رئیــس دانشــگاه هنر اصفهــان با اشــاره بــه لزوم 
تبیین مشــی همــکاری مشــترک بین دانشــگاه 
هنــر و شــهرداری اصفهــان اظهــار کرد: بــا توجه 
ک بسیاری  به اینکه این دو نهاد زمینه های اشترا
دارنــد و قــرار اســت روی شــخصیت تاریخــی - 
فرهنگی شهر ســرمایه گذاری کنند، تدوین یک 

خط مشی در دیدارهای بعدی ضرورت دارد.
در ادامه ایــن دیــدار، رضا نصــر اصفهانی، رئیس 
دانشگاه هنر اصفهان با بیان اینکه این دانشگاه 
را به نام »گنج پنهان شهر گنبدهای فیروزه ای« 
معرفی کرده ایم، اظهار کرد: در کشور ۴ دانشگاه 
هنــر داریــم کــه دانشــگاه هنــر اصفهــان دومین 
دانشــگاه هنر ایــران بــه لحــاظ قدمت تأســیس 
اســت کــه طــی دهه هــای اخیــر در حوزه هــای 
مختلــف ماننــد تحصیــالت تکمیلــی، افزایــش 
رشته ها و گروه های هیئت علمی و دانشجویان 

قدم برداشته است.
او ادامــه داد: دانشــگاه مــا جــزو دانشــگاه های 
تخصصی است و فعالیت های علمی، رشته های 
رشــته ها،  کــردن  کاربــردی  میان رشــته ای، 
راه اندازی مرکز رشــد هنر معادل شهرک علمی - 
تحقیقاتــی را در ســال های اخیــر توســعه داده 

است.
     شرکت های دانش بنیان نسل دو در پی 

ساختن آینده اصفهان با اقتصاد هنر
رئیس دانشــگاه هنر اصفهان بــا بیان اینکه این 
دانشگاه دانشکده های مختلف با مأموریت های 
ویژه دارد، اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی هایی 

که در این دانشــگاه انجام دادیم متوجه شــدیم 
راه اندازی شرکت های نسل دوم احیای صنعتی 
می توانــد به عنــوان یک حلقــه مفقــوده به حل 

معضل بیکاری اصفهان کمک کند.
کید بر اهمیت اقتصاد هنر در شهر اصفهان  او با تأ
تصریح کــرد: بررســی این موضوع از ســوی گروه 
پژوهــش هنــر انجام شــده اســت و می تــوان 
مصادیق تحقــق اقتصــاد هنــر را در مؤلفه هایی 
گردشــگری و  همچون؛ ایجــاد مرکــز آمــوزش 
ک  هتلــداری، تدوین الگــوی ارزش گــذاری امال
شــهر، تدوین اتــاق فکــر درآمدهای پایــدار برای 
شــهرداری های کشــور، ایجاد فروشــگاه های 

تخصصی هنر و... جست وجو کرد.
نصر اصفهانی بیان کرد: شرکت های دانش بنیان 
نســل دو به دنبال ســاختن آینده شهر اصفهان 
بــا اقتصاد هنر اســت کــه بــرای تحقق ایــن مهم 
ما ایجــاد مرکــز رصــد اقتصــاد شــهر را پیشــنهاد 

می کنیم.
او افــزود: بــا راه اندازی ایــن مرکــز می تــوان بــه 
داده های مرتبط با برآورد ســاالنه حجم اقتصاد 
شــهر بــر اســاس الگــوی بانــک جهانــی، پررنگ 
کردن نقش اصفهان در اقتصاد منطقه و جهان، 
بررسی تاریخ اقتصادی شهر و تدوین دانش نامه 
ک،  اقتصادی، تدوین الگــوی ارزش گذاری امال
بــرآورد قیمــت تمام شــده خدمات شــهری و... 

دست پیدا کرد.
     بهره مندی از ظرفیت گردشگری 

خانه های تاریخی در اختیار دانشگاه هنر
در ادامه ایــن دیــدار، مجتبــی شــاهمرادی، 
معاون فرهنگــی - اجتماعــی شــهردار اصفهان 
بــا بیان اینکــه خانه هــای تاریخــی در اختیــار 
دانشگاه هنر اصفهان می تواند به عنوان جاذبه 
گردشگری برای بازدید مورداستفاده قرار گیرد، 
گفت: از ســوی دیگر می توان از این خانه ها برای 

راه اندازی بازارچه محصوالت تولیدشده توسط 
دانشجویان هنر نیز بهره برد.

او افــزود: مــا در حــال راه انــدازی دفتــر هنرهــای 
ســنتی و صنایع دســتی هســتیم که با تشــکیل 
کارگروه مشترک با دانشگاه هنر می توان در مورد 
زمینه هــای همــکاری دو نهــاد بیشــتر گفت وگو 

کرد.
     پیشنهاد همکاری دانشگاه هنر برای 

راه اندازی موزه بلدیه شهرداری
همچنیــن، ســید علــی معــرک نــژاد، مدیــرکل 
ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان 
اظهــار کــرد: دانشــگاه هنــر می توانــد در حــوزه 
ارتباطات و به ویژه در سازه های تبلیغات شهری 
به شــهرداری طــی یــک کارگروه مشــترک کمک 

کند.
او ادامــه داد: راه انــدازی مــوزه بلدیــه کــه یکی از 
خواسته های دیرینه مجموعه مدیریت شهری 
اســت نیز با همکاری دانشــگاه هنر قابل تحقق 
است. وحید ملتجی، مشــاور فرهنگی، هنری و 
رســانه ای شــهردار اصفهان نیز اظهار کرد: شعار 
»اصفهان من، شهر زندگی« نگاه هویتی به شهر 

اصفهــان دارد و بــا برنامه های مدنظر دانشــگاه 
هنر هم راستاســت، از همیــن رو می تــوان از این 
فرصت به صورت عملیاتی تر استفاده کرد. او بیان 
کــرد: مجموعه پیشــنهادات از ســوی دانشــگاه 
هنــر تدویــن و ارائــه شــود تــا اقدامات جــدی در 
قالب پروژه یا ابر پروژه اجرایی شــود که این کار را 
می توان در نمادهای محلی با توجــه به رویکرد 
محلــه محــوری در ایــن دوره مدیریت شــهری، 

محقق کرد.
مشــاور فرهنگــی، هنــری و رســانه ای شــهردار 
اصفهان تصریح کرد: تغییر برخی استانداردهای 
حوزه شهرسازی و عمران در شهرداری اصفهان با 
نگاه هنر و هویت می تواند موردبررسی دانشگاه 

هنر قرار گیرد.
او بــا بیان اینکه مــا آمادگی اجرای پیشــنهادات 
در این بخش را داریم و اجتماعی در حوزه فرهنگ 
با عنوان میز فرهنگ تشکیل شده است، گفت: 
در قالــب میــز فرهنــگ، عرصه هــا و بخش هــای 
مختلف شهرداری متمرکز می شود تا همگرایی و 
هم آوایی به گوش برسد و در این عرصه دانشگاه 

هنر هم می تواند تأثیرگذار باشد.

پیش بینی برداشت 8۰ هزار تن انار از باغات استان

رئیس دانشگاه هنر اصفهان با شهردار دیدار کرد:

همکاری بیش ازپیش شهرداری و دانشگاه هنر

خبر
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گرفتگی  گاز خطر 
کمین است در 

کشاورزان اصفهان  فریاد 
را بشنوید
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شهردار اصفهان: 

آرمان من شهر اسالمی است 
شهردار اصفهان گفت: آرمان 
و  اسالمی اســت  شــهر  مــن 
معتقدم برای شــهر یک کالبد 

و یک جان و روح باید قائل شد. 
علــی قاســم زاده شــهردار اصفهــان شــامگاه 
دوشــنبه در همایــش »نقــش مســاجد و ائمه 
گفــت:  جماعــات در ایجــاد شــهر اســالمی« 
قیمــت هــر انســانی بــه دغدغه های او اســت، 
وقتی انســان دغدغــه دارد، هــم ذهنش و هم 

احساسات و عواطفش درگیر می شود.
بــا  افــراد  مواجــه  بیان اینکــه  بــا  وی 
گفــت:  اســت،  متفــاوت  دغدغه هایشــان 
برخــی افــراد در مواجــه بــا دغدغه هــای خود، 
کــه بــه  کــرده  دغدغه منــدی خــود را مخفــی 
غمبــاد تبدیــل می شــود، نــوع دوم مواجــه با 
دغدغه مندی این اســت کــه برون ریزی کرده 

و به صورت انتقاد و غرغرکردن بیان می کنند.
کید کرد: نوع سوم مواجه  شهردار اصفهان تا
کــه عــده ای  در برابــر دغدغه ها ایــن اســت 
فرافکنی می کنند و مسئولیت امور را به دوش 
دیگــران می اندازنــد و نــوع چهــارم مواجــه با 
کــه دغدغــه و نگرانــی  دغدغه ها ایــن اســت 
خــود را به صــورت عصبانیــت و پرخاشــگری 

بروز دهیم.
وی با بیان اینکه گرچه زیربنای همه این موارد 
دغدغه اســت، ولــی نوع مواجــه بــا دغدغه در 
حل کردن آن بسیار موثر است، گفت: حال این 
دغدغــه می تواند امــور دینی و انقالبــی و حتی 
مسائل اجتماعی را شامل شــود، بهترین نوع 
مواجــه بــا دغدغه این اســت کــه دغدغــه را به 
مسئله تبدیل کرده و مسئله ها را حل نماییم.

قاسم زاده اذعان کرد: در رابطه با شهر اسالمی و 

تمــدن اســالمی همه مــا دغدغــه داریــم، در 
قیاس شــهری به دنبال شهر اسالمی هستیم؛ 
تمدن سازی به این معنا است که برای مسائل 
بشریت راه حل ارائه دهیم، صرف آرمان گرایی 

نمی توان ادعای تمدن سازی داشت.
وی ادامــه داد: برای خلــق تمدن ســازی باید 
پیش فرض هایی داشــت، ابراز کرد: در مقابل 
تحــوالت می توانیــم چنــد موضــع داشــت، 
نخست ایســتادگی مقابــل تحــوالت یــا همان 
انجماد اســت که تجربه نشــان داده اســت که 
عمدتــا ما زیــر چرخه تمــدن له خواهیم شــد و 
دومین مواجه اینکه ما دچار وادادگی شویم و 

موضع سوم به گزینی است.
شــهردار اصفهــان خاطرنشــان کــرد: مــا تنهــا 
تمدن ساز خواهیم شد که خود خالق شویم، 
در هیچ یک از مواضع فوق نمی توان تمدن ساز 

تمدن ســازی  در ایــن  بایــد  مســاجد  شــد؛ 
نقش آفرینــی کننــد، لــذا مســاجد بایــد قدرت 
درک زمــان و موقعیــت خلــق جدیــد داشــته 

باشند.
کید براینکه به شــدت معتقد هســتم  وی بــا تا
که علت محدثه و مبقیه انقالب اسالمی حوزه 
علمیه و روحانیت است، گفت: مساجد رابط 

میان مردم و امام راحل و روحانیت بودند.
قاسم زاده اظهار کرد: امام جماعتی که به فکر 
جوانان محله نباشــد، از دســت خواهد رفت، 
چــون پــدری کــه بــرای فرزنــدان خــود برنامه 
ندارد و ایــن فرزنــد توســط هجمه ها از دســت 

خواهد رفت.
وی بیــان کرد: آرمان من شــهر اسالمی اســت. 
معتقــدم برای شــهر یــک کالبــد و یک جــان و 
روح باید قائل شد؛ شهر اسالمی در کالبد خود 

شامل نشانه های اسالمی است.
کید براینکه هویت دینی  شهردار اصفهان با تا
و اســالمی هنوز در شــهر اصفهــان زنده اســت، 
البته پررنــگ کردن این نشــانه ها از وظایف ما 
در ســطح شــهر اســت. هرکجا مســجد و مکان 
تاریخــی- دینــی در شــهر باشــد، بــرای کمــک 
رســانی و بروزرســانی ابنیــه، مــا در کنــار آن هــا 

خواهیم بود.
کالبــد  وی متذکــر شــد: بــه راحتــی می تــوان 
شــهر را بــه ســمت اســالمی بودن ســوق داد، 
ولی برای اســالمی کردن روح شــهر اســالمی کار 
ســختی داریم. تجلی و ظهور اســماء الحسنی 
خداوند در شهر اسالمی باید انجام شود بدین 
معنی که رّزاقیت خداوند در شــهر باید صورت 
گــر خداوند متعال عادل هســت، مردم  گیرد، ا
کننــد،  در شهراســالمی باید عدالــت را درک 
گرخداوند متعال عالم است شهر اسالمی باید  ا
گر خداوند زیبا هست،  مهد علم و عالم باشد وا

شهراسالمی باید شهر زیبای خداوند باشد.
قاسم زاده در پایان عنوان کرد: محله محوری 
شــعار مــا در شــهرداری اســت و در هــر محلــه، 
مســجد محــور اســت؛ اصــالح وتوســعه جــز بــا 
کمــک مــردم بــا محوریــت مســاجد محقــق 

نخواهد شد.
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عضــو هیئــت رئیســه شــورای 
اسالمی شــهر اصفهــان گفت: 
و  مدیریتــی  رویکردهــای 
تحقیقات علمی در راستای توسعه سرانه فضای 
سبز شهر شکل گرفته تا پوشش گیاهی و درختان 

متناسب با آب و هوای اصفهان ایجاد شود.
 فرزانــه کالهــدوزان عضــو شــورای اسالمی شــهر 
اصفهان گفت: نقش مدیریت شــهری در ایجاد 

فضا هــای شــاداب و بــا نشــاط در جامعه بســیار 
تأثیرگذار و پررنگ است، چون شهر یک موجود 
زنده بوده و به همین علت ایجاد نشاط و شادابی 
در آن جزئــی از وظایــف مهــم مدیریــت شــهری 

محسوب می شود.
وی اضافــه کــرد: یکــی از وظایفــی کــه مدیریــت 
شهری در فضای کالبدی شــهر دارد ایجاد حظ 
بصــری و راهکار هایی بــرای مهیا کــردن آرامش 

روانی شهروندان است بنابراین توسعه فضا های 
فرهنگــی و تفریحی با محوریت خانــواده و ایجاد 
شور و نشاط اجتماعی توســط مدیریت شهری 
می تواند تأثیر بسزایی میان شــهروندان داشته 

باشد.
عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان 
افزود: وقتی که خانواده ها دارای نشــاط و شــور 
زندگی باشند قطعا به دنبال آن شهر نیز شاداب 

می شــود و جامعه بانشاط ســالمت اجتماعی را 
نیز به همــراه دارد و به تبع آن یک جامعه ســالم 
به ســمت بالندگــی و پویندگــی اجتماعی پیش 

می رود.
کالهــدوزان بــا بیان اینکــه فضــای ســبز یکــی از 
محور های اصلی برای ســالمت جامعه بوده که 
اصفهــان در ایــن زمینه ســرآمد شــهر های ایران 
است، تصریح کرد: نگهداری از فضای سبز در این 
برهه از زمان بــا توجه به خشکســالی زاینده رود 
دشــوار اســت، اما مدیریــت شــهری اصفهان به 
طور جدی در تالش برای حفظ فضای سبز گام 

برمی دارد.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
رویکرد هــای مدیریتــی و تحقیقــات علمــی در 
راســتای توســعه ســرانه فضای سبز شــهر شکل 
گرفته تا پوشــش گیاهــی و درختان متناســب با 
آب و هوای اصفهان در این کالنشهر ایجاد شود، 
کید کرد: یکی از بیشترین مطالبات شهروندان  تا
توســعه فضا هــای ســبز در محــالت مختلــف 
اصفهــان بــوده کــه در ایــن راســتا پیشــنهادات 
مختلــف و کارآمــدی توســط خــود آن هــا ارائــه 

شده است.
وی بــا بیان اینکــه زیباســازی معابــر، فضا هــا و 
المان های شــهری از دیگــر محوریت های مهم 
گر این  جامعه بــا نشــاط و ســالم اســت، افــزود: ا
فضا ها در مســیر رفــت و آمد شــهروندان خوب و 
چشــم نواز باشــد، می تواند در روحیه آن ها تأثیر 

مثبت بگذارد.

خبر

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه 
از برگزاری رزمایــش و تمرین آمادگی بــرای مقابله 
بــا حــوادث احتمالــی در اجــرای پروژه هــای قطار 

شهری این کالنشهر خبر داد. 
کــرد: هرچــه  محمدرضــا بنکدار هاشــمی اظهار 
جوامــع بزرگ تر شــود حــوادث و اتفاقــات افزایش 
یافتــه و بــه دلیــل پیشــرفت تکنولــوژی، اغلــب 

تأثیر این رخدادها و حوادث بیشتر می شود.
وی افزود: بحران ها از قبل خبــر نمی دهد و در هر 
زمان امکان وقوع آن وجود دارد که این رخدادها 

اغلب موجب خسارت جانی و مالی می شود.
مدیرعامــل ســازمان قطــار شــهری اصفهــان 
و حومــه ادامــه داد: از آنجــا کــه نگهــداری شــهر 
در برابــر مخاطــرات و حــوادث از جملــه وظایــف 
شــهرداری ها اســت، هرگونــه رخــداد طبیعــی و 
بعضا انسان ساخت، شهرداری و سایر مسئوالن 
شــهر را ملزم به انجام اقدامات الزم بــرای آمادگی 
کنش ســریع به تنش های اجتماعــی و افزایش  وا

پایداری و تاب آوری، حفظ نظم و پاسخ سریع به 
بحران، بازسازی و باز توانی و ادامه فعالیت روزانه 
جامعه و شهروندان می کند، بنابراین باید تدابیر 
الزم پیــش از وقوع حادثه با تقویــت توان تصمیم 
گیــری مدیــران و هماهنگــی اجــرای به موقــع در 
برابر حوادث و تهدیدات اندیشــیده شــود. وی با 
اشــاره به برگزاری رزمایش و تمرین آمادگی برای 
مقابله با حــوادث احتمالی در اجرای پروژه های 
قطــار شــهری در اصفهــان، گفــت: از اهداف این 
رزمایــش می تــوان بــه ســرعت عمــل پرســنل در 
اطــالع رســانی حادثــه، ســرعت عمــل پرســنل 
امــدادی در امدادرســانی به مصــدوم، آمادگی و 
کنــش در شــرایط اضطــراری،  هماهنگــی تیــم وا
بررســی نقاط ضعف، بررســی عملکــرد تیم های 
امــداد نجــات، پشــتیبانی و انتظامات، ایجــاد 
هماهنگــی بیــن تیم هــای امدادرســانی و اطالع 
تئــوری  بــا  آشــنایی پرســنل جدیــد  رســانی، 
امداد رســانی، آشــنایی پرســنل بــا مانــور و قابل 

لمس بــودن شــرایط اضطرار بــرای آنها و بررســی 
توانمندی استفاده از تجهیزات کمک های اولیه 
اشــاره کــرد. بنکدار هاشــمی تصریح کــرد: از دیگر 
اهــداف برگزاری ایــن همایش بررســی توانمندی 
هدایــت و رهبــری پرســنل جهت ایمــن ســازی 

گوار،  محل حادثــه، جلوگیــری از وقــوع رخــداد نا
کاهش تنش و استرس نیروهای حاضر در محل، 
حضور به موقع نیروهای ســازمان آتش نشــانی و 
خدمات ایمنــی و تیم امــداد و نجــات )اورژانس و 

هالل احمر و …( است.

رزمایش مقابله با حوادث احتمالی در پروژه های قطار شهری برگزار می شود

مدیــرکل انتقال خــون اســتان اصفهــان گفت: 
ذخیره خونی دراصفهان به کمتر از دو روز رسید 
ومردم نوع دوست اصفهان باید به این امرتوجه 
داشــته باشــندکه بیماران زیادی چشــم انتظار 

اهدای خون آنها هستند.
علی فتوحی با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره 
خونــی اســتان اصفهان اظهار داشــت: شــرایط 
ذخیره خونی در این استان خوب نیست و میزان 

ذخیره به کمتر از دو روز رسیده است.
وی بــا بیان اینکــه طــی دو ســال اخیر بــه دلیل 
کــز اهدای  شــیوع کرونا میزان مراجعــات به مرا
خون اســتان اصفهان نیز کاهش یافته اســت، 
افزود: از ســوی دیگر نیز باید توجه داشت که به 
دلیل سرد شــدن هوا از میزان مراجعات کاسته 

می شود.
     بانوان اصفهان کمترین میزان اهدای 

خون کشور را دارند
مدیــرکل انتقــال خــون اســتان اصفهــان بــا 
بیان اینکــه مراجعــات بانــوان اصفهانــی بــرای 
اهدای خــون نســبت به دیگر اســتان ها بســیار 
کــم اســت، ادامــه داد: تنهــا ســه درصــد از اهدا 
کننــدگان خــون اصفهان بانــوان هســتند و این 
در حالی اســت که ما قبل از اهدای خون تست 
هموگلوبین را از بانوان می گیریم تا برای اهدای 

خون دچار مشکل نشوند.
وی بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر بــه صــورت 
میانگیــن روزانــه ۲۰۰ نفــر بــرای اهــدای خــون 
کــز اســتان اصفهــان مراجعــه می کننــد،  بــه مرا
گفت: ایــن در حالی اســت که نیاز روزانه اســتان 
به خون روزانه ۳۰۰ واحد اســت و ایــن امر بیانگر 

کمبود ۱۰۰ واحد خون در هر روز است.
     تعطیل شدن کانکس اهدای خون در 

بیمارستان شریعتی
کــز اهدای  فتوحی با اشــاره به اینکــه کمبود مرا
کــز اهدای  خــون و نبود دسترســی آســان به مرا
خون از دیگر چالش های اهدای خون در استان 
اصفهان اســت، تصریح کرد: باید توجه داشت 
کــه در شــهر اصفهــان تنهــا یــک واحــد اهــدای 
خون موجود اســت و ایــن در حالی اســت که در 
بیمارستان شریعتی کانکس اهدای خون فعال 
بود که به دلیل نیاز بیمارستان به این بخش این 
کانکس نیز تعطیل شــد. وی با بیان اینکه اداره 
کل انتقــال خون اســتان اصفهــان از نظر تأمین 
هزینه برای کانکس و خرید ملک دچار مشــکل 
است، افزود: از این رو از خیران درخواست داریم 
کز  نســبت به تأمیــن هزینه هــای راه انــدازی مرا

جدید ما را همراهی کنند.
کز اهدای خون اصفهان استیجاری       مرا

است
مدیــرکل انتقــال خــون اســتان اصفهــان بــا 
کــز اهدای  بیان اینکه می تــوان گفــت اغلب مرا
خون در اســتان اصفهان نیز استیجاری است، 
ادامه داد: زمینی را در اصفهــان برای راه اندازی 
مرکز انتقال خون راه اندازی کرده اند که این مرکز 
نیز در حاشیه شهر است و بیشتر قابلیت تبدیل 

شدن به سردخانه و آزمایشگاه را دارد.
وی با بیان اینکــه مرکز اهدای خــون خواجو نیز 
پاســخگوی نیــاز شهرســتان اصفهان نیســت، 
اضافه کرد: ســعی داشــته ایم این مرکز را توسعه 

دهیم اما آنطور که باید کافی نیست.

کارشــناس پیش بینــی هواشناســی اســتان 
اصفهــان بــا اشــاره بــه تــداوم ناپایداری هــای 
جوی در سطح استان تا پایان این هفته گفت: 
انتظــار بارش هــای مطلــوب را تا هفتــه پایانی 

آبان ماه نداریم.
 آســیه آقایی کارشــناس پیش بینــی اداره کل 
هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه تا 
پایان این هفته  بارندگی انتظار نمی رود، گفت: 
بارش شب های گذشته استان از گلپایگان با 
میانگین یک دهم میلی متر بوده ضمن اینکه 
در سرشــاخه های زاینــده رود و کوهرنــگ نیــز 

در این مدت بارندگی نشده است.
وی بــا بیان اینکــه طبــق پیش بینی هــا انتظار 
وقوع بارندگی در نیمه شمالی استان از جمله 
گلپایگان و کاشــان بود، افزود: آبــان ماه به جز 
هفته پایانی، بــارش چندانی انتظار نمی رود و 

امسال پاییز خشکی در پیش است.

کارشــناس پیــش بینــی اداره کل هواشناســی 
اســتان اصفهان با بیان اینکــه ناپایداری های 
جــوی تــا پایان این هفتــه  بــه شــکل وزش باد 
به ویــژه در ســاعات بعــد از ظهــر خواهــد بود، 
اضافه کرد: غبارآلودگی هوا به ویژه در ســاعات 
صبح ادامه خواهد داشــت، اما با وجود وزش 
باد شرایط انباشــت آینده ها محتمل نیست؛ 
همچنیــن از ابتــدای هفتــه پیــش رو احتمال 

کنده وجود دارد. افزایش ابر و بارش های پرا

با رصد نیرو های پلیس کارگاه تولید روغن های 
موتــور تقلبــی خــودرو و صنعــت کشــاورزی در 

اصفهان شناسایی و پلمب شد.
ســرهنگ محمــد رضا هاشــمی فر جانشــین 

فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان گفــت: در 
بازرســی مامــوران از کارگاه روغن هــای موتــور 
تقلبــی،  روغن هــای موتــور تقلبی تولید شــده 
از روغن هــای ســوخته و بی کیفیــت و با جعل 

نشان های تجاری کشف شد.
وی افزود: همچنین در این کارگاه، انواع شیشه 
شور و آب رادیاتور تقلبی به شیوه های غیرمجاز 

تولید و عرضه می شد.
جانشــین فرمانــده انتظامی اســتان اصفهان 
گفت: ماموران انتظامی ۱۴ هزار لیتر روغن موتور 
خــودرو احتــکار شــده را در این کارگاه کشــف و 

ضبط کردند.

رئیس شورا های حل اختالف اســتان اصفهان از 
مصالحه ۳۶ درصدی پرونده های شورا های حل 

اختالف در شش ماه ابتدایی امسال خبر داد.
 موســویان معــاون قضایــی رئیــس کل و رئیــس 
شورا های حل اختالف استان اصفهان  از مصالحه 
۳۶ درصدی پرونده های شورا های حل اختالف  
اســتان در شــش ماهه ابتدایی امســال خبر داد و 
گفت: در همین بازه زمانی بیش از ۲۷ هزار پرونده 
با تالش شورا های حل اختالف استان اصفهان با 

مصالحه ختم شده است.
او خاطرنشــان کرد: در شش ماهه اول ســال ۱۴۰۰ 

تعداد ۱۲۲ هزار و ۷۴۵ فقره پرونده به شورا های حل 
اختالف استان اصفهان وارد شده است که از این 
تعداد ۱۲۴ هزار و ۷۱۲ فقره پرونده با تالش شورا های 

حل اختالف این استان مختومه شده است.
معاون قضایی رئیس کل و رئیس شورا های حل 
اختالف اســتان اصفهان  در ادامه گفت: با تالش 
کارکنان شــورا های حل اختالف اســتان اصفهان 
۲۷ هــزار و ۶۵ پرونــده نیــز بــا مصالحــه مختومــه 

شده است.
موســویان نرخ رســیدگی به پرونده هــا در این بازه 

زمانی را بیش از ۱۰۱ درصد عنوان کرد.

کمتر از ۲ روز رسید ذخیره خونی اصفهان به 

خبر

کارشناس پیش بینی هواشناسی اصفهان:

بارندگی مطلوبی تا پایان آبان 
در اصفهان پیش بینی نمی شود

کارگاه تولید روغن های موتور تقلبی در اصفهان توقیف 

مصالحه ۳۶ درصدی 
پرونده های شورا های حل اختالف در اصفهان

خبر

آزاد  دانشــگاه  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
اسالمی اســتان اصفهان جزئیــات تفاهم نامه 
همکاری دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان با 
دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن را تشریح کرد.

کبــر پیرســتانی معــاون فنــاوری و نــوآوری   ا
دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان در تشریح 
جزئیــات تفاهم نامــه همــکاری دانشــگاه آزاد 
اسالمی اصفهان با دانشگاه آزاد اسالمی استان 
گیالن گفت: جزئیات این تفاهم نامــه در چند 
زمینه بوده نخســت در زمینه آزمایشگاه معیار 
دانش که آزمایشگاه استاندارد بوده و کار های 
عملیاتی آن در حال انجام اســت تــا بتوانیم در 
آن دانشگاه شــعبه معیار دانش داشته باشیم 
و کار های مربوط به آزمایش های اســتاندارد را 

انجام دهیم.
وی افزود: دومین هدف تفاهم نامه دانشگاه آزاد 
اسالمی اصفهان با دانشگاه آزاد اسالمی استان 
آزاد  دانشــگاه  بــا  همــکاری  دربــاره  گیــالن 
اســالمی واحد آســتارا بــا موضوع کشــت بافت 
گیاهی به نام توسکا بوده که قرار است عملیاتی 
شود. هدف بعد در زمینه تولید بذر هیبریدی 
به ویژه در رابطه با گیاهان بومی منطقه گیالن 

یعنی بذر خیاری ویژه منطقه است.
بــه گفتــه پیرســتانی در مجمــوع، تفاهم نامه 
دانشگاه آزاد اســالمی اصفهان با دانشــگاه آزاد 
اسالمی استان گیالن در زمینه های کشاورزی و 
فناوری به امضا رسیده است و عالوه بر این موارد، 
پیش بینی شده یک ســری از تولیدات استان 
اصفهان را در استان گیالن عملیاتی کنیم و در 
حقیقت بتوانیم هم افزایی درباره فعالیت های 
فناورانه و نوآورانه بین این دو دانشــگاه داشــته 

باشیم.
آزاد  دانشــگاه  نــوآوری  و  فنــاوری  معــاون 
اسالمی استان اصفهان اضافه کرد: مدت این 
تفاهم نامه سه ساله بوده و تمدید خواهد شد. 
تعهدات این دانشگاه راه اندازی آزمایشگاه معیار 
دانش، تولید و آمــوزش بذر های بومی اســتان 
گیــالن، کمک بــرای صــادرات بــذر هیبریدی، 
اســتفاده از ظرفیــت دانشــجویان بین المللی 
دانشگاه آزاد اسالمی استان گیالن در رشته های 
آموزش و هم افزایی در رشــته های پزشکی این 
دانشگاه است. مقدمات اجرای این تفاهم نامه 
فراهم بوده و زیرساخت های آن در دانشگاه آزاد 
اصفهان آماده است که به صورت روتین انجام 

خواهد گرفت.
پیرســتانی عنوان کرد: نمونه ای از آزمایشــگاه 
معیار دانش دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان 
که چند ســال اخیر بــا مجوز های اســتاندارد در 
کار هــای آزمایشــگاهی در زمینه های مختلف 
فعال بوده و آزمایش های مربوط به محصوالت 
صادراتی را انجام می دهد و با توجه به اینکه مورد 
اعتماد، مرجع و مورد تأیید سازمان استاندارد 
اســت را در دانشــگاه آزاد اسالمی استان گیالن 
اجرایــی خواهیــم کــرد. در زمینه صــادرات بذر 
به کشــور های خلیج فارس و عراق نیز فعالیت 
داریم که می توانیم این تجربیات را در اختیار این 

دانشگاه قرار دهیم.

فرماندهــی  عملیــات  معاونــت  سرپرســت 
انتظامی استان اصفهان از افزایش ۱۴ درصدی 
تماس هــای مردمی بــا پلیــس ۱۱۰ در هفت ماه 
اول امســال نسبت به مدت مشــابه سال قبل 

خبر داد.
ســرهنگ محمــد دالوندسرپرســت معاونــت 
عملیات فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان 
گفت: طــی هفــت مــاه اول امســال دو میلیون 
و ۳۷۴ هــزار و ۶۰۲ تمــاس ورودی ســامانه ۱۱۰ 
بوده که نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
۱۴ درصــد افزایش نشــان می دهــد. وی افزود: 
با تفکیــک تماس ها اخبــار فوریتــی ۱۸ درصد، 
اخبار غیر فوریتی ۲۰ درصد، مزاحمت و تکراری 
هشــت درصد، بررســی اطالعاتی یک درصد و 
راهنمایی و ارشاد ۵۱ درصد و مراجعه حضوری 
سه درصد افزایش داشتند. سرپرست معاونت 
عملیات فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان 
خاطرنشــان کــرد: در هفــت مــاه اول امســال 
تماس هــای مردمی بــا ســامانه ۱۱۰ پلیــس بــه 
تفکیک، ۲۱ درصد مربوط به درگیری، ۱۵ درصد 
مربوط به تصادفات، ۱۱ درصد مربوط به سرقت، 
۱۰ درصد مربوط به مزاحمت، سه درصد مربوط 
به مواد مخدر، یک درصد مربوط به سایبری، 
یک درصــد مربــوط بــه مــوارد اقتصــادی و ۳۸ 

درصد مربوط به سایر جرایم بوده است.

جزئیات تفاهم نامه 
همکاری دانشگاه های آزاد 

گیالن اسالمی اصفهان و 

افزایش 1۴ درصدی
 تماس های مردمی 
با پلیس 11۰ اصفهان

تالش برای توسعه فضای سبز متناسب با آب و هوای اصفهان
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آمادگی اصفهان برای پذیرش گردشگران خارجی
کل  گردشــگری اداره  معــاون 
میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی استان اصفهان 
گفــت: اســتان اصفهــان در آمادگــی کامــل بــرای 
پذیرش گردشــگران خارجی به منظور سفر ایمن 
و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی بسر می برد.

 حیدر صادقی معاون گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگــی اســتان اصفهــان گفــت: بخش هــای 
مختلف گردشگری در استان ازجمله حدود ۴۲۰ 
آژانس مسافرتی و واحد های اقامتی، بوم گردی 
و ســنتی آمادگی کامل برای پذیرش گردشــگران 
خارجــی را در روز هــای آینــده و بــر اســاس شــیوه 
نامه های تعریف شده توسط ستاد ملی مقابله با 

کرونا و وزارتخانه میراث فرهنگی دارند.
کیــد بر اینکه این آمادگی در طیف وســیع  وی با تأ
و متنــوع خدمــات گردشــگری اســتان اصفهــان 
وجــود دارد، اظهــار کــرد: بازار های هــدف در این 
زمینه اولویت بندی شده و الزم است گردشگران 
برای داشتن ســفری ایمن از طریق ارائه کنندگان 
خدمات گردشگری مجاز که ملزم به رعایت شیوه 

نامه های سفر هوشمند هستند، اقدام کنند.
آژانس هــای  کارکنــان  بابیان اینکــه  صادقــی 
گردشــگری و اقامتگاه هــا و راهنمایــان تور هــای 
مســافرتی آموزش هــای الزم و بــه روز را بــا توجــه 
بــه شــرایط کرونایــی گذرانده انــد و تجهیــزات 
موردنیــاز فراهم شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: 
بــا توجــه بــه شــیوه نامه های ســفر هوشــمند که 
از ســوی وزارتخانــه میــراث فرهنگــی اعالم شــده 
اســت راهنمایان تور های گردشگری و هتلداران 
می دانند کــه چگونه یک تور را به منظور داشــتن 

سفری ایمن، مدیریت کنند.
گفــت: معــاون گردشــگری وزارت میــراث  وی 
فرهنگــی در ســفری که ایــن هفتــه بــه اصفهــان 
داشت از بازگشایی برخی مرز ها به صورت محدود 
برای مقاصد گردشــگری و با موافقت ســتاد ملی 
مقابله با کرونا و رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
خبر داد که روزنه امیدی برای صنعت گردشگری 

کشور است.
صادقــی اضافه کــرد: بر ایــن اســاس، آژانس های 
مســافرتی و واحد های اقامتی می تواننــد در کنار 
وزارت امــور خارجه قرار بگیرند تا گردشــگرانی که 
قصــد ورود به کشــورمان دارنــد بتواننــد از طریق 

نهاد های رسمی و مجاز اقدام کنند.

وی همچنین با اشــاره به اینکه در سفر علی اصغر 
شــالبافیان معــاون گردشــگری وزارت میــراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به اصفهان 
یــک الگــوی موفــق همــکاری نهاد هــای متولــی 
گردشگری و بخش خصوصی معرفی شد، تصریح 
کرد: در این الگو، همکاری مشترک بین اداره کل 
میراث فرهنگی، اتاق بازرگانی، شهرداری، شورای 
خلیفه گری ارامنه و مردم محلی با رونمایی از ۲۰۰ 
ویدئــوی کوتــاه و یک دقیقــه ای " داســتان های 

گفته اصفهان " متجلی شد. نا
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان 
اصفهان بابیان اینکه مقرر شد این الگو به عنوان 
یک نمونــه موفــق در ســطح ملــی معرفی شــود، 
افزود: ســاخت چنین ویدئو های کوتــاه به ایجاد 
تحول در بخــش تبلیغات و بازاریابی گردشــگری 

کشور منجر می شود.
وی بابیان اینکه بخــش خصوصــی ازجمله اتاق 
بازرگانی این کار را در جهت ایفای نقش مسئولیت 
اجتماعــی خــود انجام داده اســت، خاطرنشــان 
کرد: این ویدئو ها با همکاری وزارت امور خارجه به 
روش های مختلف ازجمله شبکه های اجتماعی 

بازنشر شده است.

صادقی با اشــاره به اینکه امروزه توســعه صنایع، 
فروش بهتــر کاال ها و بهبــود فضای کســب وکار از 
طریق ارتقای صنعت گردشگری میسر می شود، 
کار معرفــی  کــرد: بســیاری از صنایــع،  کیــد  تأ
محصــوالت خــود را از طریــق گردشــگری انجــام 

می دهند.
وی خاطرنشان کرد: در دیدار معاون گردشگری 
وزارت میــراث فرهنگــی بــا اســتاندار اصفهــان 
عالوه بــر بررســی برنامه های ملــی و بین المللی، 
موضوع مرکز جهانی گردشگری و صنایع دستی 
ح شد که به ابتکار ایران به سازمان جهانی  مطر
گردشــگری پیشنهادشــده و اصفهــان بــا توجــه 
کــه دارد، یکــی از  بــه ظرفیت هــا و نقــاط قوتــی 

گزینه های آن است.
وی با اشاره به اینکه تصمیم گیری درباره انتخاب 
مرکز جهانی گردشگری و صنایع دستی در سطح 
ملــی انجــام می شــود، ادامــه داد: همچنیــن در 
ســفر معــاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگی 
به اصفهان موانع و مشــوق های ســرمایه گذاری 
در صنعت گردشــگری بــا حضــور نمایندگان این 
بخش قرار گرفت و اعالم شد که به منظور تسهیل 
فضــای کســب و کار در این حــوزه، مشــوق هایی 

تدوین شده است.
گر سرمایه گذاران  صادقی گفت: به عنوان مثال ا
بــه احیای بنا هــای تاریخــی با هدف گردشــگری 
بپردازنــد، هزینه های مرمــت بنا به عنــوان آورده 
متقاضی، جزو مالیات و هزینه های آب، برق و گاز 

مطابق با تعرفه های فرهنگی محاسبه می شود.
اســتان اصفهــان بــا پنــج میلیــون نفــر جمعیــت 
به عنوان قطب گردشــگری جهان و ایران، بیش 
از ۲۲ هــزار بنــا و اثر تاریخی شناســایی شــده دارد 
که از میــان آن ها افزون بــر یک هــزار و ۸۰۰ اثر ثبت 

ملی شدند.
هفت اثر از آثار تاریخی اصفهان به نام های میدان 
نقش جهان، کاخ چهلســتون، باغ فین کاشــان 
و مســجد جامع و ســه قنات بــه نام هــای وزوان، 
مزدآبــاد و مون بــه ثبت جهانــی رســیده و کانون 

توجه گردشگران داخلی و خارجی است.
اقامتــگاه   ۴۴۴ هتــل،   ۱۵۰ حــدود  اصفهــان 
بومگــردی، ۷۰ هتــل ســنتی، ۱۵۰ خانه مســافر و 

۲۳۰ مهمانپذیر و افزون بر ۳۵ هزار تخت دارد.
بخــش گردشــگری این اســتان در دوران شــیوع 
ویروس کرونا متحمل خسارت مالی حداقل چهار 

هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان شده است.

گردشگری

بــا برگــزاری انتخابــات خانــه مســتند اصفهان، 
اعضای هیئت مدیرۀ این تشکل صنفی معرفی 

شدند.
رســول انتشــاری، مستندســاز و عضــو هیئــت 
مؤســس خانــه مســتند اصفهــان، بــا اعالم این 
خبر گفت: آبان ماه سال گذشته با حدود ۱۷ نفر 
از مستندســازان اصفهان در اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان جلسه ای داشتیم و همگی، 
نامۀ درخواست تأسیس و راه اندازی خانه مستند 

اصفهان را امضا کردیم.
وی ادامــه داد: از همان زمــان با هماهنگی مرکز 
گسترش سینمای مستند تجربی و امور سینمایی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، 
سایر پیگیری های الزم برای شکل گیری این خانه 
انجام شد و فراخوانی را منتشر کردیم تا کسانی که 
شرایط اولیه عضویت را داشــتند بتوانند در این 

خانه عضو شوند.
این مستندســاز خاطر نشــان کرد: بعــد از عضو 
گیری، اساسنامه خانه مستند اصفهان تدوین 
و اصالح شد اما به دلیل کرونا انتخابات هر بار به 

تعویق می افتاد.
انتشــاری خبــر داد: درنهایــت ۲۹ مهرماه ســال 
جاری توانستیم اولین مجمع عمومی که مجمع 
مؤسس بود برای تصویب اساسنامه برگزار کنیم تا 
اعضا بتوانند به اعضای هیئت مدیره رأی بدهند.

وی نتیجۀ انتخابات اعضای هیئت مدیره انجمن 
را به این شرح اعالم کرد: محمد ملکوتی، مجید 
فدایی، رضا صالحی، مرجان ریاحی و زهرا نیازی 
به عنــوان اعضــای هیئت مدیره خانه مســتند 

اصفهان انتخاب شده اند، محسن علیدادی و  
فاطمه رضایی اعضای علی البدل هستند و علی 
جعفری و حمید صابری نیز به عنوان بازرس در 

خانه فعالیت خواهند داشت.
این مستندساز، با اشاره به  ضرورت تشکیل چنین 
خانه ای گفت: هر گروه و صنفی هدف ها، نیازها و 
مسائل مشترکی دارند و الزم است که در قالب یک 
تشکل گرد هم جمع شوند تا بتوانند مطالبات 
صنفی خود را پیگیری کنند. معیشت بسیاری 
از مستندســازان وابســته به حرفۀ آن هاســت و 
نداشتن صنف باعث شده که آن ها نتوانند مانند 

سایر اصناف از حمایت حقوقی برخوردار باشند.
انتشاری ادامه داد: تعداد مستندسازان اصفهان 
کم نیست و حدود پنجاه نفر تاکنون برای عضویت 
در خانه مستند فرم تقاضا پر کرده اند. این تعداد 
وقتی قابل توجه می شــود که بدانیم پنج ســال 
ســابقه کار و ســاخت بیش از ســه فیلم ازجمله 

شرایط عضویت در این خانه است.
وی خاطر نشان کرد: جای خالی چنین خانه ای 
برای مستندســازان اصفهان ســال ها احساس 
می شد. امیدوارم نهادهای فرهنگی شهر با توجه 
به مزایای چنین تشکلی، انگیزه و اراده الزم را برای 
حمایت از اعضای این خانه داشته باشند و اداره 
کل فرهنگی و ارشــاد اســالمی نیز بــه تقویت این 

خانه کمک کند.
عضو هیئت مؤسس خانه مستند اصفهان یادآور 
شــد که خانه مســتند اصفهان می تواند بازوی 
کمکی خوبی بــرای اجرای مصوبه دولــت درباره 

مستندسازی باشد.

پخش برنامه و مجله تلویزیونی »هزاره شــعر« 
از دوشــنبه، ســوم آبــان از شــبکه چهار ســیما 

آغاز شد.
برنامه و مجلــه شــبانه تلویزیونی هزاره شــعر، 
از دوشــنبه، ســوم آبــان از آنتــن شــبکه چهــار 
سیمای جمهوری اســالمی ایران پخش شد. 
کاونــد مجری کارشــناس این برنامه  رشــید کا
در هر قســمت با یکی از اساتید شــعر و ادبیات 
فارســی گفتگــو کــرده و صفحه هایــی از کتاب 

»هزار سال شعر فارسی« را ورق می زند.
هزاره شعر می خواهد روشن کند شاعران بزرگ 
زبان فارسی مانند فردوسی، مولوی، سعدی و 
حافظ و سایر بزرگان، چه لطفی در سخن خود 
داشتند که تا به امروز سروده هایشان عزیزترین 
میراث فرهنگی ما ایرانیان باقی مانده اســت. 
همچنین غبــار فراموشــی را از دیوان شــاعران 
کمتر شناخته شده می زداید تا در گنجینه های 
مخفی تر شعر فارسی را به روی مخاطبان ایرانی 

باز کند.
عالوه بــر گفتگو که بخــش محوری هزاره شــعر 
اســت، بخش هــای »مناجــات«، »عشــق«، 
»ایران« و »حکایت« نیز در این برنامه گنجانده 
شده است تا آهنگ برنامه، بینندگان را با خود 
همراه کند. بخش »مناجات«، با اجرای اشعار 
مناجات گونه فرهــاد جم، بخش »عشــق«، با 
اجرای اشــعار عاشــقانه فهیمه مؤمنی همراه 
اســت. اشــعاری که در این دو بخــش خوانده 
می شود، از شاعران ناشناخته و شناخته شده 

آن دوره زمانــی و زبانی شــعر فارســی اســت که 
کاونــد و میهمان برنامــه به آن  در گفتگــوی کا

پرداخته می شود.
در بخش »ایران«، زهیر توکلی درباره وضعیت 
شعر در نســبت با مفهوم ایران و ایرانی در دوره 
مورد بحــث صحبــت خواهــد کــرد و در بخش 
له  »حکایت« که پایان بخش برنامه اســت، ال
صبــوری حکایتــی منظــوم از شــاعران بــزرگ 

فارسی را برای بینندگان خواهد خواند.
این برنامــه بــه تهیه کنندگــی مجید غفــاری و 
کارگردانی ســیدجواد حسینی از ســوم آبان هر 
دوشــنبه ســاعت ۲۳ روی آنتــن شــبکه چهــار 
خواهــد رفــت که این هفتــه اســتثنائا به دلیل 
پخش ویژه برنامه سوره ساعت ۲۳:۳۰ پخش 

می شود.
گفتگــوی  برنامــه،  اول ایــن  قســمت  در 
کاوند بــا وحیــد عیدگاه عضــو هیئت  رشــید کا
علمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران همراه 
بخش های »مناجــات«، »عشــق«، »ایران« و 

»حکایت« پخش می شود.

کــران فیلــم  بــا تصمیــم شــورای صنفــی ا
ســینمایی »بی همه چیز« ساخته محسن 
قرایی مقــدم به همراه ۹ فیلــم دیگر تا پایان 

فصل پاییز روانه پرده سینماها می شود.  
 جلســه شــورای صنفــی نمایــش بــا حضــور 
تهیه کننــدگان  اتحادیــه  اعضــا در محــل 
سینمای ایران تشــکیل و در ابتدای جلسه 

از تــالش غالمرضا فرجــی در دوران عضویت 
او در شورای صنفی نمایش قدردانی شد.

کــران فیلــم  در ایــن جلســه بــا درخواســت ا
مرتضــی  ســاخته  »تومــان«  ســینمایی 
فرشــباف از ۱۲ آبان مــاه، فیلــم ســینمایی 
از  معیریــان  آرش  ســاخته  »آپاچــی« 
ســاخته  گربه هــا«  »شــهر  آبان مــاه،   ۲۶
سیدجواد هاشمی و »آتابای« ساخته نیکی 
کریمی از ســوم آذرماه، »مالقات با جادوگر« 
به کارگردانی جمشــید بهرامیــان و »جوجه 
تیغی« ساخته مســتانه مهاجر از ۱۰ آذرماه، 
»بنــدر بنــد« ســاخته منیــژه حکمــت از ۱۲ 
آذرمــاه، »بــی همــه چیز« ســاخته محســن 
قرایی مقدم از ۱۷ آذرماه، »تی تی« ســاخته 
آیدا پناهنده از ۲۴ آذرمــاه و »عروس مردم« 
بــه کارگردانــی مجید توکلــی از یکــم دی ماه 

موافقت شد.

مستندسازان اصفهان صاحب  خانه شدند

»هزاره شعر« به شبکه چهار می آید

کران شلوغ می شود ویترین ا

خبر

تلویزیون

سینما

انتشــارات آئیــن فطــرت مجموعــه ای از 
قصه های اســتراتژیک و راهبــردی را با قلم 
حجت االســالم محســن عباســی ولــدی 
در حــوزه کــودک به انتشــار رســانده کــه در 
بیان نحوه تقابل جبهــه طاغوت با جامعه 

اسالم است.
کتــاب »ایلیــا و حیفیا« نــام مجموعــه ای از 
قصه هــای اســتراتژیک و راهبــردی اســت 
که به قلم حجت االســالم محســن عباسی 
ولدی به رشته تألیف درآمده و در انتشارات 

آئین فطرت منتشر شده است.
ایــن مجموعــه در پــی بیــان نحــوه تقابــل 
جبهــه طاغوت بــا جامعــه اسالمی اســت. 
مخاطــب اصلی ایــن مجموعه، کــودکان و 
نوجوانان هستند که در این داستان ها یاد 
می گیرند دشمن برای ضربه زدن به جامعه 
اســالمی چگونه اقدام می کند و مسلمانان 
در برابــر آن هــا چــه برخوردهــای صحیــح و 

اشتباهی می توانند داشته باشند.
کتاب اول از این مجموعه »دزدان راز ایلیا« 
نــام دارد کــه بــه مســئله نفــوذ دشــمن در 
جامعه اســالمی و اختالف افکنــی در میان 

مردم مسلمان پرداخته است.
پیــش از ایــن، »دزدان راز ایلیــا« بــه صورت 
گفتــاری در برنامــه الالیی خــدا اجرا شــده 
کــه بســیار مــورد اســتقبال مخاطبــان قرار 

گرفته بود.
بــا توجــه بــه شــرایط کرونایی، ایــن کتــاب 
شــد.  رونمایــی  متفــاوت  روشــی  بــا 
حجت االسالم عباسی ولدی با هماهنگی 
قبلی با والدیــن برخی از مخاطبــان برنامه 
از  کــه بچه هــا  الیــی خــدا، در حالــی  ال
آمدن ایشــان مطلــع نبودنــد، در خانه آنها 
حاضر شده و عالوه بر غافلگیر کردن بچه ها، 

کتاب »دزدان راز ایلیا« را به آنها هدیه داد.
»دزدان راز ایلیــا« ۹۲ صفحــه داشــته و بــا 
تصویرگری ســعید صفار نژاد و ویراســتاری 
ادبی مریم راهی، از ســوی انتشــارات آئین 

فطرت وارد بازار نشر شد.

تازه های نشر

با رونمایی در منزل مخاطبان؛ 

کتاب از مجموعه  اولین 
»ایلیا و حیفیا« منتشر شد

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پالک ثبتی ۴۰۵۴ فرعی مجزی شده از۱۰۳۹۳ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت 
اصفهان که طبق رای شماره ۴۵۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ به نام علیرضا آقابابایی دستجردی فرزند رضاقلی صادره از هیات حل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه 
شرق اصفهان ششدانگ صادر گردیده و باتوجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک ۱۰۳۹۳ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان قانونی نبوده 
است اینک بنابه دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم روز چهارشنبه 
تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارایه 
نماید درغیراینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این منطقه تسلیم نماید. سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را بارعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار 

آگهی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ – مهدی صادقی رییس ثبت منطقه شرق اصفهان – ۱۲۱۲۷۷۲ / 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 آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره ۱۸۰۶ و 
۱۸۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶آقای مهدی شفیعی فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع و خانم فاطمه رضائی فرزند فریدون نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۷۹/۸۸ مترمربع مجزی شده از پالک شماره ۵۹۱ اصلی واقع در قطعه ۷ بخش 
۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی را از مالک رسمی رحیم کرباسی به صورت عادی و مع الواسطه خریداری نموده است. تاریخ 
انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۰/۰۷/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی – ۱۲۰۵۱۱۶ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا 
ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی 
مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۶۹۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ رضا تقی پور فرزند مصطفی بشماره شناسنامه ۱ صادره از اصفهان جرقویه 
بشماره ملی ۵۶۴۹۶۸۳۵۲۲ در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۴۱۲ فرعی از اصلی ۱۵۲۴۱ 
واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۷۷/۶۱ مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ – رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی – ۱۲۰۴۹۹۳ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۴۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ هیات سه آقای سیدابراهیم حسینی به شناسنامه شماره 
۱۲۷۳۲۶۵۱۷۳ کدملی ۱۲۷۳۲۶۵۱۷۳ صادره اصفهان فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۰۱/۰۷ 
مترمربع پالک شماره ۱۵۱۸۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک ش مال اصفهان که خود متقاضی مالک 
رسمی میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۰۵۰۶۳ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۴۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ هیات یک حمزه اسدی پور به شناسنامه شماره ۱۳۴۹ کدملی 
۱۱۵۹۴۱۷۵۹۸ صادره فریدن فرزند غالمحسن بصورت یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان درحال ساخت به 
مساحت ۲۱۵/۱۹ مترمربع از پالک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود 
متقاضی مالک رسمی میباشد. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۴۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ هیات یک آقای محمدجواد اسدی 
پور به شناسنامه شماره ۶ کدملی ۱۱۵۹۸۶۸۶۷۰ صادره فریدن فرزند غالمحسن بصورت یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان درحال ساخت به مساحت ۲۱۵/۱۹ مترمربع از پالک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۴۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ هیات 
یک آقای اسماعیل یزدانی به شناسنامه شماره ۷۲۷ کدملی ۱۱۸۹۹۲۰۹۳۱ صادره اردستان فرزند غالمرضا بصورت یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان درحال ساخت به مساحت ۲۱۵/۱۹ مترمربع از پالک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان 
بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۴۹۴ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ هیات یک آقای محسن آریانی نسب به شناسنامه شماره ۴۰۷۸۴ کدملی ۱۲۸۲۳۳۷۰۴۱ صادره اصفهان 
فرزند حسین بصورت یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان درحال ساخت به مساحت ۲۱۵/۱۹ مترمربع از پالک 
شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند 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: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

۱۴۰۰/۰۸/۰۵ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۰۵۱۵۲ / م الف

آگهی تاسیس
 موسسه غیرتجاری مطبوعاتی رسانه سیمای شهر وطن در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ به شماره ثبت ۶۶۰۱ به شناسه ملی 
گهی میگردد.   ۱۴۰۱۰۴۳۸۱۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آ
نام: مطبوعاتی رسانه سیمای شهر وطن موسسه غیرتجاری موضوع فعالیت: الف- اهداف: کمک به توسعه فرهنگ و سرانه 
مطالعه بویژه درحوزه مطبوعات، کمک به ارتقای کمی و کیفی مطبوعات، کمک به تامین حقوق و گسترش آزادی های قانونی 
و مسووالنه، استعدادیابی و حمایت از آموزش و اشتغال نیروهای مستعد درحوزه روزنامه نگاری حرفه ای، آسیب  شناسی 
فعالیت های مطبوعاتی و طراحی ساز و کارهای الزم برای ارتقای کمی و کیفی مطبوعات، ایجاد بستری برای خدمات رسانه ای 
و آموزشی به ادارات،  نهادها و متقاضیان درجهت تامین مخارج مطبوعات-آموزش شیوه  های حرفهای روزنامه  نگاری و فنون 
و تخصص  های مرتبط ب- موضوع فعالیت: - تولید محتوا در کلیه قالب ها )خبر، گزارش، گفتگو، مقاله، عکس، ترجمه، 
چندرسانه ای(. - انتشار رسانه های عمومی، تخصصی، اختصاصی و یا نشریات داخلی، اعم از مکتوب و الکترونیک )پس از 
کسب مجوز(. - خدمات روابط عمومی و اطالع رسانی و ارایه مشاوره رسانه ای به اشخاص حقیقی و حقوقی. - برگزاری دوره های 
آموزشی کوتاه مدت رسانه ای. - ارایه خدمات مشاوره ای یا اجرایی درکلیه فرآیندهای نشریات مکتوب و الکترونیک. به موجب 
مجوز از اداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برابر با شماره مجوز ۱۴۰۰/۱۱۴۸۷۹ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ در استان 
مربوطه این آگهی به ثبت رسید. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
بخش مرکزی، شهر اصفهان، محله الله، کوچه گیاهان دارویی، کوچه اداره پست، پالک ۶، مجتمع فرهنگی مطبوعاتی 
اصفهان، طبقه اول، واحد ۱۰ کدپستی ۸۱۹۸۹۹۵۵۱۴ دارایی شخصیت حقوقی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی دارایی و منابع 
درآمد مؤسسه به شرح زیر است. الف- مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال که دربدو تاسیس موسسه ازسوی موسسان تامین و تسلیم شد. 
مدیران آقای بابک ایران پور به شماره ملی ۱۱۷۰۶۱۸۶۱۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۳ سال و به سمت رییس هیات مدیره 
به مدت ۳ سال خانم عاطفه شکرچی زاده اصفهانی به شماره ملی ۱۲۹۰۸۰۲۶۵۳ به سمت عضو اصلی هیات مدیره به مدت 
۳ سال خانم آرزو ایران پور مبارکه به شماره ملی ۵۴۱۹۱۳۰۰۴۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره به مدت ۳ سال دارندگان 
حق امضا: تمامی اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی ازقبیل چک، سفته، برات و مکاتبات موسسه با امضای 
مدیرعامل و مهر موسسه اعتبار خواهد داشت بازرسان خانم مهین ایران پور مبارکه به شماره ملی ۵۴۱۹۰۹۷۹۷۴ به سمت 
گهی های موسسه تعیین گردید. ثبت موضوع  بازرس اصلی به مدت ۱ سال روزنامه کثیراالنتشار سیمای شهر جهت درج آ
فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مجوز به شماره ۱۴۰۰/۱۸۷۴۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صحیح می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )۱۲۱۳۳۳۹( 

آگهی



سال پنجم - شماره  12۶۰ 
چهارشنبه   ۵ آبان  1۴۰۰ - 2۰ ربیع االول 1۴۴۳

27  اکتبر    2۰21 ورزش6
ذوب آهن صفر _ استقالل ۲ 

دبل مرد فرانسوی استقالل در روز باخت ذوب آهن
ســیمای شــهر - اســتقالل در 
یک بازی برتر و حســاب شــده، 
موفق شــد با درخشش مهاجم 
کویــن یامــگا در زمیــن  فرانســوی خــود یعنــی 
فوالدشهر به پیروزی برسد.  ذوب آهن و استقالل 
در اســتادیوم فوالدشــهر بــه مصــاف هــم رفتنــد 
که این مسابقه با دبل مهاجم فرانسوی با نتیجه 

دو بر صفر به سود این تیم خاتمه یافت.
      استقالل برنده نیمه نخست بازی

ایــن بــازی بــا حرکــت تیمی ســریع بازیکنــان تیم 
ذوب آهن آغاز شــد. ارســال تند و تیز امیرحسین 
صدقــی بــه درون محوطــه جریمــه، در حالــی به 
خالقــی فــر رســید کــه او بــدون هیــچ مزاحمتی، 
بین دو مدافع استقالل ایســتاده بود و ضربه اش 
کنش  را بــه ســمت دروازه آبی پوشــان زد که بــا وا
دیدنــی سیدحســین حســینی همــراه بــود و گلر 
آبی ها به زیبایی این توپ را مهار کرد تا اســتقالل 
در ثانیه های ابتدایی بازی دروازه اش باز نشود. 
کنش باعث مصدومیت حسینی شد  البته این وا

و او در دقیقه ۱۰ جایش را به رشید مظاهری داد.
گردان مجیدی بودند   با گذشت دقایقی این شا
که تــوپ و میــدان را تصاحب کــرده بودند. کوین 
یامگا در دقیقه ۲۷ مزد بازی خوب اســتقاللی ها 
را گرفت و با حرکت میان دفاع پرتعداد ذوب آهن، 
دروازه تیم میزبان را گشــود. پس از گل تیم تارتار 
کمی باالتر بازی کرد ولی استقالل نیز ضدحمالت 
کــی را طراحــی کــرد. ذوبی هــا در دقایــق  خطرنا
پایانی نیمه نخست فشار حمالت شان را افزایش 
دادند اما حاصلی برایشان در بر نداشت تا دو تیم 

با همین نتیجه راهی رختکن شوند.
      دشت دومین گل یامگا در وقت اضافه

نیمه دوم را هــر دو تیــم تهاجمی شــروع کردند تا 

گر پســند را  نویــد ۴۵ دقیقــه ای جــذاب و تماشــا
بدهند. با گذشــت دقایقــی از نیمه نخســت این 
ذوبی هــا بودنــد کــه بیشــتر حمــالت را پایه ریزی 
کردند ولــی در عبــور از دفاع مســتحکم اســتقالل 
چندان موفق نبودند. عقب نشستن استقاللی ها 
خیلــی بــه طــول نیانجامیــد و بــا اســتفاده از 
اشــتباهات پــر تعــداد مدافعیــن ذوب، دفــاع 

سفیدپوشان اصفهانی را آزار دادند.
اواخر مسابقه ذوب آهن همه جانبه برای جبران 
گردان  گل خورده پیش کشید و بیشتر حرکات شا

تارتار به ارسال از گوشه ها خالصه می شد. آوردن 
شنانی و جهانی به زمین ریتم بازی را کامال به سود 

ذوب آهن چرخاند.
در دقیقــه ۹۵ بــازی و در شــرایطی کــه بازیکنــان 
ذوب آهن معتقد بودند خطایی روی یکی از آن ها 
خ داده امــا اســتقاللی ها یامــگا را صاحــب تــوپ  ر
کردند تا او که از تله آفساید فرار کرده بود، به راحتی 

توپ را به گوشه دروازه ذوب آهن بفرستد.
      داوری بازی بدون اشتباه بود 

ج حــق وردی معتقــد اســت داوری دیــدار  تــور

ذوب آهن و استقالل بدون اشتباه بود.
ج حــق وردی، کارشــناس، دربــاره قضــاوت  تــور
کرمی در دیدار ذوب آهن و استقالل گفت:  حسن ا
کرمی قضــاوت خوبی داشــت و کمی هم  حســن ا
خوش شــانس بود کــه اتفــاق مهمی نــه در طول 

بازی و نه در محوطه های جریمه افتاد.
وی ادامــه داد: او دوندگــی خوبــی داشــت، در 
تصمیم گیری ها خوب عمل کرد و در صحنه ها به 
خ نداد  موقع حاضر بود. اتفاق خاصی در بــازی ر

و بازی صحنه خاصی نداشت و اتفاقی نیافتاد.

خبر

"در مراحــل پلــی آف و پایانــی 
لیگ برتــر بســکتبال بازیکنان 
گر  خارجی تأثیر زیادی دارند، ا
می گوئیم بازیکنان خارجــی را خیلی زود به تیم 
اضافه کنید برای این است که با تیم هماهنگ 
شوند تا در مرحله پایانی یاری دهنده ما باشند."

بــه گزارش ایمنــا، تیــم بســکتبال ذوب آهــن در 
هفته نخست لیگ برتر بسکتبال باید به مصاف 
تیم خانه بسکتبال خوزستان می رفت که یک 
روز قبــل از ایــن بــازی اعالم شــد که مســابقه به 
دلیل مثبت شدن تست کرونای بازیکنان خانه 

بسکتبال خوزستان برگزار نمی شود.
در طــرف دیگــر بازیکنــان بســکتبال ذوب آهن 
کــه بــه خاطــر آمادگــی بیشــتر چنــد روز زودتر به 
تهران سفر کرده بودند، مجبور شدند یک بازی 
دوســتانه داشــته باشــند تا برای بازی با کرمان 
آمادگــی خــود را از دســت ندهند. به این ســبب 
گفت وگویی با آرمان زنگنه، بازیکن تیم بسکتبال 
ذوب آهن اصفهان انجام داده است که مشروح 

آن را در ادامه می خوانید:
     لغو بازی با خانه بسکتبال خوزستان 

چقدر به تیم ذوب آهن برای بازی با کرمان 
آسیب زد؟

گــر بازیکنــان تیــم  کــه ا در ابتــدا بایــد بگویــم 
خوزســتان واقعا کرونا گرفتند، امیدوارم خوب 
گر هم  شوند و اتفاق بدی برای کسی رخ ندهد. ا
کرونــا نبــوده بازهم خدا را شــکر کــه از این لحاظ 

اتفاق بدی برای کسی نیفتاده است.
تیــم مــا بــرای نخســتین بــازی در لیــگ مقابــل 
خانه بسکتبال خوزستان آماده بود که لغو این 
بازی تمرکــز، برنامه ریزی و شــرایط تمریــن ما را 

بهم ریخت.
     بازی با کرمان چطور بود؟

هفته هــای اول لیــگ اســت، هیــچ تیمی هنــوز 
آمادگی کامل ندارد. مقابل کرمان بازی را خوب 
شــروع کردیم، نقــاط قوت ایــن تیم را بــه نقطه 
ضعف تبدیل کردیم و با مدیریت و تجربه ای که 

داشتیم پیروز میدان شدیم.

      با توجه به بازی هایی که انجام شد 
سطح لیگ برتر بسکتبال را چگونه ارزیابی 

می کنی؟
قدرت و توانایی پنج تیم در یک سطح است که 
بازی های نزدیکــی خواهند داشــت و بازیکنان 
خارجی این تیم ها تعیین کننده هستند. چند 
تیم هم هستند که سعی دارند به تیم های خوب 
نزدیــک شــوند و بازهــم بازیکنــان خارجی ایــن 
تیم ها تأثیر گــذار خواهند بــود. بازیکنان ایرانی 
در همه تیم ها پخش شده اند و قدرت و توانایی 
بازیکنــان خارجــی هر تیــم، برنــده را مشــخص 
می کند. امیدوارم اعضای هیئت مدیره باشگاه 
و کارخانه ذوب آهن همکاری کنند تا بازیکنان 

خارجی ذوب آهن نیز به تیم اضافه شوند.
      آیا حضور نداشتن بازیکن خارجی در 
ذوب آهن باعث ضعف این تیم می شود؟

در مراحــل پلــی آف و پایانی لیگ برتر بســکتبال 
گــر  بازیکنــان خارجــی تأثیــر زیــادی دارنــد، ا
می گوئیم بازیکنان خارجــی را خیلی زود به تیم 

اضافه کنید برای این است که با تیم هماهنگ 
شوند تا در مرحله پایانی یاری دهنده ما باشند.
      پیش بینی شما از بازی با گرگان چیست؟

گــرگان بازیکنــان ملــی و خارجــی دارد، یکــی از 
بازیکنــان خارجی ایــن تیــم چهــار ســال اســت 
که در ایــران فعالیــت می کنــد و تأثیر بســزایی در 

عملکرد تیم گرگان دارد.
 این تیم سال گذشته قهرمان لیگ برتر بسکتبال 
شــده و در ســال های قبــل تــر مدعــی قهرمانــی 
بوده اســت که این نشــان دهنده قدرت گرگان 
اســت، ولــی مــا هــم ذوب آهــن هســتیم ســعی 
می کنیــم ببریــم. در ایــن رقابــت تــا پایــان بازی 
نتیجه مشخص نیست و امکان دارد یک شوت 

برنده بازی را تغییر دهد.
گر تیم ها بخواهند از موضوع بیماری        ا

کرونا سو استفاده کنند چقدر به لیگ 
بسکتبال آسیب وارد می شود؟

در هر شــهری امــکان فراهــم کردن تســت کرونا 
مثبــت وجــود دارد و ایــن قضیــه را فدراســیون 
باید مدیریت کند. فدراســیون می تواند مکانی 
مطمئن معرفی کند تــا همه تیم ها آنجا تســت 
دهند و همه به جواب آن اعتماد داشته باشند.
گر بازی ها مدام لغو شود برنامه مسابقات بهم  ا
می ریــزد، لیــگ طوالنــی می شــود و همــه چیــز 

منظم پیش نمی رود.
     حضور ارسالن کاظمی در تیم تأثیر گذار 

است؟
کاظمی بازیکــن تأثیــر گــذار و خوبــی اســت کــه 
چندیــن ســال در تیم ملــی بــازی کرده اســت و 
ســابقه حضــور در لیــگ آمریــکا و چیــن را دارد. 
یکسری اتفاقات در خصوص حضور این بازیکن 
خ داد کــه بــه خوبــی حل شــد و  در ذوب آهــن ر
مطمئنا حضــور او در طول فصل بــه تیم کمک 

زیادی خواهد کرد.

بازیکن تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان:

کننده برخی نتایج هستند بازیکنان خارجی تعیین 
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تیم امید ایران با چهار گل از سد نپال گذشت 
گام اول را در رقابت هــای انتخابــی جــام  و 

ملت های زیر ۲۳ سال آسیا محکم برداشت
بــه گزارش ایرنــا، تیــم فوتبــال امید ایــران در 
نخســتین بازی خود در چارچوب مســابقات 
انتخابی جام ملت های زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۲۲ 
در شهر دوشــنبه تاجیکســتان به مصاف تیم 
امید نپــال رفت و بــا نتیجه پرگل چهــار بر صفر 
به برتری رسید تا شروع قدرتمندانه ای در این 

مسابقات داشته باشد.
گردان مهــدی  در ۴۵ دقیقــه نخســت شــا
مهدوی کیا موفق به گلزنی نشــدند. یاســین 
سلمانی در دقیقه ۲۰ می توانست از روی نقطه 
پنالتی دروازه نپال را باز کند اما قدر این فرصت 
را ندانســت. با این وجــود در ۴۵ دقیقــه دوم، 

با تغییراتی که حاصل شــد ایران موفق شد به 
چهار گل دست پیدا کند.

مهدی لموچی)۴۶(، حســین نخــودکار)۷۷ و 
۷۸( و یاسین ســلمانی)۹۲( برای ایران گلزنی 
کردند تا یک برد پــرگل در اولین گام به دســت 

بیاید.

سرمربی استقالل می گوید از عملکرد بازیکنان 
تیمش مقابل تیم ذوب آهن راضی است.

به گزارش ایسنا، فرهاد مجیدی سرمربی تیم 
فوتبال استقالل پس از پیروزی ۲ بر صفر تیمش 
مقابل ذوب آهن در هفته اول رقابت های لیگ 
برتر اظهار کــرد: به بازیکنان هــر دو تیم تبریک 
می گویــم. بــازی خوبــی را شــاهد بودیــم. فکر 
می کنم ما می توانستیم فرصت های بیشتری 

را به گل تبدیل کنیم اما ســعی داشــتیم بازی 
را مدیریــت کنیــم امــا توانســتیم بــه گل دوم 
هــم برســیم. از بازیکنانــم راضــی هســتم اما از 
همه آن هــا می خواهم در بازی هــای بعدی با 

کیفیت تر بازی کنند.
ســرمربی اســتقالل دربــاره وضعیــت ســید 
حسین حسینی و عملکرد کوین یامگا گفت: 
سید حســین حســینی باید MRI این بازیکن 
مشــخص شــود تا وضعیت مصدومیت او هم 
مشــخص شــود. مــا ســعی کردیــم از بازیکنــی 
استفاده کنیم که در تیم خودش بازی کرده و 
شرایط بازی هم دارد و ما بازیکن خارجی ای را 
انتخاب کردیم که شــرایط بازی داشته باشد. 
یامگا با وجود اینکه بازی اولش بود اما کیفیت 
خوبــی داشــت و امیدوارم ایــن کیفیــت ادامه 

پیدا کند.

مربی ســپاهان گفــت: نتایجی کــه گرفتیم در 
دو بــازی از ۳۰ بــازی بــود. بایــد بــرای هــر بازی 
و رقیبان مــان ارزش قائــل باشــیم. بایــد بــه 
رقیبان مــان احتــرام بگذاریــم، آن هــا را جدی 

بگیریم و رفتار قهرمانانه داشته باشیم. 
به گزارش فارس، علیرضــا مرزبان در خصوص 
برنامه ریزی ســپاهان در فصل جدیــد و اینکه 
آیا این تیم قرار اســت اتفاق بزرگــی را رقم بزند، 
اظهار داشــت: تمام تالش مان این اســت اول 
کیفیتی را بــه نمایــش بگذاریم که تا  فوتبال با
به حال موفق شــدیم. خودمان را تنها مدعی 
قهرمانــی نمی دانیم تیم های خــوب و بهتری 
هم هســتند. باید باز هم کیفیت کاری را رو به 
جلو ببریم و نتایج خوبی بگیریم کــه تا روز آخر 
مدعی قهرمانی بمانیم. باید ببینیم چه اتفاقی 
گر قهرمان شــویم اتفــاق بزرگی برای  می افتــد ا

مردم اصفهان خواهد بود.
مربــی ســپاهان در مورد اینکه ایــن تیــم در دو 
بازی ۵ گل به ثمر رســانده، گفــت: نتایجی که 

گرفتیــم در دو بــازی از ۳۰ بازی بــود. باید برای 
هــر بــازی و رقیبان مــان ارزش قائــل باشــیم. 
باید بــه رقیبان مان احتــرام بگذاریــم، آن ها را 
جدی بگیریم و رفتار قهرمانانه داشته باشیم. 
بازیکنان این مســأله را درک کرده انــد و االن با 
احساس خیلی خوبی فوتبال بازی می کنند. 
کتیکــی قدم هــای خیلــی خوبــی  از نظــر تا
برداشته ایم. بعد از یکسال کار کردن تیم تولد 
جدیدی داشته و رنســانس جدیدی را تجربه 
می کنــد. روی ایــن خــط بایــد بمانیم و ســعی 

کنیم همگام با بازی خوب، نتیجه بگیریم.

ک و سپاهان جهت ادای  سرمربیان آلومینیوم ارا
توضیحات به کمیته انضباطی دعوت شدند. 
بــه گزارش ایســنا، رســول خطیبــی، ســرمربی 
کاذیب به  ک به دلیل افترا و نشــر ا آلومینیوم ارا
جهت تشــویش اذهان عمومی از طریق برنامه 

تلویزیونی و همین طور محرم نویدکیا به دلیل 
توهین به مقامات رسمی فدراســیون از طریق 
مصاحبه با رسانه ها قبل از بازی با نفت مسجد 
ســلیمان باید روز پنج شنبه ششــم آبان ماه در 

جلسه کمیته انضباطی حاضر شوند.

گردان مهدوی کیا در نخستین گام؛  برتری پرگل شا

نپال حریف ایران نشد
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گل های بیشتری بزنیم مجیدی: می توانستیم 

مربی سپاهان: 

سپاهان باید رفتار قهرمانانه داشته باشد

احضار خطیبی و نویدکیا 
به علت توهین به مسووالن فدراسیون فوتبال

سرمربی ذوب آهن می گوید فرق تیمش با استقالل 
تنها حضور کوین یامگا در جمع آبی پوشــان بوده 
و حضور این بازیکن نتیجه بازی را مشــخص کرده 
اســت. بــه گزارش ایســنا، مهــدی تارتــار ســرمربی 
ذوب آهن پس از شکســت ۲ بر صفر تیمش مقابل 
استقالل در هفته دوم رقابت های لیگ برتر اظهار 
کرد:  بازی را خوب شــروع کردیم و در ابتــدای بازی 
موقعیت خوبی را به دست  آوردیم اما در نیمه اول 
روی یک برخوردی که بین ۲ بازیکن صورت گرفت، 
تیم ما ضرر کرد و مجبور شــدیم تعویــض کنیم. در 

ادامه هم بازیکن خارجی حریف که 
در نتیجه بازی تاثیرگذار بود 
توانست یک گل با کالس باال 
به ما بزند. ما در ادامه فرصت 

گلزنــی داشــتیم امــا کم دقت 

بودیم. در نیمه دوم ما فشار خوبی به استقالل وارد 
کردیم اما در دقایق پایانی بازی، یکی از بازیکنان ما 
مصدوم شد و ما فرصت تعویض نداشتیم. فرق ۲ 
تیم تنها بازیکن خارجی استقالل بود و او توانست 
نتیجه بازی را رقم بزند. او درباره کیفیت بازیکنان 
تعویضی تیمش گفــت: فاصله ای بیــن بازیکنان 
ما نیســت. وقتی یک بازیکــن مصدوم می شــود، 
۱۵ دقیقه بعــد از تعویض اجبــاری هماهنگی الزم 
را نداشتند اما بعد شرایط بهتر شد. از نظر اتفاقات 
فوتبالی روز ما نبود و این هم طبیعت فوتبال است و 
ما حتی می توانستیم دست پر از زمین خارج شویم. 
تارتار درباره عملکرد هجومی تیمش گفت:  در کشور 
ما تمام مهاجم های خوب، خارج از کشور هستند 
و در لیگ مــا مهاجم های جــوان و با تجربه حضور 
دارند. وقتی در لیگ ما مهاجمانی با سن های باال در 
لیگ حضور دارند، نشان می دهد که در لیگ ما فقر 
مهاجم وجود دارد. تنها کاری که می توانیم انجام 
دهیم این اســت تا روی فاز هجومــی و تدافعی 
تمرینات بیشتری داشته باشیم و از فرصت ها 
بیشــتر اســتفاده کنیم. ســرمربی ذوب آهن 
خاطرنشــان کرد: مــن مســائل داوری را به 
باشــگاه ســپردم و باید تمرکز خود را روی 
گر داور اشتباه  کارهای فنی بگذاریم. ا
تاثیرگذار داشــته باشــد، باشــگاه 
حتمــا اقدامــات الزم را انجام 

خواهد داد.

تارتار: فرق ما و استقالل فقط یامگا بود
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تیم بســکتبال ذوب آهن در دومین بازی خود 
بــا نتیجــه ۹۰ بــر ۸۴ مغلــوب شــهرداری گرگان 
شد.به گزارش ایمنا، تیم بسکتبال ذوب آهن در 
سالن آزادی رو در روی شهرداری گرگان مدافع 
عنوان قهرمانی قرار گرفت که با نتیجه ۹۰ بر ۸۴ 
از این تیم شکســت خورد. کوارتــر اول با نتیجه 
۲۶ بر ۱۸ به نفع ذوب آهن تمام شد، کوارتر دوم 
گرگان با نتیجه ۲۳ بر ۹ به پیروزی رسید، کوارتر 
سوم با نتیجه ۲۱ بر ۱۴ به ســود ذوب آهن شد و 
در کوارتر چهــارم نتیجه ۱۷ بر ۱۶ به ســود گرگان 
شد، اما نتیجه کلی بازی به صورت تساوی در 
آمد که مسابقه به وقت اضافه کشیده شد. در 
وقت اضافه گرگانی ها عملکرد بهتری داشتند 
و نتیجه ۱۸ بر ۱۲ را کســب کردند که در مجموع 
امتیازات با نتیجــه ۹۰ بر ۸۴ پیروز این مســابقه 
شدند. تیم بسکتبال ذوب آهن در بازی بعدی 
خود امروز)چهارشنبه( از ساعت ۱۷:۳۰ به مصاف 

نیروی زمینی خواهد رفت.

رئیس هیئت بولینگ- بیلیارد و بولس استان 
اصفهان از برگزاری مسابقه بولینگ جام رسانه 
یــادواره شــهدای رســانه در دو بخــش بانــوان و 
آقایان خبر داد. امیرحسین صمدانی با بیان اینکه 
مسابقات بولینگ جام رسانه در راستای تکریم 
مقام اصحاب رسانه و قدردانی از این پیشگامان 
اطالع رســانی، در دو بخش آقایــان و بانــوان روز 
جمعه هفتم آبان ماه برگزار خواهد شــد، اظهار 
کرد: اولین دوره مسابقات بولینگ جام اصحاب 
رســانه اســتان اصفهان با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی برگــزار می شــود. وی افزود: ایــن 
مسابقات با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
و ضدعفونی محل برگزاری مسابقات و به صورت 
رایگان برگزار می شود که در جریان آن بیش از ۱۰۰ 
نفر از اصحاب رســانه در قالــب ۵۰ تیم  با یکدیگر 
رقابت خواهند کرد. به گزارش هیئت بولینگ- 
بیلیارد و بولس استان اصفهان،صمدانی اضافه 
کــرد: مراســم قرعــه کشــی مســابقات بولینــگ 
جام رســانه اســتان اصفهان با حضور مســئول 
کمیته های برگزاری در محل دفتر هیئت انجام 
شــد که رقابت های بانوان ســاعت ۸:۳۰ صبح 
و آقایــان ســاعت ۱۳:۳۰ بعدازظهــر در باشــگاه 
بولینگ صفــه انجــام می شــود. رئیس هیئت 
بولینگ- بیلیارد و بولس استان اصفهان افزود: 
اختتامیه این رویداد ورزشی ساعت ۱۹ روز جمعه 
)هفتم آبان مــاه( در فضای باز محیط فرهنگی 
ورزشــی کوه صفه با حضور شــرکت کننــدگان و 

مدیران برگزار می شود.

کادر فنی تیم ملی بسکتبال زنان ایران ۱۲ بازیکن 
را بــه منظــور شــرکت در اردوی آمادگــی جهت 

حضور در مسابقات کاپ آسیا فراخواند
به گزارش ایرنــا، اردوی آمادگی تیم ملی بانوان 
بســکتبال ایران جهــت حضــور در مســابقات 
کاپ آسیا از چهارشنبه ۵ آبان ماه آغاز شده و تا 

سه شنبه ۱۱ همین ماه ادامه خواهد داشت.
بانوان بسکتبال ایران در این اردو که به میزبانی 
کادمی ملی المپیک برگزار می شود، تحت نظر  آ
کادر فنی به مرور تمرینات و برنامه های از پیش 
تعیین شــده خواهند پرداخت تا خــود را برای 

حضور در مسابقات کاپ آسیا آماده کنند.
بر اساس اعالم کادر فنی ۱۲ ورزشکار به نام های 
معصومــه اســماعیل زاده، ادنــا عیســاییان، 
دالرام وکیلی، فائزه شــهریاری، نگین رسولی، 
آناهیس خداوردیان، عسل پورحیدری، شادی 
عبدالوند، کیمیا یزدیان، شیدا شجاعی، فرزانه 
فروتــن فــرد و آیــدا گل محمــدی به ایــن اردو 
فراخوانــده شــدند.  در ایــن اردو ادت آقاجانــی 
به عنــوان سرپرســت، شایســته متشــرعی به 
عنوان ســرمربی، آزاده زمانپور به عنوان مربی، 
ک  بیتا ســبزی به عنــوان مربــی بدنســاز و رونا
دوســتی بــه عنــوان کمــک سرپرســت حضور 
خواهند داشت. تیم ملی بسکتبال زنان ایران 
۱۶ آبان ماه رقابت خود را در رقابت های قهرمانی 
دسته دوم آسیا آغاز خواهد کرد که در این مرحله 
بسکتبالیست های کشــورمان باید با لبنان و 

سوریه دیدار کنند.
در گــروه دیگر ایــن مســابقات نیــز تیم هــای 
قزاقســتان، اردن و اندونــزی حضــور دارنــد. از 
هر گروه دو تیــم به مرحله نیمــه نهایی صعود 
خواهند کرد و در نهایت تیم قهرمان جواز حضور 

در دسته اول آسیا را به دست خواهد آورد.

گردان  اولین باخت شا
کوهیان در فصل جدید 

لیگ برتر بسکتبال

برگزاری جام رسانه بولینگ
 یادواره شهدای رسانه 

در اصفهان

جهت حضور در رقابت های کاپ آسیا؛

کادرفنی تیم ملی بسکتبال
 زنان 1۲ بازیکن را به اردو

 فراخواند

رییــس اداره فنــی مهندســی 
جوانــان  و  ورزش  کل  اداره 
ح  اصفهــان گفــت: هفــت طــر
ورزشی در این استان تا پایان سال جاری تکمیل 

می شود و به بهره برداری خواهد رسید
به گزارش ایرنا، حسین محمودیه مساحت این 
پروژه های ورزشی را بالغ بر ۱۰ هزار مترمربع اعالم 
کرد و افزود: زمین چمن مصنوعی، سالن کشتی 
و سالن چندمنظوره ازجمله این طرح هاست. 

ح هــا حــدود  وی بــا اشــاره به اینکــه اعتبــار طر
۱۰ میلیــارد تومــان اســت خاطرنشــان کرد: این 
کــن ورزشــی در شهرســتان های اصفهــان،  اما

شاهین شهر و میمه و برخوار قرار دارند. 
رییــس اداره فنــی مهندســی اداره کل ورزش 
و جوانــان اصفهــان بابیان اینکــه در هفتــه 
تربیت بدنــی امســال پنــج پــروژه از ســوی این 
نهاد تکمیل و افتتاح شــد اظهار داشــت: زمین 
چمــن مصنوعــی و ســالن صخره نــوردی در 
شهرســتان های اصفهان، نجف آباد و بیدگل از 

زمره این طرح ها بود. 

مســاحت این  کــرد:  تصریــح  محمودیــه 
مجموعه های ورزشــی حــدود ۶ هــزار مترمربع 
اســت و به غیراز ایــن پروژه ها، پنج طــرح دیگر از 
ســوی دیگر نهادهــا ماننــد آموزش وپــرورش در 

هفته تربیت بدنی افتتاح شد. 

وی ادامه داد: استان اصفهان افزون بر ۱۰۰ پروژه 
نیمه تمام ورزشی دارد و تخصیص اعتبارات الزم 

برای تکمیل و بهره برداری آنان ضروری است. 
سرانه ورزشی این اســتان حدود ۰. ۴۶ مترمربع 
بــه ازای هــر نفــر اســت و در مقایســه بــا بیشــتر 

استان ها وضعیت مطلوبی ندارد. 
استان اصفهان با جمعیت بیش از پنج میلیون 
نفــر دارای ۲۴ شهرســتان، حــدود ۳۷۵ هــزار 
ورزشــکار ســازمان یافته و بالغ بر یک هــزار و ۷۰۰ 

باشگاه ورزشی است. 

بهره برداری از هفت طرح ورزشی تا پایان امسال در اصفهان

خبر
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود قسمتی از امالک بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت عدم حضور 
مالک، تاکنون به عمل نیامده، لذا باتوجه به دستور اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای 
مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصی امالک مرقوم در تاریخ های تعیین شده در ساعت ۸ 
صبح شروع و انجام خواهد شد و درصورت مصادف با روز تعطیل عملیات تحدیدی به روز بعد 

موکول خواهد شد.
امالک و ابنیه بخش ۳ آران و بیدگل

شماره های فرعی از پالک ۳ اصلی واقع در معین آباد بخش سه آران و بیدگل
۳۲۸۹ فرعی: آقای علیرضا دانیالی بیدگلی به شناسنامه شماره ۱۲۵۰۰۱۴۲۷۱ کدملی 

۱۲۵۰۰۱۴۲۷۱ فرزند عباس، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۲۰.۲۵ مترمربع
۳۲۹۰ فرعی: آقای نوراله شاطریان به شناسنامه شماره ۱۸۶ کدملی ۶۱۹۹۷۴۱۰۳۱ فرزند 

ماشااله، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۷۴ مترمربع مفروز و مجزی از ۱ فرعی
شماره های فرعی از پالک ۱۵۴ اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

۹ فرعی: آقای مرتضی زاهدی کدملی ۶۱۹۹۴۵۶۹۵۵ فرزند حسین خان، ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت ۶۱.۷۵ مترمربع مفروز و مجزی از ۲ فرعی و قسمتی از مشاعات

شماره های فرعی از پالک ۲۹۹ اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل
۸ فرعی: آقای علی شفائی مقدم به شناسنامه شماره ۱۵۳ کدملی ۶۱۹۹۴۶۷۶۷۱ فرزند 
علی اکبر و خانم مهین جوادی به شناسنامه شماره ۲۲ کدملی ۶۱۹۹۵۱۹۰۶۱ فرزند جواد 

)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۷۸ مترمربع
شماره های فرعی از پالک ۴۸۷ اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

۱۰ فرعی: آقای سیدمهدی سبحانی بیدگلی کدملی۶۱۹۹۶۵۶۶۱۱ نسبت به ۳۶ سهم 
مشاع و خانم زهرا کاوانی کدملی۶۱۹۹۵۱۱۹۴۸ نسبت به ۶ سهم مشاع به انضمام بهای 
ثمن عرصه و اعیان و آقای سیدحسین سبحانی بیدگلی کدملی۶۱۹۹۹۴۷۷۶۲ نسبت 
به ۳۶ سهم مشاع و آقای سیدعلی سبحانی بیدگلی کدملی۶۱۹۰۱۴۶۸۲۱ نسبت به 
۲۰ سهم مشاع و خانم فاطمه سادات سبحانی بیدگلی کدملی۶۱۹۰۲۲۷۹۰۲ نسبت به 
۱۰ سهم مشاع و خانم فاطمه سبحانی بیدگلی کدملی۶۱۹۹۶۶۵۹۷۱ نسبت به۱۸سهم 
مشاع و خانم معصومه سبحانی بیدگلی کدملی۶۱۹۹۲۲۷۴۳۳ نسبت به ۸۱ سهم مشاع 
و خانم نرجس سادات سبحانی بیدگلی کدملی۶۱۹۹۹۶۵۵۳۱ نسبت به ۱۸ سهم مشاع 
و خانم هاجرسادات سبحانی بیدگلی کدملی۶۱۹۹۷۰۵۳۱۹ نسبت به ۱۸ سهم مشاع از 
۲۴۳ سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۷۸ مترمربع مفروز و مجزی از یک الی ۸ فرعی 

و قسمتی از مشاعات
شماره های فرعی از پالک ۶۷۵ اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

۱۴ فرعی: آقای علی شفائی مقدم به شناسنامه شماره ۱۵۳ کدملی ۶۱۹۹۴۶۷۶۷۱ فرزند 
علی اکبر، ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۹۳ مترمربع مفروز و مجزی از ۶ فرعی

شماره های فرعی از پالک ۲۴۶۰ اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل
۲۴ فرعی: آقای محمد معینی آرانی به شناسنامه شماره ۶۷۲۱ کدملی ۶۱۹۹۱۰۷۱۹۵ 

فرزند محمود، ششدانگ قسمتی از یکباب دکان به مساحت ۱۶ مترمربع
۱۴۰۰/۰۸/۲۶

شماره های فرعی از پالک ۲۵۵۳ اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل
۹ فرعی: خانم کبری مرنجابیان آرانی به شناسنامه شماره ۲۰ کدملی ۶۱۹۹۵۴۷۳۸۱ فرزند 
رمضانعلی، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۶۹.۳۱ مترمربع مفروز و مجزی از ۱ و ۲ و ۳ و ۶ 

و ۷ و ۸ فرعی و قسمتی از ۴ و۵  فرعی و مشاعات
شماره های فرعی از پالک ۲۶۳۷ اصلی واقع در مسعودآباد بخش سه آران و بیدگل

۱۰۲۵۱ فرعی: آقای محمد دشتی آرانی به شناسنامه شماره ۸۳ کدملی ۶۱۹۹۵۲۲۵۳۲ 
فرزند حسن و خانم طاهره زارع آرانی به شناسنامه شماره ۲۶۴ کدملی ۶۱۹۹۵۲۴۳۴۹ 
فرزند احمد )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۸۵.۲۵ مترمربع مفروز و مجزی 

از ۱۱۸۹ فرعی و ۲۶۴۶ فرعی
شماره های فرعی از پالک ۲۶۳۸ اصلی واقع در احمدآباد بخش سه آران و بیدگل

۱۲۷۶۰۰۴۳۶۲ کدملی  ۳۵۴۱ فرعی: خانم یسری سلمی به شناسنامه شماره 
۱۲۷۶۰۰۴۳۶۲ فرزند احمد، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۲۵ مترمربع

۳۵۴۲ فرعی: آقای مهدی ذاکری به شناسنامه شماره ۱۰۲۷۲ کدملی ۶۱۹۹۱۴۲۶۸۳ 

فرزند محمد، ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۲۳ مترمربع
۳۵۴۳ فرعی: آقای جواد مرادپور آرانی به شناسنامه شماره ۳۲ کدملی ۶۱۹۹۶۰۱۵۶۴ 

فرزند علی محمد، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۰۳.۸۰ مترمربع مجزی از ۶۴ فرعی
کدملی   ۱۷۳۹ شماره  شناسنامه  به  ارانی  سرکار  معصومه  خانم  فرعی:   ۳۵۴۴

۱۲۶۱۹۶۴۴۷۰ فرزند اسمعیل، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۸۹.۹۰ مترمربع
۳۵۴۵ فرعی: آقای سلمان عدنیان آرانی به شناسنامه شماره ۷۹ کدملی ۶۱۹۹۷۰۷۵۹۱ 

فرزند محمد، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۸۳.۴۱ مترمربع مجزی از ۶۱ فرعی
۱۴۰۰/۰۸/۲۷

شماره های فرعی از پالک ۲۶۴۰ اصلی واقع در آراندشت بخش سه آران و بیدگل
۲۱۳۶ فرعی: خانم عطیه قنائی مقدم آرانی به شناسنامه شماره ۷۹۸۲ کدملی 
۶۱۹۹۱۱۹۷۸۹ فرزند مسلم، ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱۲۴.۵۰مترمربع مجزی 

از ۱۸۲ فرعی
۲۱۳۷ فرعی: خانم عطیه قنائی مقدم آرانی به شناسنامه شماره ۷۹۸۲ کدملی 
۶۱۹۹۱۱۹۷۸۹ فرزند مسلم، ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱۱۳.۵۰ مترمربع مجزی 

از ۱۸۲ فرعی
۲۱۳۸ فرعی: آقای احمدرضا محمدعلی زاده آرانی به شناسنامه شماره ۳۶۲ کدملی 
۳۱ کدملی  آرانی به شناسنامه شماره  باغبانی  ۶۱۹۹۵۳۲۸۲۱ و خانم شمسی 
۶۱۹۹۵۷۵۸۰۶ فرزند تقی )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه )که جوی عمومی مزرعه 

آراندشت از آن می گذرد( به مساحت ۱۹۱.۲۱ مترمربع مجزی از باقیمانده ۴۳ فرعی
۲۱۴۱ فرعی: خانم فاطمه سادات عباس زاده آرانی به شناسنامه شماره ۹۱۱۱ کدملی 
۶۱۹۹۱۳۱۰۵۳ فرزند سیدجواد، ششدانگ یکبابخانه و چندباب مغازه به مساحت ۲۵۵.۷۴ 

مترمربع مفروز و مجزی از ۱۳ فرعی
۱۴۰۰/۰۸/۲۹

به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا ۳۰ )سی( روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ - رییس 

اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل - حامد فکریان آرانی – ۱۲۰۸۲۳۱ / 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 آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. رای شماره ۱۷۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۵ آقای فتح اله فاضل نجف آبادی فرزند 
یداله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت ۱۵/۶۰ مترمربع مجزی شده از 
پالک شماره ۹۲ اصلی واقع در قطعه ۵ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک 
رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵، تاریخ انتشار نوبت  دوم: 
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۱۱۳۶۶ / م الف

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و برحسب ماده ۳ قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر تایید انتقال 
عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 

تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و درمهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۷۸۹۲ مورخ 
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ جمال حسینی فرزند سیدحسن بشماره شناسنامه ۱۴۱ صادره از اصفهان 
بشماره ملی ۱۲۹۱۳۲۱۰۷۱ در ششدانگ یکباب گاراژ احداثی برروی قسمتی از قطعه 
زمین پالک ۳۶۵ فرعی از اصلی ۷۷۲۵ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت ۱۶۸۹/۹ 
مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ – رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی 

وصفی – ۱۲۱۲۴۶۰ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۵۰۰۰۱۷۰، ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض و بالمنازع متقاضی آقای اصغر 
رحیمی ناغانی فرزند فالمرز بشماره شناسنامه ۵۹۶۷۹ صادره از اصفهان در یک باب مغازه 
به مساحت ۵۱/۲۲ متر مربع به پالک ۳۰۱ اصلی واقع در بخش ۱۶ خریداری مع الواسطه 
از مالک رسمی آقای تقی محبی به آدرس حاجی بلوار شاهد پالک ۳۸ محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 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: ۱۴۰۰/۸/۰۵، نوبت دوم: ۱۴۰۰/۸/۲۰ - علی جوانی رییس ثبت 

اسناد و امالک شاهین شهر – ۱۲۱۲۰۵۵ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۲۰۷، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل و پرونده کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۶۳۱ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
مصطفی نصیری خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از 
پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی 
است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه 
ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات 
ضمیمه شامل سند ۲۴۱۴۲ مورخ ۹۶/۱۰/۰۵  دفتر ۳۲۲ و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی 
نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات 
متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از 
عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم مصطفی 
نصیری خوزانی به شناسنامه شماره ۲۲۶ کدملی ۱۱۴۱۶۲۵۷۵۱ صادره فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۴۵۷/۱۲ مترمربع پالک شماره ۳۱۲۴ و 
۱۱۰۸ فرعی از ۸۵ 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 ۱ قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی 
آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به 
صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت 
اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ - رییس اداره ثبت اسناد 

و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۰۲۵۳۸ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۴۰۸، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده 
کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۱۹۰ مربوط به تقاضای آقای/خانم علیرضا قدیری 
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 علیجان عموتقی و 
سند ۱۸۱۸۸ و دفتر ۳۶۲ صفحه ۲۶۰ و سند ۱۸۹ 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 علیرضا قدیری به شناسنامه شماره ۳۴۳ کدملی 
۱۱۴۱۰۵۹۴۱۱ صادره فرزند غالمعباس نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
۲۷۷/۱۷ مترمربع پالک شماره ۲۴۶۹ و ۲۴۷۰ فرعی از ۷۲ 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 ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک 
وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به 
نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی 

– ۱۲۰۲۶۶۰ / 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 آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. آرای شماره ۵۷۱۴ و ۵۷۱۵ و ۵۷۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۷ آقای محسن عسگرزاده 
فرزند عباسعلی در دو دانگ مشاع و خانم فاطمه قنادی نجف آبادی فرزند حسن نسبت به 
یک دانگ مشاع و خانم ندا کارشناس نجف آبادی فرزند محسن نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت ۱۷۴/۷۵ مترمربع مجزی شده از پالک شماره ۷۳۴  اصلی 
واقع در قطعه ۴ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ - حجت 
اله کاظم زاده اردستانی سرپرست  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسی – ۱۲۰۵۱۴۰ / م الف

آگهی

چاقی مفرط در کودکان و راه های پیشگیری از آن
اضافــه وزن و چاقــی مفــرط در 
کــودکان سراســر جهــان در حال 
افزایــش اســت و هــر روز بیــش از 
گذشــته لــزوم توجــه بــه وزن کــودکان، احســاس 

می شود.
ک و عوارض   چاقــی در کــودکان می توانــد خطرنــا
گر کودک شما چاق  زیادی داشته باشد؛ بنابراین ا
اســت، بهتر اســت هر چه ســریع تــر به فکــر درمان  

آن باشید.
افزایش فشــار خون، اختالل در سطح چربی های 
خون و دیواره های رگ های خونی، افزایش سطح 
انسولین و بروز سندروم متابولیک، دیابت نوع دو، 
بیماری های کلیوی، مشکالت تنفسی، مشکالت 
استخوانی و عضالنی از عوارض چاقی  هستند که در 

آینده نزدیک سالمت فرزندان را تهدید می کنند.
گر به آمار های چاقــی در کودکان دقــت کنیم، در  ا
می یابیم که تقریبا حــدود ۲۵ درصد کودکان دنیا 
دچــار اضافه وزن هســتند بــه ویژه در کشــور های 
پیشرفته و کودکانی که مورد غفلت مراقبتی پدر و 

مادر قرار می گیرند.
همه کودکانی که وزن اضافی دارند، چاق نیستند. 
شــاخص توده بدنــی )BMI( که راهنمایــی از وزن 
را در رابطــه بــا قــد ارائــه می دهــد، مبنــای چاقــی 
است. پزشک فرزند شــما می تواند از نمودار های 
رشد، BMI و در صورت لزوم آزمایش های دیگری 
استفاده کند تا تشــخیص که آیا فرزند شما اضافه 
گر نگران اضافــه وزن کودکتان  وزن دارد یــا ندارد. ا

هســتید، بــا پزشــکتان مشــورت کنیــد. پزشــک 
تاریخچــه رشــد و نمــو فرزند شــما، تاریخچــه قد و 
وزن خانوادگی و نمودار های رشــدی کــودک را در 

نظر می گیرد.
     توصیه های غذایی برای درمان چاقی 

کودکان
مصرف میوه های تازه و سبزیجات، دانه های کامل 
مانند پاســتای کامل مثل گندم، برنــج قهوه ای و 
موارد دیگــر،  پروتئین های ســبک ماننــد ماهی و 
غ، لبنیات کم چرب مانند شــیر بدون سرشیر،  مر

ماست یونانی و موارد دیگر ضروری است.

با ایــن حــال، بــرای برنامــه غذایــی صحیــح بــرای 
موفقیت، نیاز خواهید داشــت، تا بیشــتر آشــپزی 
کنیــد. آشــپزی و خــوردن، بــا هــم بــه عنــوان یک 
خانواده نه تنها خواصی بــه ارمغان می آورد، بلکه 

باعث ایجاد همبستگی در خانواده می شود.
     نوشیدنی و میان وعده های سالم آماده 

کنید
نوشیدنی های ناســالم را کنار بگذارید و از مصرف 
نوشابه های گازدار و قندی بپرهیزید. سعی کنید 
کودکان را به نوشــیدن آب و شــیر کم چرب ترغیب 
کنید. میان وعده بخش مهمی از عادات تغذیه ای 

کودک است و نباید از آن غافل شد. ترجیحا کودکان 
میان وعده هــا کالــری کمی داشــته باشــند؛ بــرای 
نمونه می توان از میوه ها و سبزیجات استفاده کرد.

      تمرینات ورزشی را افزایش دهید
فعالیت هــای فیزیکی، همانند غذای ســالم برای 
کاهش وزن موثرنــد با این حال، بــرای یک کودک 
هشت ساله، ثبت نام در باشگاه، مثل بازی لی لی 
گر  در حیاط خلوت به نظر جالب نیست بنابراین ا
قصد دارید، این کار را به ســرانجام برسانید، در هر 
تمرین ورزشی که برای فرزندتان طراحی می کنید، 

سرگرمی را در نظر بگیرید.

چاقی

چغنــدر به خاطــر خــوش طعم 
بودن، رنــگ زیبــا و فوایدی که 
برای سالمتی دارد، جزو گیاهان 

محبوب به شمار می رود.
چغندر یک گیاه ریشــه ای اســت که حاوی مواد 
مغذی مهمی است. مطالعات جدید فواید آن را در 
کاهش فشار خون، تقویت انرژی و مبارزه با التهاب 
اثبات کرده اســت، مــواد موجــود در ایــن گیاه به 
جایگزینی سلول های مرده پوست با سلول های 
جدید کمــک می کند و باعــث شــادابی و زیبایی 

پوست می شود.
خواص چغندر برای پوست

جلوگیــری از پیــری: چغنــدر بــه دلیــل داشــتن 

ویتامین ســی و خــواص ضــد التهابــی در درمان 
کنه موثر است. مشکالت پوستی مانند آ

روشن کننده  پوســت: برای اینکه پوستی روشن 
و شــفاف داشــته باشــید، می توانیــد از ماســک 
آب چغنــدر و پودر پوســت پرتقــال به طــور روزانه 

استفاده کنید.
درمــان آفتاب ســوختگی: بــرای از بیــن بــردن 
لک هایی که بر اثر آفتاب ســوختگی ایجاد شــده 
است، می توانید مخلوط آب چغندر و خامه  ترش 

را به صورت هفتگی روی پوست خود بمالید.
برطــرف کــردن تیرگــی دور چشــم: یــک قاشــق 
چای خوری آب چغندر را با چند قطره روغن بادام 

مخلوط کنید و این ترکیب را زیر چشم بمالید.

فواید چغندر برای پوست

پوست

میگــرن خاموش یکــی از انواع میگرن اســت، 
اما با عالئم متفاوت کــه در این مطلب به این 
بیماری و امکان درمان آن اشاره شده است.

 میگرن یکــی از بیماری های شــایع در جهان 
اســت کــه اغلــب بزرگســاالن به ایــن بیمــاری 
دچار می شوند و شایع ترین نشانه آن سردرد 

شدید است.
ســردرد در بیماری میگرن به قدری شــدید و 
غیر قابل تحمل است که در برخی از کشورها 
از جمله ایــران، افــرادی که به حــاد ترین نوع 
میگــرن دچــار باشــند، از خدمــت ســربازی 

معاف می شوند.
میگــرن مکــرر نیســت و در مواقــع خــاص 
ماننــد تغییــر فشــار هــوا، نگهدارنده هــای 
شــیمیایی،رنگ ها و طعم دهنده ها، ورزش 
شدید و... سراغ افراد می آید که در این موارد، 
فرد مبتال، سه مرحله از بیماری را باید تحمل 
کنــد کــه بــه ترتیب ایــن مراحــل پیــش درآمد 

)آئورا(، درد و پس درد نامیده می شوند.
همانطور که پیش تر اشاره شد، سردرد یکی از 
عالئم مهم میگرن است اما نوع دیگری از این 
بیماری وجــود دارد به نــام میگــرن خاموش 
که هیــچ عالئــم ســردردی در آن وجــود ندارد 
و بــه همیــن دلیــل نیــز بــه میگــرن خامــوش 

معروف است.
عالئم میگرن خامــوش عبارت انــد از اختالل 
گفتــار، تــاری دیــد، مشــاهده مناطــق تاریک 
در میدان بینایی، احســاس سوزن سوزن در 

بدن، اســتفراغ و درد شــکم که ایــن عالئم در 
افراد مختلف، یکسان نیستند.

یکســان نبــودن عالئــم در میگــرن خامــوش 
به این معناســت که به عنوان مثال هر فردی 
ممکن اســت به هر دلیلی به درد شــکم دچار 
شــود و ســاده از کنار آن عبــور کند امــا همین 
درد شکم ممکن اســت نشــان ابتالی فرد به 
میگرن خاموش باشــد یعنی حتی یکی از این 

عالئم هم پیام آور میگرن خاموش هستند.
حــدود نیمــی از افــرادی که بــه میگــرن مبتال 
هستند، در ابتدای درگیری  میگرن خاموش 
بودند و اغلب هم هیچ اطالعی از ابتالی خود 

به این بیماری نداشتند.
در صورتــی کــه یک فــرد بــه میگــرن خاموش 
دچــار باشــد، می توانــد از بــروز آن بــه میگــرن 
جلوگیــری کنــد البتــه تشــخیص آن پیچیده 
اســت اما راهکارهای ســاده ای بــرای درمان 

دارد.
میگرن و انــواع آن هیچ راه درمان همیشــگی 
ندارنــد و درمــان آنها فقــط بــرای کاهش درد 
و جلوگیری از بروز عالئم اســت کــه از انواع آن 
می توان بــه داروهــای مســکن ها و داروهای 
پیشــگرانه اشــاره کرد همچنین خواب کافی 
در شــب، یادگیــری ورزش هــای مدیتیشــن 
مانند یوگا، ماساژ چشم  و صورت و قرار دادن 
یخ پشــت گــردن می تواننــد تاثیــر به ســزایی 
در کاهــش عالئــم ناشــی از میگــرن و میگــرن 

خاموش داشته باشد.

میگرن خاموش چیست؟

میگرن

بر اســاس مطالعه ای که به تازگی منتشــر شده 
اســت، نوزادانی که بیشــتر می خوابنــد و کمتر 
در طول شــب بیدار می شــوند، کمتر در دوران 

نوزادی دچار اضافه وزن هستند.
 دکتــر »ســوزان رد الیــن«، سرپرســت تیم ایــن 
تحقیق از بیمارستان بریگهام و زنان در بوستون، 
در این باره می گویــد: »در حالی کــه ارتباط بین 
کافــی و افزایــش وزن در بزرگســاالن و  خــواب نا
کودکان به خوبی ثابت شده است، اما این ارتباط 

قبال در نوزادان تشخیص داده نشده است.«
ردالیــن در ادامــه افــزود: »در ایــن مطالعــه، مــا 
متوجه شدیم که نه تنها خواب شبانه کوتاه تر، 
بلکه بیداری بیشتر در طول خواب، با احتمال 
اضافــه وزن نوزادان در شــش ماهــه اول زندگی 

ارتباط بیشتری دارد.«
طبق گزارش محققان، فقط یک ساعت خواب 
بیشــتر در شــب با کاهش ۲۶ درصدی ریسک 
اضافــه وزن در نــوزاد ارتبــاط دارد. همچنیــن 
نوزادانی که در طول شب کمتر بیدار می شدند، 

خطر اضافه وزن کمتری داشتند.
محققان معتقدند دلیل آن می تواند این مسئله 
باشــد که خواب بهتر باعث ترویج شــیوه های 
معمول تغذیه و خودتنظیمی می شود که هر دو 

می توانند از پرخوری جلوگیری کنند.
در این مطالعه، محققان نزدیک به ۳۰۰ نوزاد تازه 
متولد شــده بین ســالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ را مورد 

بررسی قرار دادند.
ردالین می گوید: »این مطالعه بر اهمیت خواب 
کید می کند. والدین باید  ســالم در هر ســنی تأ
با پزشــکان متخصص اطفال در مورد بهترین 
شــیوه ها برای ارتقا خواب ســالم ماننــد رعایت 
برنامه خواب منظم، ایجاد فضایی تاریک و آرام 
برای خوابیدن و اجتناب از داشتن بطری شیر 

در رختخواب مشورت کنند.«
محققان قصــد دارند چگونگی تأثیــر الگوهای 
خواب بر رشــد در دو ســال اول زندگی را بررســی 
کنند. آنها همچنین امیدوارند سایر عوامل مؤثر بر 
خواب و افزایش وزن را شناسایی کرده و راههای 

ارتقا خواب سالم را ارزیابی کنند.

پژوهش

مطالعات نشان می دهد؛

خواب خوب نوزاد به پیشگیری 
از چاقی او کمک می کند
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در ســال ۲۰۱۸ جــوان تریــن ســیاره بــا کمــک 
کشــف شــد و مــورد  تلســکوپ  های هاوایی 

تحقیق ستاره  شناسان قرار گرفت.
 گروهی از ستاره  شناسان دانشگاه هاوایی، یکی 
از جوان تریــن ســیاره ها را در ابر برج ثور کشــف 
کردند. این سیاره جدید به قدری جوان است 
که هنوز گرمای شــبیه به گدازه از خود منتشــر 
می کنــد. براســاس گزارش هــا، دانشــمندان 
ابتدا این ســیاره را در ســال ۲۰۱۸ با اســتفاده از 
تلسکوپ سوبارو مشاهده کردند، اما سه سال 
بعد با کمــک رصدخانه کک و  تلســکوپ های 
دیگر ایــن رصدخانه  ســیاره جــوان را بررســی و 

ردیابی کردند.
گفته شــده، این یــک فرصت بســیار نــادر برای 
مشاهده مستقیم سیاره ۲M۰۴۳۷b بود. هنوز 
محققان در حال بررســی این ســیاره هستند و 
در تحقیقات خود متوجه شــدند سیاره جوان 
حدود صد برابر ستاره، زمین و خورشید فاصله 

دارد و ایــن امر احتمــال برخــورد ۲M۰۴۳۷b با 
زمین یا خورشید را کاهش می دهد.

گفتنــی اســت کــه مشــاهدات آینــده می تواند 
شــکل گیــری ســیاره ها را بیشــتر روشــن کنــد. 
جمــع آوری جزئیــات بیشــتر نیــز زمــان زیادی 
نمی برد. ایــن تیــم امیــدوار بــود که تلســکوپ 
فضایــی جیمــز وب می توانــد بــه تشــخیص 
گاز های جو و قمر های تازه شــکل گرفته کمک 
کند. همانطــور کــه ۲M۰۴۳۷b در حال حاضر 

مهم است، می تواند در آینده مهم تر باشد.

تیمــی از محققــان موسســه بازرگانــی HSE در 
روســیه، روش جدیــدی را بــرای پیش بینــی 
ورشکســتگی شــرکت  ها با اســتفاده از تکنیک 
هوش مصنوعــی توســعه دادند.  پیــش بینی 
ورشکســتگی شــرکت ها بــا توجــه بــه عالقــه 
اقتصاد دانان سراســر جهان به درک علل این 
رویــداد می انجامــد و تحقیقــات آنهــا در ایــن 
زمینــه معمــوال بــر مطالعــات نظــری و تجربی 
متمرکز است تا دالیل شکست یک پروژه برای 
رســیدگی به ایــن مشــکالت را پیدا کننــد. آنها 
همچنین از داده های مربوط به شاخص های 
عملکرد اقتصادی برای توسعه مکانیسم های 

پیش بینی جدید استفاده می کنند.
محققــان یــوری زلنــوف و نیکیتــا ولودارســکی 
ورشکســتگی  پیش بینــی  کــه  معتقدنــد 
شــرکت ها در چارچــوب فرآینــد طبقه بنــدی 
قرار می گیــرد، یعنــی تعیین اینکــه آیا یک پــروژه 
خــاص شــرایط موفقیــت و تــداوم کار را در یــک 
دوره معیــن بــرآورده می کنــد یا خیــر. بــه عنوان 
بخشــی از مطالعــه منتشــر شــده در مجلــه 
 ،"Expert Systems with Application" علمــی 

تیم تحقیقاتــی مجموعــه ای از ســوابق تاریخی 
مربوط به تعدادی از شرکت های موفق و شکست 
خورده را جمع آوری کرده و در عین حال سیستم 
هــوش مصنوعی را بــرای اســتفاده از یک ســری 

شاخص های عملکردی آموزش دادند.
     نمادی از هوش مصنوعی

وب سایت »TechExplorer« به نقل از محقق 
یوری زلنسکی گفت: "ما توانستیم یک معادله 
الگوریتــم ابــداع و آن را براســاس داده هــای 
نامتعادل آمــوزش دهیــم تا پیــش بینی های 
دقیق تری نسبت به روش های سنتی موجود 
انجام دهیم". وی افزود: "این فناوری منحصرا 
به شاخص های مالی شرکت ها بستگی دارد و 
حتی در شرایط سختی مانند همه گیری کرونا 
نیز می توان بــه نتایــج آن تکیه کرد. زلنســکی 
معتقد اســت که این سیســتم جدید در آینده 
به جای سیســتم فعلی بــرای ارزیابی عملکرد 
کید کرد که این  شرکت ها جایگزین می شود و تا
سیســتم تنها بر ورشکستگی شــرکت ها تمرکز 
نمی کند، بلکه حتی می توان از آن برای انجام 
انواع مختلف ارزیابی اقتصادی استفاده کرد."

طبق یافته هــای محققــان روند فروپاشــی و از 
بین رفتن جو سیاره پلوتو آغاز شده است.

 به گفته دانشــمندان، جو پلوتــو در حال تغییر 
و تحول های عجیبی است. این سیاره کوتوله 
یخی، که بیش از ۳ میلیارد مایل )۴.۸ میلیارد 
کیلومتر( از زمین فاصله دارد در کمربند کویپر، 
هنگام عبور از جلوی یک ستاره در سال ۲۰۱۸، 
توجه ســتاره شناســان را به خود جلب کرد. با 
نور این ســتاره  پس زمینه پلوتو، تیم محققان 
توانســتند مشــاهدات خود را روی این ســیاره 
کوتوله و جو آن انجام دهند. با این دید منحصر 
به فرد، دانشمندان به یک نتیجه شگفت انگیز 
رســیده و آن را در یــک مطالعــه جدیــد توضیح 
دادند. ســتاره شناســان شــواهدی یافتند که 
نشــان می دهد جو پلوتــو در حــال از بین رفتن 
اســت. این تیــم بــا اســتفاده از تلســکوپ ها در 
چندیــن نقطــه مختلــف در ایــاالت متحــده و 
مکزیک، پلوتــو و جو نــازک آن را کــه مثل زمین 
عمدتا از نیتروژن ساخته شده است، مشاهده 
کردنــد. اتمســفر پلوتــو با فشــار بخــار یــخ روی 
سطح این ســیاره تثبیت و نگهداری می شود. 
گر دمای یخ ها در پلوتو تغییر کند، چگالی  پس ا

اتمسفر آن می تواند جو را دچار تغییرات کند.

     کاهش دمای پلوتو در 2۵ سال گذشته
در طی ۲۵ ســال اخیــر پلوتــو از خورشــید دورتر 
و دورتــر شــده و بنابرایــن دمــای ســطح آن نیز 
رو به کاهــش اســت. با ایــن مشــاهدات اخیر، 
محققان شــواهدی یافتند که نشان می دهد 
جو پلوتو در واقع در حال سرد شدن است، زیرا 
سیاره کوتوله سردتر و سردتر می شود.به لطف 
پدیده ای که به اینرسی حرارتی معروف است، 
فشار سطح و چگالی اتمسفر پلوتو تا سال ۲۰۱۸ 
به افزایش خود ادامه داد. با این حال، اینرسی 
حرارتــی نیمه پایــدار مانــد و و با ســردتر شــدن 

پلوتو، جو آن بیشتر و بیشتر ناپدید می شود.
     تغییرات جوی سیاره پلوتو

لسلی یانگ، دانشمند کارمند SwRI، که روی 
موضوع برهمکنش بین اجسام یخی منظومه 
شمســی و ســطوح و اتمســفر آن هــا مطالعــه 
می کند، می گوید: برای مقایسه می توان زمانی 
را در نظر گرفت که خورشــید شــن ها ســاحل را 
گرم می کند. نور خورشید به شدیدترین میزان 
خود می رسد، اما ماسه بعد از ظهر هم به جذب 
گرما ادامه می دهد. ادامه تداوم جو پلوتو نشان 
می دهد که مخازن یخ نیتروژن در سطح پلوتو 

حفظ شده است.

جوان ترین سیاره زیر ذره  بین ستاره شناسان

پیش بینی ورشکستگی شرکت  ها 
کمک هوش مصنوعی با 

جو پلوتو در حال از بین رفتن است

فناوری محققان امنیتی: کاربران آیفون فیسبوک را 
حذف کنند

محققــان  گفته  هــای  طبــق 
امنیتــی، کاربــران آیفــون باید 
فیسبوک را از گوشی  های خود 
گهی هــای تبلیغاتــی که  حــذف کننــد. اولیــن آ
شرکت اپل در سال ۲۰۰۷ برای کمک به فروش 
گوشــی هوشــمند جدید خود انجام داد شامل 
ویژگی هایــی بــود کــه بــرای کاربــران فیســبوک 
طراحــی شــده بودنــد. در ایــن تبلیغــات گفتــه 
گر شما آنقدر به برنامه فیسبوک عالقه  می شد ا
دارید که هر بار که پشت رایانه خود می نشینید 
آن را چک می کنیــد، به این موضــوع فک کنید 
که هرگاه دور از رایانه خود باشید نیز بتوانید این 
کار را انجــام دهید. البتــه در آن زمان اپ اســتور 
وجود نداشــت و کاربران برای دسترسی به این 
ســایت باید از مرورگر ســافاری موبایل استفاده 

می کردند.
     استفاده فیسبوک از شتاب سنج گوشی 

برای جمع آوری اطالعات شخصی
کنــون بــا گذشــت بیــش از ۱۴ ســال، محققان  ا
امنیتی به کاربران iOS هشدار می دهند که باید 
برنامه فیسبوک را از تلفن خود حذف کنند. زیرا 
گر آن ها ردیابی توسط برنامه های شخص  حتی ا
ثالث را نیــز متوقــف کنند، فیســبوک همچنان 
داده های مکان را با استفاده از متادیتا از تصاویر 
و آدرس های IP جمع آوری می کند. فیســبوک 
پذیرفتــه اســت کــه اطالعــات را به ایــن روش 
جمع آوری می کند، اما در مورد اشتباه بودن این 

اقدام در زمانی که کاربر تصمیم می گیرد ردیابی 
نشود، صحبتی نکرد.

     حذف کردن فیسبوک
فیســبوک  کــه  می گوینــد  امنیتــی  محققــان 
همچنین از شــتاب  ســنج آیفــون بــرای ردیابی 
حرکات کاربــران اســتفاده می کند کــه می تواند 
منجر بــه کشــف رفتار هــا و فعالیت هــای آنها در 
ســاعات خاصی از روز شود. همچنین می تواند 
گر  کاربــر را بــا اطرافیــان خــود پیوند دهد حتــی ا
کســانی هســتند.  نمی دانید ایــن افــراد چــه 
شــتاب  ســنج همچنین می تواند به فیســبوک 
در تشــخیص وضعیت کاربر هنگام اســتفاده از 

یــک برنامه مثل دراز کشــیدن، نشســتن یــا راه 
رفتن کمک کند.

     راهی به جز حذف کردن برنامه وجود 
ندارد

از طرفــی هیــچ راهــی بــرای خامــوش کــردن و 
جلوگیــری از اســتخراج اطالعــات فیســبوک از 
شــتاب ســنج وجود ندارد. محققین می گویند 
که فیسبوک همیشه داده های شــتاب سنج را 
گر به فیســبوک اجازه دسترسی به  می خواند. ا
موقعیت مکانی خــود را ندهید، برنامــه باز هم 
می تواند مکان دقیق شــما را تنها با گروه بندی 
کاربر بــا کاربرانی بــا همان الگوی ارتعاشــی ثبت 

شده در شتاب سنج، جمع آوری کند.
     جاسوسی از تلفن همراه

محققان امنیتی می گویند که داده های شتاب 
گرام و واتساپ  ســنج توســط فیسبوک، اینســتا
گرچه می توان دریافت این  جمع آوری می شود، ا
داده ها را در واتساپ متوقف کرد. تامی میسک، 
یکی از این محققان می گوید: " مشخص نیست 
گرام از داده هــای  کــه چــرا فیســبوک و اینســتا
شتاب  ســنج اســتفاده می کنند. من نتوانستم 
راهی بــرای غیرفعــال کــردن آن پیــدا کنم. این 
بدان معنی اســت کــه تنهــا راه بــرای جلوگیری 
از جمــع آوری ایــن اطالعات توســط فیســبوک 
گرام این اســت کــه برنامه هــا را از تلفن  و اینســتا

خود حذف کنید."
گرچه داده های شتاب  سنج بی خطر  او افزود: "ا
به نظر می رسند، اما اطالعاتی که اپلیکیشن ها 
از این داده دریافت می کنند شگفت انگیز است."

محققان از مثال دو مسافر در اتوبوس استفاده 
می کنند تــا توضیح دهند که چگونه فیســبوک 
می توانــد از شــتاب ســنج بــرای یافتــن مــکان 
گر  دقیق شــما اســتفاده کند. آنها می گوینــد: "ا
در اتوبــوس هســتید و یــک مســافر دیگــر مکان 
ک می گذارد،  دقیق خود را با فیسبوک به اشترا
فیسبوک به راحتی با مقایسه الگو های ارتعاش 
یکســان می توانــد تشــخیص دهــد که شــما در 
همــان مکانــی کــه مســافر حضــور دارد در حال 

سفر هستید."

فناوری

حکایت

یکی از دغدغه های بانــوان در فصل پاییز، 
انتخاب شال و روسری است که هم از نظر 
جنــس و هــم از نظــر رنــگ، مناســب فصل 
پاییز باشد. انتخاب شال و روسری مناسب 
بــا هــر فصــل و اســتفاده از آن، عــالوه بــر آن 
که ظاهــری زیبا، آراســته و چشــم  نــواز را به 
همــراه دارد، موجب حفظ ایمنــی بدن در 
فصول مختلف می شــود. برای مثال شال 
پشــمی در پاییز و زمســتان عــالوه بــر آن که 
ظاهر بســیار مطلوبی دارد به دلیــل آن که 
روی گوش هایتــان را نیز پوشــانده، از ورود 
ســرما به داخــل آن  هــا جلوگیــری می کند. 
انتخــاب شــال و روســری مناســب فصــل، 
ظاهــر شــما را زیبــا و چشــم نواز می کنــد. 
در این مطلب از مجله دلتا به معرفی شال و 

روسری مناسب پاییز می پردازیم.
     شال و روسری ابریشم

اســتفاده از پارچــه ابریشــم بــرای شــال و 
روســری پاییــزی انتخابی به جا و مناســب 
محسوب می شود. به احتمال زیاد همه ما 
می دانیم که پارچه ابریشم به دلیل فرآیند 
طبیعی، دشــوار و ارزشــمندی کــه موجب 
تولیدش می شــود، پارچــه ای گران قیمت 
و فوق العــاده شــیک و زیبــا اســت. شــال و 
روســری ابریشــمی را بــا لباســی مناســب و 
درخور زیبایی اســتفاده کنید، تا هارمونی 
صحیح و چشم نوازی در ظاهر شما پدیدار 

شود.
     شال و روسری پشمی

نام این جنس پارچه نیــز موجب پیدایش 
احســاس گرما در بــدن می شــود. از این رو 
بدیهی است که مناســب ترین گزینه برای 
فصول سرد سال اســت. اما شال و روسری 
پشــمی انواع ســبک و ســنگین دارد کــه به 
طبع شــال و روسری پشمی ســبک یا نازک 
مناســب پاییــز و جنــس پشمی ســنگین و 
ضخیــم یــا چندالیه آن مناســب زمســتان 

است.
از استفاده شــال و روسری پشــمی پاییزه و 
زمســتانه به همراه مانتوهای نازک و نخی 
نیز پرهیز کنید، چــرا که ظاهــری عجیب و 
تضادی بصری را در چشم بیننده به وجود 

می آورد.
     روسری های چروک شطرنجی

نــوع  خوب ایــن  گی هــای  ویژ از  یکــی 
روســری ها این اســت کــه شــما می توانیــد 
آن ها را با هر نوع لباس پاییزه و زمستانه ای 
هماهنگ کنید. این نوع از روسری ها با هر 
لباس گرمی، بــه خوبی ترکیب می شــوند. 
آرایــش  همچنیــن پیشــنهاد خوبــی بــرای ٖ

مات هستند.
     روسری های نخی پاییزه

روســری های نخــی پاییــزه زیــر مجموعــه 
پارچه هــای پنبــه ای هســتند. بــه دلیــل 
عبــور نــدادن ســرما از خــود و گــرم بــودن، 
مناسب ترین جنس شــال یا روسری برای 
فصل ســرما اســت. جنس نخی بــه راحتی 
اتــو می شــود و کمتــر از ســایر جنس ها ســر 
می خورد. سبک، لطیف و نرم است و یکی 
از مناسب ترین پارچه ها برای فصل پاییز و 

زمستان است.
     شال های ساده با رنگ تیره

بافــت شــال و روســری های ســاده بســیار 
ســبک و نــرم اســت و در نهایــت باعــت 

خستگی سر و گردن شما نمی شود.

تــوکای پیــری تکــه نانــی پیــدا کــرد، آن را 
برداشت و به پرواز در آمد.

پرندگان جوان این را که دیدند، به طرفش 
پریدند تا نان را از او بگیرند.

وقتی تــوکا متوجه شــد که االن بــه او حمله 
می کننــد، نان را بــه دهــان ماری انداخت و 
با خود فکر کرد، وقتی کســی پیر می شــود، 
زندگــی را طــور دیگــری می بینــد، غذایــم را 
از دســت دادم. امــا فــردا می توانــم تکه نان 

دیگری پیدا کنم.
گــر اصــرار می کــردم کــه آن را نگــه دارم،  اما ا
در وســط آســمان جنگــی بــه پــا می کــردم. 
پیروز ایــن جنگ، منفــور می شــد و دیگران 
خــود را آمــاده می کردنــد تــا بــا او بجنگنــد و 
نفــرت قلــب پرنــدگان را می انباشــت و ایــن 
وضعیــت می توانســت مــدت درازی ادامه 

پیدا کند.

زیباترین و مناسب ترین 
شال  و روسری برای پاییز

توکای پیر

خواص عســل بر کســی پوشــیده 
گــر می خواهیــد یــک  نیســت. ا
خورش خوشمزه اصیل و مجلسی 
درست کنید، به شما پیشنهاد می کنیم مرغ عسلی را 

حتما امتحان نمایید.
از شیرین پلو و فسنجان که بگذریم، غذاهای شیرین 
جای زیادی در ســفره مــا ندارند اما وقتی بســیاری از 
همین غذاهای ناآشنا روی میز مهمانی قرار می گیرند، 
توجه همه را به طعم خاصشان جلب می کنند. در این 
ک های  مطلب طرز تهیه یکی از پرطرفدارترین خورا
غ  ک مر شــیرین را به شــما آموزش می دهیــم. خــورا

غ برشته خوشمزه اســت که با سسی  عســلی یک مر
متفاوت و ســاده طعم دار شــده. مطمئن باشید که 
ک های شیرین،  شما هم مثل طرفداران قدیمی خورا

از چشیدن مرغ با عسل پشیمان نمی شوید. 
     مواد الزم:

ران مرغ با پوست و استخوان: چهار تا شش تکه
نمک دریا: به مقدار الزم

روغن زیتون: یک قاشق غذاخوری
فلفل قرمز تند خرد شده: یک عدد

سبزیجات شسته و خرد شده: به مقدار الزم
عسل: دو قاشق غذاخوری

سرکه سیب: یک قاشق غذاخوری
ک مرغ عسلی      طرز تهیه خورا

     مرحله اول
برای شروع تکه های مرغ را بشویید و با یک دستمال 
تمیز دو طرفشــان را خوب خشــک کنید. سپس به 
مقدار کافی به هر دو طرف مرغ ها نمک و فلفل بزنید و 
آن را در تابه مناسبی قرار دهید که داخلش روغن زیتون 
ریخته اید. تابه را روی حرارت مالیم قرار دهید و در آن 
غ ها سرخ شــوند. در زمان سرخ شدن  را ببندید تا مر

مرغ ها، آن ها را تکان نداده و زیر و رو نکنید.
     مرحله دوم

غ  حــدود ۲۰ دقیقه طول می کشــد که یک طــرف مر
خوب سرخ و برشته شود. بعد از اینکه به اندازه کافی 
سرخ شد، مرغ را به طرف دیگر برگردانید و دوباره در تابه 
غ کمی آب  را ببندید. دلیل بستن در این است که مر
بیندازد و زمان سرخ شدن آن طوالنی شــود. در این 
صورت مرغ بدون آنکه نیاز به اضافه کردن آب داشته 
باشد به اندازه کافی می پزد و پوســت آن بعد از سرخ 

شدن خشک و ترد می شود.
     مرحله سوم

در فاصلــه تفت خــوردن فلفــل، ســبزیجات دلخواه 
خود مثل کاهو، بروکلی و … را خرد کرده و در یک کاسه 
بزرگ بریزید. به آن ها نمــک و فلفل بزنید و خوب زیر 

و رو کنید.
     مرحله چهارم

غ سرخ شدند آن ها را از تابه بیرون  وقتی ران های مر
بیاوریــد، فلفــل قرمــز خــرد شــده را در همــان روغــن 
باقی مانده تفت دهید. وقتی فلفل تفت خورد، شعله 
را خاموش کنیــد و عســل را در تابه بریزید تــا با همان 
حرارت تابه آب شود و بافت بازتری پیدا کند. عسل را 
با فلفل و سرکه سیب مخلوط کنید. یک قاشق از این 
سس را روی سبزیجاتی که آماده کرده بودید بریزید و 

مرغ ها را آغشته به باقی سس کنید.
     مرحله پنجم

مرغ های آغشته به سس عسل را در ظرف سرو بکشید 
و ســاالدی را که به آن ســس عســلی زده ایــد هم کنار 

آن ها قرار دهید.

غ عسلی، طعمی متفاوت و دلپذیر ک مر خورا

صیقــالن  محلــه  در 
رشــت، خانــه ای از دوران 
مانــده  یــادگار  بــه  قاجــار 
کــه بــه دلیل اینکــه مالــک آن حاجــی میــرزا 
ابریشــمی بود، بانام خانــه ابریشمی شــناخته 

می شود.
 این خانــه از دو تــاالر بانام های چینــی خانه و 
تــاالر آینه تشــکیل شــده و هــر یــک از تاالر ها با 
آئینه کاری های زیبا تزیین شده اند و تصویری 

منحصر به فرد را خلق کرده اند.

خانه ابریشمی رشت

گردشگری

آشپزی

لبوم  رونمایی از آ
موسیقی امید معنوی 

در دیار پدری

امید معنوی خواننــده آیینی آلبوم 
جدید موســیقی را با عنــوان "هالل 
رویــت شــد" طــی آیینــی در آران و 
بیدگل دیار پدری خــود رونمایی و 
به آســتان حضرت محمدهالل بن 
علی بن ابی طالب )ع( در این شــهر 

تقدیم کرد.
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