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غ دولتی مصرف کنندگان و فروشندگان را کالفه کرده است.  یک  داستان ادامه دار کمیاب بودن مر
غ دچار مشکل است و سهمیه ای که در  غ گفت: ثبت در سامانه رهتاب برای خرید مر فروشنده مر
اختیار ما می گذارند کفاف فروش روزانه مغازه را نمی دهد. این در حالی است که سامانه رهتاب قرار بود 
هم دست سودجویان و واسطه ها را قطع کند و هم مرغ را به دست مشتری اصلی یعنی مردم برساند.
صف های طوالنی و تلف شدن وقت مردم و کالفگی فروشندگان از دیگر پیامد های این موضوع است.

مردم باید مرغ به قیمت آزاد ۳۷ تا ۴۵ هزار تومانی در بازار را خرید کنند.
گرانی مرغ را اعالم کنید

حسین ایراندوست معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان تولید و 
غ فروشــی می توانند از  غ را مطلوب توصیف کرد و گفت: هــر روز، حدود هــزار و ۶۰۰ واحد مر عرضه مر
سامانه رهتاب مرغ خرید کنند و که البته در صورت کاهش عرضه در برخی روزها، شاید برخی از آن ها...

غ را اعالم کنید: گرانی مر

کشید غ دولتی در اصفهان َپر  مر

الزام بانک ها 
به ارائه یک نسخه 

از قرارداد به مشتری

افزایش شکاف طبقاتی 
کشور در 

تونل اول کوهرنگ مورد بازرسی قرار گرفت: 

کاهش آبدهی   
سرچشمه های کوهرنگ

کشاورزی در اصفهان 
به سوی مکانیزه شدن 

پیش می رود

آخرین رویدادهای محیط زیستی؛

ضرورت تسریع 
در اجرای طرح انتقال آب 

به فالت مرکزی
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سرمربی تیم ملی فوتبال زنان: 

گروه آسانی قرار نداریم پیست های غیر استاندارد گریبان گیر کارتینگ اصفهان در 
۶

با حکم استاندار اصفهان محمدرضا جانثاری به عنوان معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان 
منصوب شد.  

محمدرضا جانثاری معاون جدید سیاسی امنیتی استاندار اصفهان در رزومه خود مدیرکل 

امنیتی استانداری اصفهان، فرماندهی سپاه ناحیه اصفهان و سال ها فعالیت در حوزه امنیتی 
کدست، جهادی، توانمند، انقالبی و یادگار و جانباز هشت سال دفاع  را دارد.  وی از مدیران پا

مقدس است.

بیست و دومین شهردار اردستان معارفه شد.
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی در جلسه 
معارفه شهردار جدید اردستان گفت:  اردستان از نظر ذاتی 
محرومیت ها و مزیت هایی دارد که مدیر و شهردار باید این 
مزیت ها را بشناسند و در جهت رفع محرومیت ها از آنها 

استفاده کنند.
حجت االسالم سید صادق طباطبائی نژاد با بیان اینکه در 
حد توان به شهرداری کمک خواهیم کرد، افزود :  از مبلغ 
۱۵ میلیارد تومان اعتبار در اختیار نماینده، مبلغ دو میلیارد 

تومان را در اختیار شهرداری اردستان برای ادامه آسفالت 
رینگ غربی اردستان قرار داده ایم.

حمید رضا تأملی، فرماندار اردستان هم در این جلسه، 
جلب اعتماد مردم برای توسعه و ساماندهی بافت های 
فرسوده را خواستار  شد و گفت: رونق گردشگری باید در 

شورا مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این مراسم، مصطفی ایراندوست به عنوان شهردار 
جدید اردستان معرفی و از زحمات نادر یزدانبخش تقدیر 

شد.

گفت: برای رفع  رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
مشکالت درمانی شهرستان ساخت بیمارستانی جدید 
در خوانسار با همکاری وزارت بهداشت و مجلس، پیشنهاد 

شده است.
دکتر شیرانی در بازدید از بیمارستان فاطمیه خوانسار 
گفت: ساخت این بیمارستان با همکاری وزارت بهداشت 
و مجلس به عنوان برنامه ای دراز مدت برای رفع مشکالت 
درمانی شهرستان برنامه ریزی و چندین زمین نیز برای 

احداث آن پیشنهاد شده است.

وی افزود: تامین نیروی انسانی و تجهیزات تنها بیمارستان 
شهرستان به ویژه اختصاص دستگاه سی تی اسکن که نیاز 
ضروری این روز های بیماران کرونایی است به عنوان برنامه 

کوتاه مدت نیز در حال انجام است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: خوانسار یکی 
کسیناسیون  از شهرستان های فعال در استان در بخش وا
کنون بنا بر آماری که شبکه بهداشت شهرستان  است و تا
ارائه کرده به طوری که بیش از ۸۰ درصد از مردم دز نخست 

کسن را دریافت کرده اند.  و ۵۹ درصد دز دوم وا

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: در 
صنعتی سازی ساختمان بسیار عقب هستیم و کمتر از ۵ 
درصد ساختمان های کشور را صنعتی می سازیم، درحالی که 
میانگین صنعتی سازی ساختمان در هر کشوری ۴۰ درصد 

است. 
وی با اشاره به سایت جدید نمایشگاه اصفهان و طراحی و 
معماری زیبای آن، گفت: ساخت این نمایشگاه در مدت سه 

سال، یک رکورد است.
احمد خرم افزود: رکورد اتوبان سازی در اصفهان در پروژه 
کنارگذر غرب اصفهان نیز سه شیفت کاری انجام شد و در نهایت 

۳۰ کیلومتر در مدت ۱۱ ماه به اتمام رسید.
وی به سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان پیشنهاد 
داد تا سهامدار این نمایشگاه بین المللی استان اصفهان شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه 
پیش تر در نمایشگاه ساختمان شیراز عنوان کردم که نمایشگاه 
بعدی نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان باشد نه صنعت 
ساختمان، تصریح کرد: ما در صنعتی سازی ساختمان بسیار 
عقب هستیم و کمتر از ۵ درصد ساختمان های کشور را صنعتی 
می سازیم، درحالی که میانگین صنعتی سازی ساختمان در 

هر کشوری ۴۰ درصد است.
وی ابراز امیدواری کرد: از نسل چهارم ساخت ساختمان در 
که امروز دنیا در نسل هفتم ساختمان  کشور عبور کنیم، چرا
سازی قرار دارد که منطبق بر انقالب چهارم صنعتی است که 
محور استفاده آن ترکیبی از دانش و تکنولوژی های نوظهور 

است.
خرم با بیان اینکه نسل هفتم ساختمان سازی به صورت 
پایلوت در آمریکا، اروپا و چین اجرا می شود گفت: تا ۱۰ سال 
دیگر صنعتی سازی ساختمان به این نقطه خواهد رسید که از 
ساخت قطعات تا حمل بر سر پروژه نیروی انسانی وجود ندارد 

و همه به صورت دیجیتال خواهد بود.
وی گفت: در ایران باید با تالش، خود را به این نقطه برسانیم 

و با لشکر حدود ۶۰۰ هزاری مهندس در رشته های مختلف 
ساختمان این امکان وجود دارد، متاسفانه زمانی که ما این 
نخبگان را جذب نمی کنیم، این نیروها توسط دیگران در سایر 

کشورها جذب خواهند شد.
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت 
ساختمان اصفهان تا دهم آبان ماه ۱۴۰۰ و با حضور برندهای 
مطرح ۱۱۰ شرکت فعال در حوزه ساختمان کشور در فضایی بالغ 

بر ۱۶ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی در حال برگزاری است.
شرکت های حاضر در نمایشگاه بین المللی جامع صنعت 
ساختمان اصفهان در زمینه هوشمندسازی ساختمان، 
ابزارآالت، تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی، آسانسورها و 
باالبرها، پوشش های سقف و دیوار و قطعات پیش ساخته، 
تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی، شرکت های 
انبوه ساز، شیشه، آهن و فوالد، تجهیزات و لوازم ایمنی کار، 
حمام، سونا و آشپزخانه، یراق آالت، در و پنجره، در اتوماتیک، 

دکوراسیون و معماری داخلی رنگ، چسب و رزین و عایق ها، 
کاشی،  بهداشتی،  شیرآالت  ساختمانی،  سنگ های 
کف، لوازم و تجهیزات  سرامیک، پارکت و پوشش های 
الکتریک، الکترونیک و الکترومکانیک، لوله و اتصاالت، مخازن 

پلی اتیلن و صنعتی سازی و فناوری های نوین فعالیت دارند.
کز علمی و پژوهشی، مشاوران و پیمانکاران  همچنین مرا
مصالح پایه )سیمان، گچ، بتن،آجر و...(، نیز در این نمایشگاه 

به ارائه فعالیت ها و پتانسیل های خود خواهند پرداخت.
شرکت های مطرحی از استان های اصفهان، تهران، قم، 
مرکزی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، 
خراسان جنوبی، یزد، فارس و البرز در این نمایشگاه حضور 
دارند، همچنین نمایندگان محصوالت شرکت هایی از 
آلمان، ایتالیا و ترکیه، جدیدترین محصوالت حوزه ساختمان 
را در معرض بازدید متخصصان، عالقه مندان، کارشناسان و 

فعاالن این حوزه قرار می دهند.

مراحل ثبت ملی ۱۰ اثر ناملموس استان اصفهان در 
شورای ثبت استان بررسی و تدوین شد. 

میراث فرهنگی،  کل  اداره  سرپرست  کامیابی  علی 
گردشگری و صنایع دستی استان گفت: ۱۰ اثر شامل 
آیین شاق شاقو در شهرستان لنجان، آداب و رسوم 
سالم نخل زیباشهر )خولنجان، آدرگان(، سنت نذری 
باغملک،  و  اراضی  تاسوعا و عاشورا در روستا های 
گرجی استان اصفهان  ک قوم  مهارت دوخت پوشا

شهرستان های فریدن، فریدونشهر و بویین میاندشت 
است.

در  داری  بومی نوغان  دانش  همچنین  افزود:  وی 
شهرستان نطنز، ایین نخل گردانی روستای پوده، نظام 
آبیاری سنتی مزرعه مندرجان شهرستان چادگان، 
نمایش تعزیه شهر مشکات، مهارت صابون سازی 
قمصر و آداب ختم سی پاره قرآن در جوشقان نقالی از 

دیگر آثار ناملموس استان اصفهان است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان منصوب شد  معارفه شهردار جدید اردستان 

پیشنهاد احداث بیمارستانی پیشرفته برای خوانسار 

در صنعتی سازی ساختمان بسیار عقب هستیم

تدوین مراحل ثبت ملی ۱۰ اثر ناملموس استان اصفهان 
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چراغ کنسرت ها روشن می شود

سیدرسول داودی - شهردار زیار

محتــرم  شــورای  مــورخ 1۴۰۰/7/11  شــماره 12  مصوبــه  بــه  باعنایــت 
اسالمی شــهر، بدینوســیله به اطالع می رســاند شــهرداری زیار درنظردارد 
کاربــری تجاری جمعا به مســاحت  ک بــا  نســبت بــه فــروش تعــداد 1۳ پــال
شــماره  مزایــده  گهــی  آ در  منــدرج  شــرایط  بــا  مترمربــع  حــدود ۳99 
کــه  گــذار نمایــد. لــذا از متقاضیانــی  1۴۰۰/۳2۴2 مــورخ 1۴۰۰/8/8 وا
قصــد شــرکت در مزایــده را دارنــد دعــوت بــه عمــل می آیــد جهــت شــرکت 
کثــر تــا 1۴۰۰/8/22 بــه دبیرخانــه شــهرداری مراجعــه و  در مزایــده حدا

گهــی و اطالعــات مزایــده اقــدام نماینــد. نســبت بــه اخــذ فــرم آ
121۵۰۳2 / م الف

نوبت اول
گهی مزایده« »آ

سال پنجم - شماره  12۶۳- یکشنبه   9 آبان  1۴۰۰ - 2۴ ربیع االول 1۴۴۳
کتبر    2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه ۳1  ا

# اصفهان  تنها  نیست

دستور دفتر رئیس جمهور
 برای بررسی تشکیل ستاد احیای 

زاینده رود

۳

۳

۴

۵



سال پنجم - شماره  12۶3
یکشنبه   9 آبان  1۴۰۰ - 2۴ ربیع االول 1۴۴3

31  اکتبر    2۰21 اقتصاد2

مجــری طــرح کوهرنــگ شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان با اعالم خبر بازرسی از تونل اول کوهرنگ، 
گفت: با توجه به کاهش آبدهی سرچشمه های 
کوهرنــگ بــه حداقــل بهتریــن موقعیــت بــرای 
عملیات بازرسی های دوره ای فراهم شد که این 
عملیات با پیش بینی های الزم پنجــم آبان ماه 

انجام شد.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت آب منطقه ای 

اصفهان، فرزاد خدیوپور با بیان اینکه کارشناسان 
پس از بازرســی اولیه اعالم کردنــد وضعیت تونل 
در شــرایط مطلوبی اســت، اظهــار کرد: این تونل 
تنها نیاز به تعمیرات جزئی دارد و عملیــات آن در 
اسرع وقت انجام خواهد تا در زمان بارش ها بدون 

مشکل در مدار قرار گیرد.
وی افــزود: تونــل اول کوهرنــگ در شهرســتان 
کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد 
کــه طــول آن ۲۷۰۰ متــر و در ســال ۱۳۳۳ بــه بهــره 

برداری رسیده است.
مجــری طــرح کوهرنــگ شــرکت آب منطقــه ای 
اصفهان با اعالم خبر بازرسی از تونل اول کوهرنگ، 
گفت: با توجه به کاهش آبدهی سرچشمه های 
کوهرنگ به حداقل بهترین موقعیت برای عملیات 
بازرسی های دوره ای فراهم شد که این عملیات با 

پیش بینی های الزم پنجم آبان ماه انجام شد.

با دســتور وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس 
کل بانــک مرکــزی بانک هــا از ایــن پــس ملــزم 
می شوند نسخه ای از قرارداد وام ها را به مشتریان 

خود ارائه کنند.
به گزارش فــارس، احســان خانــدوزی وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در دستوری خطاب به علی 
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی آورده است؛ 
الکترونیکی شــدن قراردادهای بانکی می تواند 
نقش مهمــی را در کمک بــه بانک مرکــزی برای 
اعمال قواعد آمره در مرحله اعطای تســهیالت 
و وصــول مطالبات، کاهش معضــالت بانک ها 
در اســتفاده از قراردادهــای کاغــذی و ادعــای 
جعل و انکار و تردید نســبت بــه آنها و همچنین 
تسهیل دسترسی تسهیالت گیرندگان به مفاد 
و جزئیــات قراردادهــای آنها ایفا نمــوده و عالوه 
بر ایجاد شفافیت در اعطای تسهیالت و وصول 
آنهــا بخــش عمــده ای از دعــاوی و اختالفــات 
کم قضائی  قراردادی موجود در بانک هــا و محا

را کاهش دهد.
در ایــن راســتا نماینــدگان مجلــس شــورای 
اســالمی با تصویب ماده ۳ طرح تسهیل صدور 
برخی مجوزهای کسب و کار به عنوان ماده ۳۱ 
الحاقی به قانون بهبود مســتمر محیط کســب 

و کار مقــرر کردند که بانک مرکزی مکلف اســت 
کثــر ســه مــاه پــس از الزم االجرا شــدن این  حدا
قانــون دســتورالعمل نحــوه ثبــت الکترونیکــی 
قراردادهای تسهیالت بانکی را تهیه و به تصویب 

شورای پول و اعتبار برساند.
این مصوبه در مرحله اظهارنظر شورای نگهبان 
غ از تکالیف قانونی مذکور که  قرار دارد. حال فار
پس از ابالغ بــرای بانــک مرکزی و شــبکه بانکی 
الــزام آور خواهــد بــود، تحقق ایــن موضــوع بــه 
عنوان یکی از اولویت های اصلی تیم اقتصادی 
دولت بــوده و آمادگی بــرای پیاده ســازی کامل 
آن و تســریع در رونــد اجرایــی با توجه بــه نیاز به 

کید است. زیرساخت های فنی مورد تا
بر اساس این نامه بانک ها و مؤسسات اعتباری 
گاهی کامل مشتری، ضامن  مکلفند با هدف آ
و وثیقه گــذار از مفــاد قراردادهــای منعقــده 
تمهیدات الزم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای 
کــه دارای ارزش  قــرارداد، نســخه ای از آن را 
قانونی یکســان با ســایر نسخ اســت، در اختیار 
کی  اشخاص ذکرشده قرار دهند. بررسی ها حا
از آن اســت که در برخــی بانک ها و مؤسســات 
اعتباری این مهم مورد توجه قرار نگرفته و مفاد 
ح در بخشــنامه های مــورد اشــاره رعایت  مصر
نمی شود. لذا ضرورت دارد تا زمان الکترونیکی 
شــدن قراردادهــای بانکــی و دسترســی مردم 
بــه قراردادهای منعقــده ترتیبی اتخاذ شــود تا 
بانک هــا و مؤسســات مالــی و اعتبــاری نهایتــا 
یک هفته پس از درخواســت مشــتری یا ســایر 
متعهــدان ذی ربــط در شــعبه یــک نســخه از 
قرارداد اطالعات کامل تسهیالت مزبور از جمله 

جدول اقساط را به آنها تحویل نمایند.

در شرایطی که ســازمان هواپیمایی کشوری 
چندی پیش باالخره از تعلیق مجوز تعدادی 
از مسیرهای پروازی هفت شرکت هواپیمایی 
داخلــی به دلیل گران فروشــی و عــدم رعایت 
برخــی پروتکل هــای بهداشــتی خبــر داده 
بود، این تخلفــات همچنان ادامــه دارد و به 
نظــر می رســد که ایــن جریمــه تاثیــر چندانی 

روی ایرالین ها نداشته است.
بــه گزارش ایســنا، پــس از افزایــش یــک بــاره 
قیمت بلیت هواپیما که از ابتدای تیر امسال 
خ داده  از ســوی شــرکت های هواپیمایــی ر
بــود، جلســات متعــددی بیــن مســئوالن 
راه  کشــوری، وزیــر  ســازمان هواپیمایــی 
وشهرســازی و نمایندگان ایرالین هــا برگــزار 

شد که نهایتا نتیجه ای نداشت و شرکت های 
هواپیمایی بــه بهانه شــیوع ویــروس کرونا و 
محدودیت هــای کرونایــی هزینــه زا اقدام به 

افزایش قیمت بلیت هواپیما کردند.
کــه ســازمان  خ داد  ایــن اتفــاق در حالــی ر
هواپیمایــی کشــوری اقــدام موثــری بــرای 
جلوگیــری از این افزایــش قیمت انجــام نداد 
خ پروازهــای داخلی تــا بیش از ۳۰  و نهایتــا نر
درصد افزایش پیدا کرد. جالب تر اینکه در این 
روزها نــه تنها قیمــت بلیت هواپیمــا افزایش 
یافتــه بلکــه پروتکل هــای بهداشــتی هــم از 
سوی شرکت های هواپیمایی نادیده گرفته 
می شــود و این مســئله بارها صدای اعتراض 

مردم و نمایندگان مجلس را درآورده است.

وزیر نفت گفت: مشترکانی که در سقف تعیین شده 
مصرف کنند قیمت پارسال را پرداخت خواهند کرد 
و آنهایی که بیشتر از سقف تعیین شده برای مصرف 
گاز، مصرف کنند به طور قطع باید هزینه بیشتری 

هم بدهند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نفت، »جواد 
اوجی« پس از دیدار سرزده از مدیریت دیسپچینگ 
شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: با توجه به نزدیک 
شــدن به فصــل ســرد ســال مصــرف گاز در بخش 
خانگی و صنایع افزایش یافته است که از هموطنان 
درخواست می شود با برنامه ریزی نسبت به کنترل 
مصرف و رعایت صرفه جویی دقت الزم را به کار برند.

وی ادامه داد: بر این اســاس مشترکانی که مصرف 
خود را کنترل نکنند به طور قطع مشمول افزایش 

قیمت خواهند شد.
وزیــر نفــت گفــت: در بخــش تولیــد گاز آمادگــی ۱۰۰ 
درصــدی وجــود دارد و پیش بینی ایــن اســت 
کــه بــا برنامه ریــزی شــرکت های ملــی گاز و پخــش 
فرآورده هــای نفتــی و در عیــن حال ذخیره ســازی 
سوخت مایع مناسب در نیروگاه ها و صنایع زمستان 

امسال را بدون چالش پشت می گذاریم.
اوجــی افزود: ســوخت رســانی بــه نیروگاه ها نیــز در 
وضعیت مطلوبی قرار دارد و نزدیک به سه میلیارد 
لیتر حجم ذخیره سوخت نیروگاه ها است که نسبت 

به پارسال ۴۵۰ میلیون لیتر بیشتر است.
کثری به نیروگاه ها در  وی ادامه داد: گازرسانی حدا
دستور کار قرار دارد تا کمتر سراغ استفاده از سوخت 

مایع بروند.
کنون آمادگی خوبی در بخش گاز  وزیر نفت گفت: ا
با توجه به تعمیرات اساسی که در بخش باالدستی 

تولید گاز صورت گرفته وجود دارد.
اوجــی افــزود: فــاز دوازدهــم پــارس جنوبی تــا فردا 
تعمیرات اساســی خود را به پایان خواهد رســاند و 

آمادگی ۱۰۰ درصدی در تولید گاز خواهیم داشت.
وی ادامــه داد: همچنیــن تعمیــرات در بخــش 
پاالیشگاه ها انجام شده و برای ایستگاه های تقویت 
فشــار پیش بینی می کنیــم بــا برنامه ریــزی خوب 
و ذخایــری کــه در نیروگاه هــا و صنایــع وجــود دارد 
زمستانی بدون مشکل خواهیم داشت. جای هیچ 

گونه نگرانی نیست.

تونل اول کوهرنگ مورد بازرسی قرار گرفت:

کوهرنگ کاهش آبدهی سرچشمه های   

خبر

کمیســیون هوشمندســازی و  رئیــس 
حمل و نقل شهری شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: منطقه ۲ یکی از مناطق 
کم برخــوردار اصفهــان بوده که نســبت 
به همه مناطق شــهر از بودجــه کمتری 
برخوردار اســت و از هر لحاظ محرومیت 
در این منطقه مشاهده می شود که باید 

به وضعیت آن رسیدگی ویژه شود.
به گزارش ایمنــا، محمدرضا فــالح درباره 
بازدیــد میدانــی از محلــه ولــدان واقع در 
شــهرداری منطقــه ۲ اصفهــان، اظهــار 
کرد: بر اســاس قولی که در ایــام انتخابات 
بــه مــردم دادیــم، بازدیــد میدانــی را بــه 
اتفاق حجت االســالم مهروی پور، رئیس 
کمیسیون فرهنگی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان، شــهردار و معاونین شــهرداری 
منطقه ۲ از محله ولدان داشتیم، منطقه 
۲ یکــی از مناطق کــم برخــوردار اصفهان 
بــوده که نســبت به همــه مناطق شــهر از 
بودجــه کمتــری برخــوردار اســت و از هــر 
لحاظ محرومیت در این منطقه مشاهده 

می شود.
مــواردی  از  یکــی  کــرد:  اضافــه  وی 
کــه در ایــن بازدیــد مــورد توجــه قــرار 
کارگاه هــای  تکلیــف  تعییــن  گرفــت، 
موزائیک سازی منطقه بود که مقرر شد 
به همــراه شــهردار منطقــه و معتمدین 
محل در دفتر رئیس شــرکت شــهرک ها 
جلســه ای پیرامــون پیگیــری اراضــی 
کارگاه هــا تشــکیل  اختصاصــی به ایــن 

شود.

عدم اعــالم ممنوعیت های جدید توســط 
کارگــروه ویژه اقــدام مالی بــا اســتقبال بازار 

مواجه شد.
به گزارش ایرنــا، کارگروه ویژه اقــدام مالی، 
دســتورالعمل جدیــد خــود را در خصوص 
ضوابط و چارچوب های مربوط به رمزارزها 
و مقابله با پولشــویی از طریق آنها منتشــر 

کرد.
در ایــن بیانیــه بــا وجــود آنکــه ارزهــای 
دیجیتالــی در طبقــه دارایی هــای مالــی 
از  نشــده اند،  بنــدی  دیجیتالــی طبقــه 
دولت ها و مؤسســات مالی خواسته شده 
اســت تــا بــا آنهــا طبــق مقررات ایــن طبقه 
برخــورد شــود. طبق اعــالم FATF، منشــأ 
کنشــات مشــکوک بایــد به این  و مقصد ترا

کارگروه گزارش شود.
بنیــاد تتــر بــا صــدور بیانیــه ای اعــالم کــرد 
دســتورالعمل جدیــدی را به اجــرا خواهد 
گذاشــت تــا جلــوی اســتفاده از پولشــویی 
بــا اســتفاده از ایــن رمــزارز بــه ویــژه در 

پرداخت های فرامرزی گرفته شود.
تتر با ارزش ترین رمزارز با ارزش ثابت جهان 
و پنجمیــن رمــزارز بــا ارزش دنیــا اســت و 
بســیاری از آن به عنوان دالر دیجیتال نام 
می برند. ایــن تغییــرات در راســتای عمــل 
به الزامات جدید کارگــروه ویژه اقدام مالی 

اتخاذ و اجرایی خواهند شد.
شــرکت خودروســازی تســال از احتمــال 
کویــن بــه عنــوان  مجــدد پذیــرش بیــت 
ابزار پرداخــت برای خریــد محصوالت این 
شرکت خبر داده است. این شرکت با صدور 
کان ۱.۵ میلیارد  بیانیه ای اعالم کــرد کمــا
دالر بیت کوین در اختیار دارد و موجودی 

رمزارزهای خود را کم و زیاد نکرده است.
تسال با بیان اینکه به ظرفیت بالقوه ارزهای 
دیجیتالــی هم به عنــوان جایگزینــی برای 
پول و هم برای ســرمایه گذاری بــاور دارد، 
از احتمــال پذیــرش مجــدد بیــت کویــن 

خبر داد.
ارزهــای  جهانــی  بــازار  ارزش  مجمــوع 
دیجیتالــی در حــال حاضــر ۲۵۸۰ میلیارد 
دالر برآورد می شــود که این رقم نســبت به 
روز قبــل ۴.۵۱ درصد بیشــتر شــده اســت. 
در حال حاضر ۴۵ درصد کل بــازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۷ درصد 
در اختیار اتریوم است. بیت کوین ۱۲ سال 
پیش توســط گروه گمنامی از معامله گران 
ک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹  بر بستر بال

معامالت اولیه آن شکل گرفت.

خبر جانشین دبیر کل اتاق بازرگانی استان :

اصفهان سرمایه گریزترین استان کشور است 
جانشــین دبیر کل اتاق بازرگانی 
کشــاورزی  صنایــع، معــادن و 
اصفهان گفت: بر اساس ارزیابی 
انجام شــده این اســتان ســرمایه گریزترین استان 
کشور است و کمترین رغبت برای ورود و بیشترین 
رغبــت بــرای خــروج ســرمایه گــذاران از آن دیــده 

می شود. 
بهنــام ابراهیمــی در یک صــد و هفتمیــن جلســه  
شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
در اتــاق بازرگانــی اســتان اصفهــان افــزود: موانــع 
ســرمایه گذاری در ایــن اســتان بــر اســاس یکــی از 
مدل های مطرح به عنوان امنیت نداشتن سرمایه، 
بــاال بــودن خطرپذیــری، رقابــت نابرابــر در دولــت 
و بخــش خصوصــی، نظــام بانکــی و بیمــه و موانع 
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و سخت گیری در نظر 

گرفته شده است.
وی ادامــه داد: وضعیــت نســبت رشــد مالیــات 
شرکت های بخش خصوصی با رشد سرمایه گذاری 
بخــش خصوصی، حرکــت معکوســی باهــم دارند 
و فرازوفرودهــای آن هــا عکــس همدیگــر عمــل 
می کنند و هر استانی که مالیات بیشتر گرفته شده 
به طــور دقیــق همان جــا خــروج ســرمایه، کاهش 
سرمایه گذاری و رغبت نداشــتن به سرمایه گذاری 

بیشتری مشاهده شده است.
جانشــین دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و 
کشــاورزی اســتان اصفهان  اظهار داشــت: فعاالن 
اقتصادی در ایــن اســتان اعتراض های زیــادی در 
حوزه اجرای طرح های پایلوت )نمونه( مالیاتی در 
اصفهان و عطف به ماسبق کردن بعضی از قوانین 
مالیاتی نسبت به دوره هایی که به طور اصولی نباید 

انجام شود، دارند.
وی اضافه کرد: شاخص های امنیت سرمایه گذاری 
در اصفهان جایگاه مناسبی ندارد و باید به این حوزه 

توجه ویژه شود.
بــه گفتــه وی، رونــد تغییــرات شــاخص امنیــت 
ســرمایه گذاری فصل گذشته در کل کشــور به طور 
تقریبی ثابت بوده اما  وضعیت امنیت سرمایه گذاری 

در استان اصفهان بدتر شده است.
ابراهیمی یادآور شد: ســرمایه گذاری در واحدهای 
صنعتی اســتان اصفهان تا بهــار ســال ۱۴۰۰ به طور 

تقریبــی در حــال رشــد بــود اما ایــن رونــد در حــوزه 
جوازهای تأسیس )بنگاه های جدید( نزولی است و 
یعنی این که تمام سرمایه گذاری در حوزه بنگاه های 
موجــود انجام شــده اســت. وی خاطرنشــان کرد: 
نرخ صدور جوازهای تأســیس در اســتان اصفهان 
مناسب نیســت. جانشــین دبیر کل اتاق بازرگانی 
صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان گفت: 
ســتاد تســهیل و ســتاد پیگیــری سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی به عنوان نهادهایی هستند که به 

مشکالت بنگاه های موجود می پردازند.
کیــد کرد: بــرای حفظ وضع موجــود و حفظ  وی تأ
سرمایه و اشتغال موجود به خوبی و با موفقیت عمل 
شده است، اما برای اصفهان به عنوان موتور محرک 
اقتصاد کشور و یک استان صنعتی و تجاری، تنها 
حفظ وضع موجود کفایت نمی کند و باید شــرایط 
و محیــط را بــرای ســرمایه گذاری جدیــد و توســعه 
صنایــع موجــود و افزایــش ظرفیت هــا مناســب و 

تسهیل کنیم.
ابراهیمی بیان کرد: منابع بانکی اصفهان، برای ارائه 
تسهیالت در مناطق و اســتان های دیگر استفاده 

می شود.
وی ادامــه داد: بانک هــا و به ویــژه بانک هــای 
خصوصی منابع اســتان اصفهــان را در مرکز صرف 
ک و مستغالت و توسعه  سرمایه گذاری در حوزه امال
ســرمایه گذاری در حوزه ساختمان به عنوان مثال 

در تهران می کنند.
وی افزود: نسبت قانونی سپرده هایی که بانک ها 
می تواننــد پــس از کســر ذخایــر قانونی تســهیالت 
ارائه کند، ۸۵ درصد در کل است اما در زمان حاضر 
بانک ها به طور نامتوازن در استان های مختلف این 
قانون را رعایت می کنند در بعضی از استان ها حتی 
بیش از سپرده ها تسهیالت داده می شود و بعضی از 

استان ها کمتر پرداخت می کنند.  
جانشــین دبیر کل اتــاق بازرگانی صنایــع، معادن 
و کشــاورزی اســتان اصفهــان گفت: این اوضــاع را 
فروردین ۹۸ به عنوان یکی از دستور کارهای جدی 
شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
پیگیری کردیم که ۱۶ بانک را بررســی کردیم که در 
بهمن ۹۹ و در بهترین شــرایط به ۶۱ درصد رسید و 
هنوز تا ۸۵ درصد که باید به طــور کل رعایت کنند 

همــه بانک هــا ازنظر ایــن نســبت در کل وضعیــت 
نامطلوبی برخوردارند.

وی بیــان کرد: مــا در اســتان بــه نســبت ۶۰ درصد 
ســپرده ها پــس از کســر ذخایــر قانونــی در بهترین 
شرایط رسیدیم که این به هیچ وجه زیبنده اصفهان 
نیست و باید پیگیری الزم در این زمینه انجام شود.
ابراهیمی اضافــه کــرد: بایــد در صــورت امکان این 
نســبت هم در اســتان اصفهان در یک بــازه زمانی 
مشخص رعایت شود و دستکم به ۸۰ درصد برسد و 
مجوز سرمایه گذاری و ارائه تسهیالت در استان دیگر 

از منابع استان دیگر داده نشود.
وی خاطرنشان کرد: باید در آینده عالوه بر پیگیری 
موضوع هــای جلســه های گذشــته، دســتور کار 
شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
درزمینه امنیت سرمایه گذاری و توسعه شرایط برای 
کــردن فضای ســرمایه گذاری و نه کســب وکار  مهیا
معطــوف شــود و مؤلفه هایــی کــه موجــب خــروج 
ســرمایه گذار از اســتان می شــوند و ایــن اســتان را 
سرمایه گریز کردند را مدیریت کنیم و بتوانیم اوضاع 

استان را بهبود ببخشیم.

رییــس کل گمرک ایــران گفــت: در هفت ماهه ســال 
جاری ۶ میلیون و ۹۴۸ هزار تن انــواع کاالی خارجی 
از طریق مرزهای ایران ترانزیت شــد که در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته ۸۱ درصد رشد داشت  به گزارش ایرنا از گمرک، 
»مهدی میراشرفی« اظهار داشت: مقایسه آمار تجارت خارجی کشور در 
کی از رشد ۱۶.۵ درصد  هفت ماهه سال جاری با مدت مشابه سال ۹۹ حا
در وزن و ۴۳ درصد در ارزش مجموع کاالهای مبادله شــده بین ایران با 
سایر شرکای تجاری است. وی افزود: از ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کاالهای 
صادراتی و وارداتی به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر در این مدت ۷۵ 
میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر به صادرات 
اختصاص داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد در وزن و 
کید  ۴۷ درصد در ارزش رشد را نشان می دهد. رئیس کل گمرک ایران با تأ
بر رفع موانع و مشکالت فعاالن اقتصادی، خاطرنشان کرد: در هفت ماهه 
سال جاری ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کاال به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
دالر از طریق گمرکات به کشــور وارد شــد که در مقایســه با مدت مشابه 
سال ۹۹ از نظر وزن ۲۱ درصد و از نظر ارزش ۳۸ درصد افزایش داشت. وی 
تصریح کرد: بخش اعظم کاالهای وارداتی به کشور را کاالهای اساسی، 
ماشین آالت و قطعات صنعتی و نهاده ها و اقالم واسطه ای تولید تشکیل 
می دهد. معــاون وزیر اقتصــاد تصریح کــرد: پنج مقصد مهم صــادرات 
کاالهای ایرانی در این مدت چین با ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کاال به ارزش 
هفت میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر، عراق با ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش 
پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر، ترکیه با ۱۱ میلیون تن به ارزش سه میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون دالر، امارات با ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون دالر و افغانستان با ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد 

و ۱۰۰ میلیون دالر بودند. وی ۱۰ قلم نخست صادرات ایران در این مدت 
را گاز طبیعی، متانول، پلی اتیلن، محصوالت نیمه تمام آهنی، پروپان 
مایع، شــمش آهن، میله های آهنی، اوره، کاتد مس و قیــر عنوان کرد. 
رییس کل گمرک ایران اظهار داشت: از مجموع کاالهای وارداتی به کشور 
در این مدت، ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۱۱ میلیارد دالر را کاالهای 
اساسی تشکیل می دهد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۱ درصد 
وزنی و ۴۰ درصد ارزشی افزایش یافته است. رییس کل گمرک ایران گفت: 
برای واردات ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن از کاالهای اساسی به ارزش هشت 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر، ارز ترجیحی تعلق گرفته است که میزان آن در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن کاالها ۶۱ درصد و از نظر 
کید کرد: پنج کشور مبدأ واردات  ارزش ۳۲ درصد رشد داشته است. وی تا
کاال به ایران امارات با ۶ میلیــون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش هشــت میلیارد و 

۶۰۰ میلیون دالر، چین با یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش ۶ میلیارد و 
۱۰۰ میلیون دالر، ترکیه با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۹۰۰ 
میلیون دالر، آلمان با ۵۱۲ هزار تن به ارزش یک میلیارد دالر و سوییس با 

یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد دالر هستند.
به گفته میراشــرفی، تلفن همراه، ذرت دامی، گندم، دانه ســویا، روغن 
آفتابگردان، کنجاله ســویا، جــو، برنج، شــکر و روغن پالــم ده قلم عمده 

کاالهای وارداتی در این مدت بودند.
پیش از این اعالم شده بود که تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال 
جاری به ۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کاال به ارزش ۴۵ میلیارد دالر رسید که 
سهم صادرات ۶۰ میلیون تن کاال به ارزش ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر 
و سهم واردات ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۲۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون 

دالر بود.

آنچه که در فاصله سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ و حتی پیش از آن در جریان اقتصادی ایران 
و توزیع درآمد گذشته نشان می دهد که سهم ثروتمندان به فقیران افزایش بیشتری 

یافته است، این اختالف طبقاتی در سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسیده است.
ضریب جینی از شاخص های نشان دهنده وضعیت درآمدی و توزیع  ثروت است که بین صفر و یک تعریف 

شده و هر اندازه به سمت یک حرکت کند نشان دهنده افزایش نابرابری در توزیع ثروت است.

اما گزارشی که اخیرا مرکز آمار ایران از شاخص های کالن اقتصادی و اجتماعی در حداقل ۱۰ سال گذشته 
آماده و ارائه کرده است دربخش بودجه خانوار و توزیع  درآمد به وضعیت ضریب جینی وسهم ثروتمندان 

و فقیران پرداخته است.
این گزارش نشان می دهد که ضریب جینی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ دستخوش نوسان زیادی بوده اما عمدتا 
ارقام  رو به افزایش بوده  است؛ به طوری که از ۰.۴۲۴۸ در سال ۱۳۸۴ به ۰.۴۳۵۶  در سال ۱۳۸۵ افزایش 
یافته که در ادامه روند کاهشــی تا ســال ۱۳۹۱ طی  و به ۰.۳۶۵۹ رسیده اســت.  اما بعد از آن مجددا روند 

افزایشی می شود  و درسال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰۹۳ می رسد.
 در سال ۱۳۹۸ ضریب جینی به ۰.۳۹۹۲ کاهش داشته ولی این  رقم بار دیگر در سال ۱۳۹۹ رو به افزایش 

می رود و  ۰.۴۰۰۶ گزارش شده است.
اما شاخص از نظر سهم ثروتمندان به فقیران نیز قابل بررسی است که سهم درآمدی هر یک از گروههای 

جامعه مورد محاسبه قرار می گیرد.
این در حالی است که سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد به ۱۰ درصد فقیرترین در فاصله سالهای ۱۳۹۰تا 
کی از آن اســت که این شــاخص از ۱۱.۰۹ در ابتدای دوره بــه ۱۳.۹۶ در پایــان دوره افزایش یافته  ۱۳۹۹ حا
است. این شاخص در سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسیده و۱۴.۴۵ گزارش شده بود که بعد از آن در سال ۱۳۹۸ 

به ۱۳.۶۹ کاهش داشته ولی بار دیگر در سال گذشته افزایشی می شود.
همچنین ســهم ۲۰ درصد ثروتمندترین به ۲۰ فقیرتریــن از ۶.۷۸ در ســال ۱۳۹۰ به ۸.۱۳ در ســال ۱۳۹۹ 

افزایش دارد، این شاخص نیز در سال ۱۳۹۷ در باالترین حد ثبت شده که ۸.۳۶ بوده است.
اما بررسی شاخص ثروتمندان به فقیران در درصد باالتر نشان می دهد که سهم ۴۰ درصد ثروتمندترین به 
۴۰ درصد فقیرترین نیز از ۳.۸۰ در ابتدای دوره به ۴.۳۲ در سال ۱۳۹۹ افزایش دارد که در  مورد این شاخص 

هم سال ۱۳۹۸ باالترین میزان یعنی ۴.۴۱ درصد بوده است.

رییس کل گمرک ایران اعالم کرد؛

کاال در هفت ماهه سال جاری رشد ۸۱ درصدی ترانزیت 

کشور افزایش شکاف طبقاتی در 

الزام بانک ها به ارائه یک نسخه از قرارداد به مشتری

جریمه های ناچیز و ادامه تخلفات ایرالین ها

گاز هزینه بیشتری  وزیر نفت: مشترکان پرمصرف 
باید بدهند

کارگاه های موزائیک سازی 
منطقه ۲ اصفهان تعیین 

تکلیف می شود

کنش مثبت بازار رمزارزها وا
FATF به 

خبر

خبر

خبر
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کید شد: در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان تا

توجه به بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری 
مطالبه اول فعاالن اقتصادی 

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

و  یکصــد  در  اســتانداراصفهان 
هفتمیــن نشســت شــورای گفت 
وگــوی دولــت و بخــش خصوصی 
اســتان اصفهان توجه به گزارش ها و پیشــنهادهای 
بخش خصوصی به عنوان یک داده ارزشمند وقابل 

اتکا را ضروری دانست. 
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان یکصد 
و هفتمیــن نشســت شــورای گفــت وگــوی دولــت و 
بخش خصوصی اســتان با حضــور اســتاندار، رئیس 
کل دادگســتری، دادســتان، نماینــدگان مجلــس 
شــورای اســالمی، رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان، 
روسای تشکلهای اقتصادی و صنفی، اعضای هیئت 
رئیســه و هیئت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی، مدیران 
کل دســتگاه های اجرایی و فعاالن اقتصادی استان 

برگزار شد.
در این جلسه ســیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان 
با بیان اینکــه مــا وارث مجموعــه ای از اقدامــات موثر  
با عملکرد مطلوب هســتیم کــه ظرفیــت اقتصادی 
وصادراتی بزرگی را در اســتان صنعتی اصفهان فراهم 
کرده انــد، از زحمــات و تالش هــای پیــش کســوتان 
کارآفرینــی و مدیران دســتگاه های اجرایــی و قضایی 
اســتان کــه زمینــه رشــد فعــاالن اقتصــادی را فراهم 

کرده اند تقدیر و تشکر کرد.
 وی شــورای گفت و گــوی دولت و بخــش خصوصی را 
فرصت مناسبی برای مفاهمه، ایجاد زبان مشترک، 
هم افزایی و تقســیم کار در راستای رفع موانع تولید و 
بهبود فضای کسب و کاردانست و تصریح کرد: ارتقاء 
رتبه استان اصفهان درشاخص فضای کسب و کار از 
طریق تعامل اتاق بازرگانی اصفهان، اتاق های اصناف و 
تعاون، بخش های حاکمیتی و دستگاه های قضایی، 
نمایندگان مجلس و همراهی دستگاه هایی اجرایی 

محقق شده و قابل تقدیر و ستایش است. 
وی استمرار این مسیر و بهبود این شاخص ها جهت 
کید کرد  کسب چند رتبه اول در کشور را الزم شمرد و تا
تحقق این مهم بدون قدردانی امکانپذیر نخواهد بود.
مرتضوی در ادامه گفت: باید در ادامه مســیر شورای 
گفت و گــو تعییــن هــدف شــود تــا در قالــب کمیتــه و 
کارگروه های شورای گفت و گو شرایط ارتقاء این شاخص 

در حداقل زمان ممکن شود.

وی نیروی انسانی دقیق، فکور، پرتالش، پیگیرو دارای 
نــگاه خیرخواهانــه اســتان را پتانســیل اول اصفهان 
کیــد کــرد راه پاسداشــت این افــراد فراهم  معرفــی و تا
کردن شرایط گفت و گو و هم فکری حول نظام مسایل 

می باشد.
اســتاندار اصفهان  گفت: توجه به این داده ها در رفع 
بسیاری از فرایندهای مَطَول و آسیب زا درحوزه های 
مختلف بویژه سرمایه گذاری و صادرات حایز اهمیت 
اســت. مرتضــوی ورود فعــاالن بخــش خصوصی به 
حوزه مسئولیت اجتماعی را ناشی از نگاه خیرخواهانه 

دانست وتصریح کرد:این نگاه ستودنی است.
کید کرد رویه دستگاه های اجرایی در حوزه های  وی تا
مختلف مانند مباحــث مالیاتی بایــد در یک جامعه 
شــیعی و مومن نــگاه خیرخواهانه و متکی بر کســب 
رضایت مردم باشــد و به گونه ای با فعاالن اقتصادی 

برخورد شود که رضایت آنها جلب گردد.
وی افزود:الزم اســت محور رفتار بــا فعاالن اقتصادی 

تغییر یافته و خود را با نگاه مکتبی نزدیک کنیم.
رئیس شــورای گفــت و گــو در ادامه ریشــه بســیاری از 
معضالت حوزه سرمایه گذاری در استان را نگاه تمرکز گرا 
درکشور دانست و افزود: الزم است نمایندگان مجلس، 
دولت و وزرا بــا مطالبه گری مــداوم، ســاز و کار انتقال 

فضای تصمیم گیری، ظرفیت سازی در دستگاه های 
مختلف  و تصمیم گیری در حوزه دستگاه هایی قضایی 

و اجرایی به استان ها را فراهم کنند.
مرتضوی با بیان اینکه دولت کنونی دولت مردمی بوده 
تصریــح کــرد: بــه حداقــل رســاندن فاصلــه مــردم و 
کمیــت، دغدغه شــخص رئیس جمهــور محترم  حا
کید بر اینکه بسیاری از  اســت. اســتاندار اصفهان با تا
مشکالت فعاالن اقتصادی با اصالح فرایندها و رویه ها 
وایجاد نگاه راهبردی امکانپذیر اســت خواستار ارایه 
نظرات و پیشنهادات دستگاه های مختلف اجرایی در 
راستای کوتاه کردن رویه های موجود در دستگاه های 

اجرایی شد.
وی همچنین از فعاالن بخش خصوصی درخواست 
کرد با ارایه پیشنهادات دقیق تر و راهبردی تر یاری رسان 
استانداری برای حل معضالت کارآفرینان و صاحبان 

کسب و کار باشند.
     توجه به بهبود شاخص های محیط کسب و کار 
دبیرشــورای گفت و گــوی دولــت و بخش خصوصی 
استان نیز در این نشســت ضمن عرض خیرمقدم به 
استانداربرای حضور در اولین جلســه شورای گفت و 
گو، از تالش ها و زحمات مدیران دستگاه های اجرایی 
و قضایــی در راســتای همراهــی بــا بخــش خصوصی 

در بهبود شاخص ها طی ســی ماهه گذشته تقدیر و 
تشکر کرد.

مسعودگلشــیرازی افــزود: در جنگ اقتصــادی نباید 
سربازان عرصه اقتصاد کشور موردآزارقرار گیرند.

وی دقت نظر و توجه ویژه به بهبود شــاخص امنیت 
ســرمایه گــذاری در اســتان را در کنار بهبود شــاخص 
محیط کســب و کار که طی دو سال گذشته با همت 
مدیران دستگاه های اجرایی و قضایی محقق شد را 

یک الزام اجتناب ناپذیر دانست.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهــان از اعــالم آمادگی بخش 
خصوصی بــرای یاری رســانی بــه دولت در ایــن حوزه 

خبرداد.
گلشــیرازی همچنیــن دقــت نظــر بــر روی بهبــود 
شاخص های محیط کسب و کار را بعنوان مهم ترین 
معیار ارزیابی مردم از مسئولین، حائز اهمیت خواند 
و تصریح کرد: دقت نظــر در این زمینه منجر به بهبود 

وضعیت اقتصادی استان خواهد شد.
شــایان ذکــر اســت در ابتدای ایــن جلســه روســای 
اتاق های اصناف و تعاون و کمیسیون های تخصصی 
اتــاق و بیــش از ۲۲نفــر از حاضریــن به عنوان روســای 
تشــکل ها و انجمن هــا و فعــاالن اقتصــادی بــه بیان 

دیدگاه های خود پرداختند.

در پی نامه نماینده مردم اصفهان در مجلس به 
رئیس جمهور، غالمحسین اســماعیلی به وزیر 
نیرو در خصوص تشــکیل ســتاد احیای زاینده 

رود دستور بررسی و اقدام داد. متن نامه حجت 
االسالم حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان 
به این شرح اســت:با توجه به وضعیت بحرانی 
آب در اصفهــان و همچنین فرونشســت عظیم 
زمین که اصفهان و ابنیه تاریخی آن را در معرض 
نابودی قرار داده است، مستدعی است دستور 
فرمایید با قیــد فوریت ســتاد احیــای رودخانه 
زاینده رود تشکیل شــود. اهمیت این رودخانه 

حیاتی از دریاچه ارومیه کمتر نیست.
به دنبال این نامه، غالمحســین اســماعیلی به 
وزیر نیرو در خصوص تشکیل ستاد احیای زاینده 

رود دستور بررسی و اقدام داد.

داستان ادامه دار کمیاب بودن مرغ دولتی مصرف 
کنندگان و فروشندگان را کالفه کرده است. 

غ گفت: ثبت در ســامانه رهتاب  یک فروشــنده مر
غ دچار مشــکل اســت و سهمیه ای  برای خرید مر
که در اختیار ما می گذارند کفاف فروش روزانه مغازه 

را نمی دهد.
این در حالی اســت که ســامانه رهتاب قرار بود هم 
دســت ســودجویان و واســطه ها را قطع کند و هم 

مرغ را به دست مشتری اصلی یعنی مردم برساند.
صف های طوالنی و تلف شدن وقت مردم و کالفگی 

فروشندگان از دیگر پیامد های این موضوع است.
مردم باید مرغ به قیمت آزاد ۳۷ تا ۴۵ هزار تومانی در 

بازار را خرید کنند.
          گرانی مرغ را اعالم کنید

حسین ایراندوســت معــاون بهبــود تولیــدات 
دامی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهان 
تولید و عرضه مرغ را مطلوب توصیف کرد و گفت: هر 
غ فروشی می توانند از  روز، حدود هزار و ۶۰۰ واحد مر

سامانه رهتاب مرغ خرید کنند و که البته در صورت 
کاهش عرضه در برخی روزها، شــاید برخــی از آن ها 

نتوانند مرغ بخرند.
به گفته وی قیمت مصوب مرغ در استان اصفهان، 
۲۷ هزار و ۹۵۰ تومان است و برخی از مغازه هایی که 
مرغ را به قیمت باالتر از این نرخ به فروش می رسانند، 

آن را از خارج از استان وارد می کنند.
وی بــه مــردم توصیه کــرد در صــورت مشــاهده ی 
قیمت گرانتر از نرخ مصوب مرغی که از کشتارگاه های 
استان اصفهان تهیه شده اســت، شماره و نشانی 

فروشگاه متخلف را در سامانه رهتاب ثبت کنند.

نماینــده اصفهــان در مجلس شــورای اســالمی از 
تشــکیل دبیرخانــه ای جهت پیگیــری مصوبات 
نشست های مشترک مجمع نمایندگان اصفهان 

و اعضای شورای شهر خبر داد.
امیرحســین بانکی در خصوص نشست مشترک 
نماینــدگان اصفهــان بــا مدیریــت شــهری این 
کالنشهر، اظهار کرد: در نشست مشترک نمایندگان 
و شهردار و اعضای شــورای اسالمی شهر اصفهان 
پیشنهاد داده شد هر ماه یک نشست در راستای 
بررسی موضوعات و مشکالت اصفهان برگزار شود. 
وی  با بیان اینکه محور این نشســت آلودگی شهر 
اصفهان بــود گزارش هــای متعــددی از وضعیت 
آلودگی این کالنشهر مطرح شد، ادامه داد: پس از 
بررسی وضعیت آلودگی اصفهان پیشنهاد هایی 
در خصــوص بهبــود وضعیــت فعلی آلودگی شــهر 
ارائه شد. یکی از مهمترین تصمیمات این نشست 
در راســتای رفع این معضل، تکمیل پروژه رینگ 
چهارم بود که در این قرار شد، نمایندگان مجلس 
اســتان، جلســه ای فوری با وزیر راه و شهرســازی 
جهت اختصــاص اعتبار بــرای تکمیل ایــن پروژه 

در بودجــه ۱۴۰۱ برگزار کنند. نماینــده اصفهان در 
مجلس شــورای اســالمی گفت: همچنین در این 
نشست قرار شــد، دکتر سامع، عضو شــورای شهر 
اصفهــان کمیتــه ای را جهــت پیگیــری موضــوع 
آلودگــی هوای این کالنشــهر بــا حضور مســئوالن 
ذی ربط تشــکیل دهد. بانکی خاطرنشــان کرد: 
مهندس ابوالفضــل قربانی، نایب رئیس شــورای 
اسالمی شهر اصفهان نیز به عنوان دبیر این مجمع 
انتخاب و قرار شــد، دبیرخانــه ای جهت پیگیری 
مصوبات نشست های مشترک مجمع نمایندگان 
اصفهان و اعضای شورای شهر تشکیل شود. وی  
ادامــه داد: همچنین قرار شــد چالش های اصلی 
شهر اصفهان بر اساس اولویت در این نشست های 
ماهانه به صورت منظم بررسی شــود. وی  یادآور 
شــد: با توجه به سفر اعضای کمیسیون فرهنگی 
مجلــس شــورای اســالمی در هفته گرامیداشــت 
اصفهان به این استان، میزبانی این سفر بر عهده 
شــهرداری اصفهان خواهــد بود و در حاشــیه این 
ســفر، پروژه های سالن همایش های بین المللی 
نیز مورد بازدید اعضای کمیســیون قرار می گیرد، 
زیرا تکمیل این پروژه ها نیاز به اعتبارات ملی دارد. 
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
مباحث متعددی در خصوص آب شــهر اصفهان 
در ایــن نشســت مطــرح و قرار شــد طی جلســات 
بعــدی بــرای بررســی چالش هــای اساســی شــهر 
اصفهان از استاندار نیز برای حضور در این جلسات 

دعوت شود.

رییــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان گفــت: 
نماینــدگان مردم اصفهــان در مجلس شــورای 
اســالمی و مدیریت شــهری اصفهــان به لــزوم و 
اهمیــت هم افزایی برای رفع مشــکالت شــهر و 

مردم واقف هستند.
محمد نور صالحی در گفت و گو با ایمنا با اشــاره 
به دیــدار مدیریت شــهری بــا نماینــدگان مردم 
اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی اظهار 
کــرد: جلســه مشــترکی بیــن اعضــای شــورای 
اسالمی شهر، شــهردار و نمایندگان اصفهان در 

مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
وی افــزود: برگزاری جلســات ماهانه بــا برنامه و 
موضوع مشخص را با نمایندگان مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی برنامه ریزی کرده ایم 
که این جلســه به عنــوان دومیــن جلســه برگزار 

شده است.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: 
هدف ما تمرکــز بر روی مشــکالت و چالش های 
اصلی شهر بود تا نمایندگان از برنامه های شهر 
و شهرداری حمایت کرده و مدیریت شهری نیز 
متقابال به نمایندگان اصفهان برای رفع مسائل 
شهر و مشکالتی که در مراجعات مردمی مطرح 

می شود، کمک کند.
وی بــا بیان اینکــه نماینــدگان مــردم اصفهــان 

در مجلس شــورای اســالمی و مدیریت شــهری 
اصفهان به لزوم و اهمیت هــم افزایی برای رفع 
مشکالت شهر و مردم واقف هستند، ادامه داد: 
موضوع مشخص دومین جلســه با نمایندگان 
اصفهــان، آلودگی هوا بــود چرا که با فرارســیدن 
فصــل ســرما، پدیــده وارونگی بــه وجــود آمده و 

آلودگی هوا اوج می گیرد.
کید بر اینکه در این جلسه گزارش  نور صالحی با تا
خوبی از مطالعات انجام شده پیرامون وضعیت 
آلودگی هوای شهر مطرح شد، گفت: متأسفانه 
در دو سال اخیر وضعیت آلودگی هوای اصفهان 
حتی نسبت به تهران بدتر شده که قطعا تبعاتی 

برای مردم به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: اخبار غیرموثق و غیر رسمی مبنی 
بر احتمال اســتفاده از ســوخت مازوت به جای 
ســوخت گاز توســط نیــروگاه اصفهــان در فصل 
پاییز و زمســتان شــنیده شــده که ایــن موضوع 
در صورت صحــت، صد درصد منجر بــه آلوده تر 
شدن و نامناسب تر شــدن هوای شهر اصفهان 

خواهد شد.
رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان افــزود: از 
کنــون کوره های ســوخت  چنــد ســال پیــش تا
مازوت نیروگاه اصفهان توسط دادستانی پلمب 

شده که نباید باز شود.

دستور دفتر رئیس جمهور
 برای بررسی تشکیل ستاد احیای زاینده رود

گرانی مرغ را اعالم کنید:

کشید  غ دولتی در اصفهان َپر  مر

تشکیل دبیرخانه مشترک نمایندگان 
و اعضای شورای شهر ویژه رسیدگی به مشکالت اصفهان

لزوم هم افزایی مدیریت شهری و نمایندگان اصفهان 
برای رفع مشکالت شهر

به گفته مدیر جهاد کشــاورزی خــور و بیابانک 
حفظ شــرایط موجود و مرمــت قنات های این 
شهرســتان بــا توجــه بــه اهمیــت آن در بخش 
کشاورزی ضروری است و در هر سال به ۵۰ میلیارد 
ریال اعتبار نیاز دارد. ســید حکمت موســوی با 
بیان اینکه از ۱۲۸ رشته قنات خور و بیابانک، ۷۶ 
رشته فعال اســت. به ایرنا گفت: میزان آبدهی 
قنات های فعال شهرســتان حدود ۵۰۰ لیتر در 
ثانیه است و ساالنه بیش از ۱۵ میلیون مترمکعب 
آب از قنات های ایــن شهرســتان اســتحصال 
می شود. مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک 
کید بر اهمیت قنات ها در بخش کشاورزی،  با تأ
اظهــار داشــت: میــزان آبدهی بیشــتر قنات ها 
 در این شهرســتان به دلیل خشک سالی های 
چند سال اخیر کاهش چشمگیری داشته است. 
موســوی خاطرنشــان کرد: الیروبی، بهســازی 
و مرمــت خرابی هــای قنات هــا بــه آبدهــی آنها 
کمک می کند و بخشی نیز از طریق لوله گذاری 
به چرخه تأمین بازمی گردد. وی گفت: سیالب 
نیمه اردیبهشت امسال خسارت هایی به برخی 
قنات های ایــن شهرســتان وارد کــرد به همین 
دلیل اقداماتی گسترده تری نسبت به سال های 
گذشــته برای مرمت قنات های خور و بیابانک 
نیاز است. به گفته مدیر جهاد کشاورزی خور و 
بیابانک، سیلی که اردیبهشت امســال در این 
شهرســتان رخ داد بیــش از ۵۰ میلیــارد ریال به 
زیرساخت های کشاورزی خسارت وارد کرد که 
بخش عمده این خسارت ها  مربوط به قنات ها 
بوده است. موسوی خاطرنشان کرد: این سیل 
به قنات های بیاضه، علی آباد، هفتومان، دهزیر 
و هاشــم آباد و دو حلقه چاه آبادان و چاهملک 
خسارت زد.وی با بیان اینکه چهار رشته قنات 
آسیب دیده از سیل باز سازی شده است، گفت: 
سیل اردیبهشت به ســه کیلومتر از کوره قنات 
روســتای تاریخــی بیاضــه خســارت وارد کــرد و 
بازسازی قنات بیاضه با حضور ســه گروه کاری 
کنون روند بازسازی این  همچنان ادامه دارد و تا
قنات ۶۰ درصد پیشرفت داشته است. به گفته 
وی  پرآبترین قنات شهرستان، قنات کالغوی 
خور اســت که با آبدهی ۵۸ لیتر درثانیه بخشی 
از نخلســتان خــور را مشــروب می ســازد. وی  با 
اشــاره به طوالنی ترین رشــته قنات شهرستان 
افزود: قنات روســتای مصر به طول ۱۳ کیلومتر 
است و با آبدهی ۱۲ لیتر در ثانیه ۳۰ هکتار زمین 

کشاورزی این روستا را آبیاری می کند. 

سرپرســت جهــاد کشــاورزی اردســتان گفت: 
بیش از ۴۰ درصــد از باغات انار اردســتان پس از 
آنکه صرفه اقتصادی خود را از دست داده اند، به 

محصول دیگری تغییر کشت داده اند.
اسحاق شفیعی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
محصول انار اردســتان به دلیل بازارپســندی و 
کیفیتی که دارد از قدیم این شهرستان را به یکی از 
قطب های اصلی تولید انار در کشور تبدیل کرده 
است. وی با بیان اینکه درحال حاضر سطح زیر 
کشــت انار بارور در اردســتان ۱۱۵۰ هکتار است، 
افزود: عملکرد برداشت محصول انار در هر هکتار 
۸ تن است و ساالنه بیش از ۹۲۰۰ تن انار در این 

شهرستان تولید می شود.
بــا  کشــاورزی اردســتان  سرپرســت جهــاد 
یادآوری اینکــه شهرســتان اردســتان از قدیــم 
یکــی از قطب هــای اصلــی ارقــام محصــول انار 
کنون تنهــا ارقام  بوده اســت، تصریح کرد: هم ا
نادری، شــهپر تــرش و شــیرین، پوســت قرمز و 
پوست سفید اردستانی و پوست قرمز و انار ملس 
مهاباد در این شهرستان تولید می شود. به گفته 
شفیعی، برداشــت محصول انار در شهرستان 
اردســتان از اوایل مهر مــاه آغاز و تا اوایــل آذرماه 
ادامه خواهد داشــت و در دهســتان ریگستان 
و گرمســیر شهرســتان بیشــترین محصول انار 

برداشت می شود.
تولیــدی  انارهــای  از مجمــوع  افــزود:  وی 
شهرســتان، حدود ۱۰ درصد آن به مصرف تازه 
خوری مردم منطقه و ۹۰ درصد دیگر به شــهر و 

استان های اطراف صادر می شود.
سرپرست جهاد کشاورزی اردستان با بیان اینکه 
ســطح زیــر کشــت محصــول انــار در  اردســتان 
کاهش چشــمگیری داشــته و همین موضوع 
باعث کاهش تولید نهایی این محصول شــده 
است، توضیح داد: کرم گلوگاه و افت های محلی، 
سرمازدگی فصلی و کمبود آب و خشکسالی های 
چندین ســاله و نداشــتن صرفــه اقتصــادی از 
مهمتریــن دالیــل کاهــش ســطح زیــر کشــت 

محصول انار در اردستان  است.
شفیعی گفت: تغییر کشت یکی دیگر از دالیل 
اصلــی کاهش تولیــد انــار در اردســتان اســت و 
با بررســی های انجــام شــده بیــش از ۴۰ درصد 
باغات انار اردستان پس از آنکه صرفه اقتصادی 
خــود را از دســت داده بــه محصــول دیگر تغییر 

کشت داده اند.

خبر خبر

استان

خبر

مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان گفــت: ذوب آهــن 
اصفهان در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ با وجود کمبود 
مواد اولیه و بحران آب، در تولید چدن مذاب ۱۰ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشت و ۱۲ محصول جدید نیز 

به سبد محصوالت این مجتمع اضافه شد.
منصور یزدی زاده، اظهار کرد: با جهش قابل توجه درآمد، نســبت به ۶ 

ماهه اول سال گذشته داشته است.
وی افزود: میزان صادرات ۶ ماهه نخســت امســال این مجتمع عظیم 
صنعتی نیز ۶۰۵ هزار و ۶۰۶ تن است که ارزش دالری آن ۱۰۵ درصد و تناژ 

آن ۳۱ درصد رشد داشته است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال 
تقریبا ۹۰ درصد ســود ســال ۱۴۰۰ در ذوب آهن اصفهان ثبت شد و برای 
کید کرد: شرکت  اولین بار حاشیه سود شرکت به باالی ۱۰ درصد رسید، تا
ذوب آهن اصفهان در ۶ ماهه منتهی به شهریور برای هر سهم ۳۳۱ ریال 
سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۲۷۰ درصدی داشته 
است. سود ناخالص با رشد ۱۹۵ درصدی به ۳۹۳۰ میلیارد تومان و سود 

خالص به ۲۰۳۶ میلیارد تومان رسید.
وی افزود: ذوب آهن اصفهان در این مدت ۶ پروژه برای تامین پایدار آب 
کارخانه، ۲ پروژه برای توسعه و بهینه ســازی ظرفیت تولید و پنج پروژه 

جهت اصالح ساختار فنی کارخانه در دست اقدام دارد.

یزدی زاده گفت: ذوب آهن اصفهان با اهداف و شاخص های برنامه ای 
خود هر ســال تعدادی از پروژه های طراحی و توسعه محصول جدید را 
آغاز و در طی آن، محصوالت جدید فوالدی در رده فوالدهای صنعتی و 

ساختمانی را تولید و عرضه می کند.
به گفته مدیر عامل ذوب آهن اصفهان، در شش ماهه ابتدای امسال و 
مطابق با اهداف استراتژیک تعریف شــده میلگرد آجدار، قطر۱۲، مارک 
DIN۴۸۸B۵۰۰B، میلگــرد ســاده قطــر ۳۰ مــارک ۷۰CR۲، کالف قطــر 
۷.۵ کششــی مارک SAE ۱۰۰۸، تیرآهن ســبک M ســایز۱۴، مــارک۳۷، 
ST- ۷۰، میلگرد ساده سایز ۶۰ مارکCR۲ میلگرد ساده سایز ۵۰ مارک
۳۷، تیرآهن بال شــیبدار، ســایز۲۰، مــارک ۵۲، میلگرد ســاده، قطر ۸۰، 

مارک ۳۱MN۵، بیلــت ۱۳۰*۱۳۰ مارک C۸۲D۲، بیلــت ۱۳۰*۱۳۰ مارک 
C۸۲D۲+CR، آرک تونلــیTH۳۶ مــارک ۳۱MN۴ و ریــل UIC۵۰ تولید 

شده است.
وی با اشاره به دستاوردهای مهم ذوب آهن اصفهان در نیمه نخست 
امسال، گفت: انتخاب ذوب آهن به عنوان بنگاه اقتصادی ممتاز وزارت 
کار، انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی کوره بلند شماره ۲، بومی سازی 
چرخ و محور قطارهای های مانوری در پویش بازرگان ذوب آهن، کاهش 
۵۰ درصــدی مصرف آب با اجــرای طرح های توســعه، تولید میلگرد ۵۰ 
مــارک۷۰CR۲ بــا ارزش افزوده باال جهــت تامین نیاز کشــور، تولید ریل 
مترو ۵۴E۱ جهت مترو تهران، تولید آرک معدن TH۳۶، صادرات اولین 
محموله آرک معدن V۲۱، تولید میلگرد آلیاژی ۳۰، کسب تندیس طالیی 
گن و ارســال  و گواهینامه برند ســبز، بارگیری مواد فله ای از کشــتی به وا
بــه ذوب آهن و دســتیابی بــه رکــورد تولیــد ۲۵ ســاله کالف از جمله این 

دستاوردها است.
به گفته یزدی زاده، کسب تندیس طالئی و گواهینامه برند سبز، تمدید 
اعتبار و صدور گواهینامه های سیستم های مدیریتی استاندارد شرکت، 
صدور مجدد گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست، انتخاب شرکت 
ذوب آهن به عنوان بنگاه اقتصادی ممتاز وزارت کار، دریافت تندیس زرین 
رضایت مندی مشتری و... از جمله جوایز، گواهینامه ها و تقدیرنامه های 

اخذ شده توسط شرکت ذوب آهن طی ۶ ماه نخست امسال بود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: مکانیزه 
کنون درحال انجام  کردن کشاورزی در استان اصفهان با دقت مورد بررسی قرار گرفته و ا
است. اصغر  رستمی  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان  
گفت: در کشاورزی سه مرحله کاشت، داشت و برداشت مورد توجه است. کاشت به زمانی گفته می شود که 

کشاورز زمین را آماده بذرپاشی می کند و بعد از آن آبیاری اولیه را انجام می دهد. 
ع کشت را مدیریت  داشت از زمان اولین آبیاری تا قبل از برداشت محصول است که در این مرحله باید زار
کرده و با کوددهی به موقع محصول را به مرحله برداشت برساند. مرحله برداشت زمانی صورت می گیرد که 

محصول را درو می کنند.

 تمامی این مراحل در گذشته به صورت سنتی انجام می شد و کلیه ادوات و تجهیزات دستی بود. وی افزود: با 
پیشرفت علم و ملحق شدن وسایل مکانیزه به عرصه کشاورزی، زحمت کشاورزان کمتر شده البته مدیریت 
زراعت، انسانی است ولی کارهایی همچون کوددهی، سم پاشی و برداشت محصوالت توسط ماشین آالت 
انجام می شود. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: حسن 
مکانیزه شدن کشاورزی کاهش مصرف نیروی انسانی، زمان و کاهش هزینه ها است که استقبال کشاورزان 
را به همراه داشته است. رستمی در پایان اضافه کرد: مکانیزه کردن کشاورزی یک فرایند جدید نیست بلکه 
سالهاست که این مسئله با دقت بررسی می شود و در حال حاضر کشت گندم، جو، ارزن، سیب زمینی و پیاز 

کامال به صورت مکانیزه انجام می شود.

به گفته نماینده ولی فقیه در استان اصفهان تقویت 
اقتصــاد مقاومتــی، وابســتگی مــردم بــه نهادهــای 

حمایتی را کاهش می دهد و آنها را خودکفا می کند.
به  گــزارش دفتر امــام جمعه، آیــت ا... سیدیوســف طباطبایی نــژاد در 
دیدار مدیرکل و معاونان شــرکت پســت اصفهان اظهار داشــت: یکی از 
دغدغه های جامعه، مشکالت اقتصادی و مالی افراد آسیب پذیر است که 
اقتصاد مقاومتی، نسخه کاملی برای خودکفایی و رفع این موضوع دارد. 
وی  افزود: تقویت اقتصاد مقاومتی، وابستگی مردم به نهادهای حمایتی 
را کاهش می دهد و آنها را خودکفا می کند.  امام جمعه اصفهان بیان کرد: 
گر در دوخت و دوز، فرش بافی  زنان خانه دار فرصت های فراغتی دارند که ا

و تولیدات خانگی فعال شوند بسیاری از نیازهای مالی آن ها رفع می شود 
و در اوقات فراغت آنان نقش دارد.  وی  بیکاری را عامل فســاد و انحراف 
گر افراد براساس توانایی خود مشغول کسب و کاری  دانست و تصریح کرد: ا
شوند و به دنبال نهادهای حمایتی نروند آنگاه عالوه بر تامین نیازهای 
داخلی کشور، زندگی آنان نیز سامان پیدا می کند. آیت ا... طباطبایی نژاد 
با بیان اینکه خدمات ُپست در شرایط کرونایی متحول شد، خاطرنشان 
کرد: در گذشته، بیشتر نامه های افراد و خدمات شرکت ها جابه جا می شد 
اما در شرایط کرونا خرید و فروش برخط )آنالین( توسعه پیدا کرد. وی ادامه 
داد: بسیاری از اقداماتی که در کشــورهای دنیا مثل خدمات پستی در 
حال انجام است باید بیاموزیم، به خودکفایی برسیم و الگویی برای دیگر 

گیری تحوالت صنعتی  کشورها باشیم. امام جمعه اصفهان گفت: فرا
گر  دنیا متفاوت از بهره گیری از فرهنگ غرب و بی بند و باری است ولی ا
توسعه صنعتی را متناسب با فرهنگ کشورمان بیاموزیم فعالیت های 
مؤثری خواهیم داشــت. وی  بســته بندی در تولید محصوالت را مهم 
گر به  برشمرد و گفت: این موضوع کمتر در حلقه تولید موردتوجه است و ا
آن توجه ویژه شود شاهد اتفاقات خوبی در عرصه تولید و اقتصاد خواهیم 
بود. امام جمعه اصفهان واسطه گری را یک فرصت برای تبادل تولید به 
مرحله عرضه بیان کرد و گفت: داللی که منجر به افزایش قیمت بشود به 
ضرر کشور است اما واسطه بین تولیدکننده، فروشنده و مصرف کننده با 

سود معمول ضرر ندارد.

حرکت ذوب آهن اصفهان در مسیر توسعه :

رشد چشمگیر سود خالص شرکت ذوب آهن اصفهان

کشاورزی در اصفهان به سوی مکانیزه شدن پیش می رود

امام جمعه اصفهان:

کاهش وابستگی مردم به نهادهای حمایتی در سایه اقتصاد مقاومتی

خبر

خبر

خبر

نیاز به اعتبار ۵۰ میلیارد ریالی
 برای حفظ قنات های 

خور و بیابانک

تغییر کشت ۴۰ درصد باغات 
انار اردستان 
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31  اکتبر    2۰21 جامعه4
آخرین رویدادهای محیط زیستی؛

ضرورت تسریع 
در اجرای طرح انتقال آب به فالت مرکزی

لزوم ســرعت گیری طــرح انتقال 
آب از دریا به فالت مرکزی، ضرورت 
تشکیل کمیته سازگاری با تغییر 
اقلیم، کاهش ۱۲ درصدی خرید و فروش حیوانات 
در فضــای مجــازی پــس از جرم انــگاری، طاعــون 
نشــخوارکنندگان در مازنــدران همچنــان قربانــی 
می گیرد، ارتباط خشکســالی با آتش ســوزی ها را در 

بسته خبری محیط زیست ایمنا بخوانید.
اول  معــاون  مخبــر  محمــد  گزارش ایمنــا،  بــه 
رئیس جمهور در جلسه انتقال آب از خلیج فارس و 
دریای عمان به فالت مرکزی از وجود دریا در شمال و 
جنوب کشور به عنوان موهبتی الهی و ظرفیتی بزرگ 
برای توسعه کشور یاد کرد و گفت: با وجود این ظرفیت 
گرانبها نباید با کمبود منابع آب در کشور مواجه باشیم 
و الزم اســت با برنامه ریزی دقیق از این منابع آب در 

جهت توسعه و پیشرفت کشور استفاده شود.
وی با اشاره به پیشرفت کار انتقال آب به فالت مرکزی، 
تصریح کرد: باید با تقسیم کار و تفویض اختیار، روند 
اجرای ایــن پروژه مهم تســریع شــود تا شــاهد اثرات 
مثبت این طرح در کشور باشیم. انتقال آب به فالت 
مرکزی بــه کاری بــزرگ و ماندگار برای کشــور تبدیل 
خواهد شد و زمینه رشد و توسعه را فراهم خواهد کرد.

در این جلســه که وزرای صنعت، معــدن و تجارت، 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی 
نیز حضور داشتند، رزم حسینی مشــاور معاون اول 
رئیس جمهور در امــور پروژه های انتقــال آب از دریا، 
گزارشی از آخرین وضعیت اجرای خطوط انتقال آب از 
خلیج فارس و دریای عمان به فالت مرکزی ارائه کرد.
در این نشست پس از بحث و تبادل نظر در خصوص 
راهکارهای ســرعت بخشــیدن به روند انتقــال آب 
از خلیــج فــارس و دریــای عمــان بــه فــالت مرکزی، 

تصمیمات الزم در این خصوص اتخاذ شد.
         تشکیل کمیته سازگاری با تغییر اقلیم در 

کشور ضروری است
احمدرضــا الهیجــان زاده معــاون محیــط زیســت 
دریایی و تاالب های سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور در نشست تخصصی روند تغییر اقلیم و تأثیر آن 
بر نوسانات سطح آب دریای خزر و خلیج گرگان بیان 
کرد: باید تشــکیل کمیته اجرایی ســازگاری با تغییر 
اقلیم نخستین اقدام برنامه هفتم توسعه کشور باشد 
چون اثرات ایــن پدیده تا ۵۰ ســال آینده هــم وجود 

خواهد داشت.
وی ادامه داد: در نشســت اخیر شــورای عالــی آب با 
کید شد که برنامه هفتم  حضور رئیس جمهوری تا
توسعه کشور باید مطابق با تغییر اقلیم و کم آبی باشد. 
سال ۹۴ کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در وزارت نیرو 
تشکیل شد ولی تمرکز آن برای مصارف آب در حوزه 
آبخیزداری و آبریز است و به موضوع سازگاری با تغییر 

اقلیم در آن توجه نشده است.
الهیجان زاده با درخواست از وزارت جهاد کشاورزی 
برای برنامه ریزی در مصرف آب برای توسعه کشاورزی 
بر اساس ســازگاری با اقلیم در خصوص تغییر اقلیم 
بر روی دریــای خــزر گفــت: ورودی آب رودخانه ها، 
کاهش بارش و افزایش تبخیر از عوامل مهم نوسانات 
کاهش ســطح آب دریای خزر در دوره بلندمدت به 

شمار می رود.
معاون محیط زیست دریایی و تاالب های سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور ادامه داد: تحقیقات 
نشان می هد کاهش سطح آب دریای خزر ۵۰ درصد 
مربوط بــه افزایش تبخیــر و بقیه مربــوط به کاهش 

بارش و آب ورودی رودخانه ها به دریا است.
بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران که به میزبانی 
دانشــگاه علوم کشــاورزی و منابع طبیعی گــرگان از 
پنجم آبان به صورت مجازی آغاز شده و از ۱۴۹ مقاله 
پذیرفته شده در کنفرانس، ۷۶ مقاله آن به صورت 

شفاهی و بقیه در قالب پوستر ارائه می شود.
         کاهش ۱۲ درصدی خرید و فروش حیوانات 

در فضای مجازی پس از جرم انگاری
خریــد و فــروش حیوانات در فضــای مجــازی پس از 
گذشت شش ماه از قرار گرفتن این مورد در فهرست 
کارگروه مصادیــق مجرمانه ۱۲ درصــد کاهش یافته 
است. پس از پیگیری های سازمان محیط زیست 
و قرار گرفتــن تخلفات محیط زیســتی در فهرســت 
کارگروه مصادیق مجرمانه فضای مجازی و ممنوعیت 
گهی ها، آمــار خریــد و فــروش حیوانات و  ثبت ایــن آ

کسیدرمی و لوازم جانبی آن کاهش یافته است. تا
ســایت  کیفیــت  تضمیــن  مدیــر  گفتــه  بــه 
نیازمندی های رایگان آمارها نشان می دهد خرید و 
فروش حیوانات در فضای مجازی ۱۲ درصد کاهش 
یافته است. به دنبال این مصوبه سایت های خرید 
و فروش کاال در راستای مسئولیت اجتماعی خود 
و با هدف جلوگیری از نابودی و انقراض گونه های 
مختلف و تالش برای حفظ محیط زیست، لیست 
حیواناتــی کــه بــه حیــات وحــش تعلــق دارنــد را از 

گهی های خود حذف کردند. آ
بنا بر این گزارش، در صد و بیســت و سومین جلسه 
کارگــروه تعییــن مصادیــق محتــوای مجرمانــه )۳۰ 
فروردیــن ۱۴۰۰( موضوع ممنوعیت عرضــه، فروش 
و صدور جانوران وحشــی زنده یا کشته و اجزای آنها 
از طریق فضــای مجازی مطــرح و چنیــن اقداماتی 

مصداق اقدام مجرمانه معرفی شد.
بر اساس این مصوبه، ۱۲۸ گونه جانوری در فهرست 
ممنوعیت خریــد و فروش قــرار گرفته اند کــه در این 
زمینه آموزش هــای الزم به کارشناســان ســایت ها 
گهی حذف  داده شــده و در صــورت دیــده شــدن، آ

خواهد شد.
         طاعون نشخوارکنندگان در مازندران 

همچنان قربانی می گیرد
ابراهیمی مدیــرکل محیــط زیســت مازنــدران، بــا 

بیان اینکه تلفات کل و بز وحشــی به دلیل ابتالء به 
طاعون نشــخوارکنندگان از شــهریور ماه در جنوب 
غرب و غرب اســتان اتفاق افتاده، اظهار کرد: در این 
مــدت الشــه ۳۸ رأس کل و بز وحشــی که بــه دلیل 
طاعون نشخوارکنندگان تلف شــده بودند کشف و 

دفن بهداشتی شده است.
وی افزود: مقابله و ایمن ســازی در برابر این بیماری 
در مناطق تحــت نظارت محیط زیســت اســتان با 
کمک جوامع محلی و دامداران همچنــان در حال 

انجام است.
مدیرکل محیط زیســت مازندران با بیان اینکه نیاز 
به کمک بیشــتر برای پایش همه مناطق احساس 
می شود، ادامه داد: بحران های بهداشتی تنها برای 
حیات وحش نیســت و امکان ســرایت آن به ســایر 

جوامع و گونه ها وجود دارد.
همه گیــری طاعــون نشــخوار کننــدگان بــا کنتــرل 
جابه جایی حیوانات، دفع صحیح الشه، ضدعفونی 
کسن قابل کنترل  آبشخورهای دام ها و استفاده از وا
اســت، مؤثرتریــن روش بــرای کنترل ایــن بیماری، 
کسیناسیون اســت که باید قبل از شــروع فصول  وا

بارانی به صورت سالیانه تکرار شود.
این بیماری یک بیماری ویروسی است که منشأ کامال 
کتریایی دارد به تأیید  متفاوت با بیماری طاعون با
تمام صاحب نظران قابل سرایت به انسان نیست. 
طاعون بزی نخستین بار در کشور ساحل عاج گزارش 
شد و در هند و خاورمیانه هم دیده شده است که در 
هیچیک از این کشورها گزارشی مبنی بر سرایت به 

انسان ثبت نشده است.
هرچند بیماری طاعون نشــخوارکنندگان کوچک 
جثه قابل سرایت به انسان نیست و برای انسان ها 
خطری نــدارد اما حاال بــا تأیید شــیوع این بیماری 
در ســه اســتان طی روزهــای اخیــر نگرانی هــا بابت 
شیوع گسترده تر این بیماری میان علفخواران زیاد 

شده است.
         ارتباط خشکسالی با آتش سوزی ها

سازمان حفاظت محیط زیست در بیانیه ای ارتباط 
بیــن خشکســالی بــا آتــش ســوزی ها را بیــان کــرده 
اســت. این ســازمان در بیانیه ای با عنــوان )ارتباط 

خشکسالی با آتش سوزی ها( آورده است:

»یکــی از اساســی ترین مظاهــر صیانــت از حقــوق 
عمومی، وظیفه حفاظت از محیط زیست و منابع 
طبیعی کشور می باشــد که در اصل پنجاهم قانون 
کید  اساسی به عنوان یک وظیفه عمومی تلقی و تأ
شــده اســت. تحقــق اهــداف آن جــز بــا حمایــت و 
پشتیبانی قوای سه گانه، توانمندی های نیروهای 
مســلح و نیــز مشــارکت های مردمــی، امــکان پذیر 
نمی باشــد. دنیای گرم تر و خشک تر که غالبا ناشی 
از اثــرات ســو تغییــرات اقلیمی اســت، در کشــوری 
مثل ایــران که خشــک و نیمه خشــک اســت و هم 
کنون با شــروع فصل پاییز و بــرگ ریــزان درختان و  ا
درختچه هــای پهن برگ و همچنین رســتنی های 
خشکیده و علفی که در بستر دارد، فرصت و شرایط 
را برای آتش ســوزی های طبیعی و غیرطبیعــی )در 
اثر بی مباالتی گردشگران، دامداران، تغییر کاربری 
برای زمین خواری و…( به نحو بارزی مهیا و تشدید 

خواهد کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: متأسفانه آثار زیانبارش 
در سال گذشته )جان باختن چندین محیط بان و 
همیاران محیط زیست، سوختن جمعیت زیادی 
از حیات وحش و ســایر موجودات و ارگانیسم های 
ک سرزمین سوخته، دود حاصل از آتش سوزی  خا
در افزایش گازهای گلخانه ای و باران های اسیدی 
و…(، خاطره بسیار تلخی را در تاریخ سازمان حفاظت 

محیط زیست رقم زده است.
گفته نماند، تحریم ظالمانه اســتکبار جهانی نیز  نا
در دهه هــای اخیــر، محدودیت زیــادی در امر تهیه 
تجهیزات، امکانات حفاظتی و ســایر وســایل اطفا 
حریق مدرن )هوایی، زمینی و انفرادی( ایجاد نموده 
و عرصــه را در این زمینه برای کشــور و ســازمان های 

متولی، تنگ تر و تنگ تر کرده است.
لذا، بــا توجه به مراتب فوق، به منظور پیشــگیری و 
مهار اینگونه حوادث غیر منتظره، از تمامی مسئولین 
محترم دستگاه های اجرایی، نهادهای خودجوش 
مردمی و فــرد فرد هموطنان دلســوز و فهیم، انتظار 
دارد، ضمن رعایت اصول اخالق زیست محیطی و 
همگرایی برای صیانت از محیط زیست و بیت المال 
کشــور، از وقوع و مهار اینگونه حــوادث غیرمترقبه و 

خانمانسوز، این سازمان را یاری رسان باشید.«

گزارش

امام جمعــه موقت اصفهان گفــت: رفتــار صبورانه و 
هوشیارانه مردم در حمالت سایبری اخیر که نوعی 
جنگ محسوب می شد، توطئه دشمن را نقش بر آب 
کرد.   حجت االسالم والمسلمین مجتبی میردامادی افزود: دشمن در 
حمالت سایبری چند روز گذشته خواب آشفته بزرگی برای کشور دیده و به 
دنبال بهم ریختن مملکت و پدید آوردن قضایای سال 88 و پارسال بود.

وی با بیان اینکــه ممکن اســت هر لحظــه از اینگونه حمالت ســایبری 
رخ دهد، اظهارداشــت: باید پدافند غیر عامل ما قوی باشد و جوانان با 

استعداد و دانشمند ما یک لحظه در مقابل خطر آرام نگیرند.
کنش مردم در مقابله با این رفتار  امام جمعه موقت اصفهان با تقدیر از وا
دشــمن و همچنین اقدام صدا و سیما در شفاف سازی مشکل بوجود 

آمده، افزود: همین امر موجب شد تا مردم گرفتار دروغ و تهمت از بی بی 
سی و دیگر رسانه های معاند نشوند.

وی یادآور شــد: دشــمن با این اقدام هــا بدنبال آن اســت که مــردم را به 
خیابان ها بکشاند و به انقالب خاتمه دهد زیرا خار چشم آنها اسالم و آینده 

انقالب اسالمی است و ذلت و نیستی مال آنهاست.
حجت االسالم میردامادی با اشاره به صحبت های اخیر رییس جمهور 
کره پیوند نمی زنیم، گفت: چند سال است  درباره این که اقتصاد را به مذا
کره می زدند یا  کره می کنیم اما نتیجه ای نگرفتیم و آنها که دم از مذا مذا

نمی فهمیدند و  یا مزدور بودند.
کره ای که واقعا تاثیر داشته باشد خوب است و بر این  وی ادامه داد: مذا
اساس رییس جمهور گفتند ما به تمام تعهدات خود عمل کردیم ولی 

سرگردانی برای اروپا و آمریکا و به دلیل ظلم و بی تدبیری آنهاست. 
امام جمعه موقت اصفهان به یادآوری نکات کلیدی و ارزشمند سخنان 
رهبر معظم انقالب در نشست وحدت اسالمی و والدت حضرت رسول 
کرم )ص( اشــاره کرد و گفت: ایشــان دین  اســالم را جامــع ترین و کامل  ا
ترین دین برشمردند زیرا آنکه دین را تکمیل کرد و تحویل بشر داد پیغمبر 
اسالم بود. وی بیان داشت: هیچ نقطه کوری را  نمی توان یافت که اسالم 
در این زمینه راهنمایی نکرده باشــد و از زمان ازدواج تا وفات برای تمام 

لحظه هایی که با آن سرو کار داریم در اسالم راهنمایی شده است.
کید رهبر معظم انقالب بر سه  حجت االسالم میردامادی همچنین بر تا
اصل صبر، عدل و اخالق اشــاره کرد و گفت: باید در مقابل مصیبت ها و 
دشمنی دشمنان و حوادث قوی باشیم و قهرمانانه در مقابل دشمن 
بایستیم. وی تصریح کرد: دشــمن امروز از مکر، حیله و تفرقه استفاده 
می کند و در افغانستان، عربســتان و آذربایجان بدنبال این هستند که 

همه را به جان هم بیندازند. 
امام جمعه موقت اصفهان افزود: سعی کنید بین خوبان ما اختالف ایجاد 
نشــود و رهبر معظم انقــالب فرمودند انتقــاد کنید ولی ســعی کنید نام 
شخص نبرید، اختالف درست نکنید و مصداق نیاورید.  وی با بیان اینکه 
امروز شــاهد در دام افتادن برخی افراد با سابقه انقالب و جبهه هستیم 
که خطایی کرده ولی گناه کبیره نبوده است و قول داده نباید دیگر آن را 
انجام دهد و بر این اساس نباید تمام رسانه های مجازی ما حمله کنند و 
با رسانه های بیگانه و بوق های ناجوانمردانه دشمنان در اروپا و آمریکا هم 
صدا شوند. امام جمعه موقت اصغهان افزود: ما امروز به دنبال وحدت 
گر بین خودمان اختالف ایجاد شود بسیار  بین شیعه و سنی هستیم و ا

مصیبت بار است.

خبر

رئیــس اداره امــور تربیتــی و مراقبــت در برابــر 
آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان گفــت: یکــی از مهم ترین آســیب های 
نوپدید یا مدرن نوجوانان اعتیاد به فضای مجازی 
و اینترنــت اســت، در دو ســال گذشــته بــه علت 
شرایط خاص همه گیری بیماری کرونا استفاده از 
فضای مجازی توسط نوجوانان بسیار بیشتر شده 
اســت. مریم ژاله افــزود: دوره نوجوانی مخاطره 
آمیزترین دوره زندگی از نظر گرایش به رفتارهای 
پرخطر است. دوره نوجوانی دوره انتقال از کودکی 
به بزرگسالی اســت و با تغییرات عمده جسمی، 
روحی روانی و اجتماعی همراه است. نوجوان به 
دنبال کسب هویت فردی و اجتماعی است و به 
دلیل رسیدن به استقالل طلبی، میل به مخالفت 
با والدین در این دوران بیشتر و حتی برای اثبات 
بلوغ و فردیت خود گاهی ارزش هــای خانواده را 

نیز زیر سوال می برد.
گی های           تأثیر اطالعات والدین از ویژ

نوجوان
رئیس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر 
آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان تصریح کــرد: هرچه دانــش و اطالعات 
والدین از ویژگی های رشدی سنی نوجوان بیشتر 
باشــد، توانایی درک نوجــوان باالتر رفتــه و بهتر 
می توانند با او همراهی کرده و در مسیر تربیتی امن 
گاهانه قدم بردارند. وی ادامه داد: آشنایی با  و آ
زمینه های رشــدی نوجوان در مراحل مختلف 
برای معلمان، کادر مدرسه و ســایر افرادی که با 
نوجوانان کار می کننــد، ضروری اســت. در واقع 
گاهی از ویژگی های مشترک و عمومی نوجوانان  آ
در هر مرحله زمینه ساز رشد و بالندگی آنهاست. 
شــناخت صحیح ویژگی هــای نوجوانــان برای 
اجــرای درســت و کامــل برنامه هــای مفیــد و 
ثمربخش آموزشی و تربیتی امری ضروری است 
و مربیان با داشتن بینشی صحیح از خصوصیات 
رشدی نوجوانان می توانند انتظارات و توقعات 
خود را طوری تنظیم کنند که امکان رشد همه 

جانبه شخصیت نوجوان فراهم شود.
         گرایش بیشتر نوجوانان به همساالن

ژالــه اضافــه کــرد: از ویژگی هــای دوره نوجوانــی 
می توان به گرایش به همساالن و بودن در کنار آنها 

اشاره کرد، نوجوان با دوستانش تجربه ها، عالیق 
و سالیق مشــترکی دارد، از ســمت همساالنش 
بیشتر درک می شود. زمانی والدین و کادر آموزشی 
می توانند جای همســاالن را بــرای نوجوانان پر 
کنند که آنها را کامال درک کــرده و همان گونه که 
هستند آنها را بپذیرند اما بسیاری مواقع به علت 
تفاوت در زاویه دید والدین و نوجوان چالش های 
رفتاری به وجود آمده و نوجوان ترجیح می دهد 
ارتباط با خانواده را کمتر کند و بیشتر با همساالن 

خود ارتباط داشته باشد.
         آسیب های مدرن دوران نوجوانی

کید کرد: چالش ها و آسیب های اجتماعی  وی تا
روز بــه روز با پیشــرفت علــم و تکنولــوژی متنوع 
می شــود. یکی از مهم ترین آسیب های نوپدید 
یــا مــدرن نوجوانــان اعتیــاد بــه فضــای مجازی 
و اینترنــت اســت. در دو ســال گذشــته بــه علت 
شرایط خاص همه گیری بیماری کرونا استفاده 
از فضای مجازی توسط نوجوانان بسیار بیشتر 
شده است. نوجوانانی که فاقد نظارت صحیح به 
علت ضعف یا عدم سواد رسانه والدین هستند، 
خطرپذیــری بیشــتری نســبت به ایــن موضوع 
دارنــد. ژالــه در خصــوص اهمیت فراهم شــدن 
محیطی امن برای نوجوانان گفت: فراهم شدن 
محیطی امن برای نوجوانــان در تربیت صحیح 
نوجوانان و کاهش گرایش آنها به رفتارهای پرخطر 
بسیار مؤثر است. یک محیط غنی شده می تواند 
شــامل فرزندپــروری خــوب، آمــوزش خــوب، 
همســاالن خوب، شــبکه اجتماعــی قــوی و … 
باشد. شاید در محیط غنی شده همه چیز ایده آل 
نباشد اما رفتار باید به گونه ای باشد که اجرای آن 
منجر به خروجی خوب در راستای تربیت صحیح 
نوجوان و مصونیت سازی او در برابر آسیب های 

اجتماعی شود.

رئیــس اداره آمــوزش و پرورش اســتثنایی اســتان 
اصفهــان گفت: هنوز شــبکه شــاد برای اســتفاده 
بســیاری از دانش آموزان اســتثنایی احــراز هویت 

نشده است.
 محســن الماســی رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش 
اســتثنایی اســتان اصفهــان با اشــاره بــه فعالیت 
مدارس استثنایی در سطح استان اصفهان گفت: 
کنون در مدارس  تعداد چهار هزار و ۹۰۰ دانش آموز تا
استثنایی ثبت نام شده اند و پیش بینی می شود آمار 
دانش آموزان به پنج هزار نفر نیز برسد به دلیل اینکه 
ســنجش دانش آموزان هنوز ادامــه دارد و در حال 
حاضر ۱۲۳ مدرسه مستقل دانش آموزان استثنایی 
در استان فعال است. وی با بیان وضعیت بازگشایی 
حضوری مــدارس اســتثنایی در اســتان اصفهان 
افــزود: در هــر منطقــه و ناحیــه شــرایط و مدیریت 
بازگشــایی مــدارس اســتثنایی را بــر اســاس نــوع 
گذار کردیم  رنگ بندی منطقه و ناحیه به مدیران وا
و مدیــر هر منطقــه و ناحیــه ای بر مبنــای تفویض 
اختیار و بــا توجه به شــرایط رنگ بنــدی می تواند 
مکاتبــات الزم و گرفتــن مجــوز بــرای بازگشــایی 

حضوری مدارس را داشته باشد.
         بســیاری از دانش آموزان استثنایی شرایط 

کسن را ندارند دریافت وا
رئیــس اداره آمــوزش و پرورش اســتثنایی اســتان 
کسینه شدن دانش آموزان  اصفهان در خصوص وا
مدارس استثنایی، تصریح کرد: متأسفانه بسیاری 
از دانش آمــوزان مــدارس اســتثنایی بــه دلیــل 
بیماری های زمینه ای که دارند هنوز شرایط دریافت 
کسن را ندارند، اما اطالع رسانی الزم در این حوزه  وا
به وســیله مدیران مــدارس بــه خانواده های این 
کز تجمیعی  دانش آموزان انجام شده است تا به مرا
کسیناسیون مراجعه کنند و سریع تر فرزندشان  وا
گر شرایط حضوری مدارس فراهم  کسینه شود تا ا وا

شد بتوانند در مدارس حضور داشته باشند.
دسترســی  وضعیــت  خصــوص  در  الماســی 
دانش آمــوزان اســتثنایی بــه شــبکه شــاد اظهــار 
کرد: هنوز شــبکه شــاد بــرای اســتفاده بســیاری از 
دانش آموزان اســتثنایی احراز هویت نشده است 
و برای اینکــه همــکاران زمــان را از دســت ندهند از 
بسته های آموزشی استفاده کرده و آموزش را انجام 
می دهند، امیدواریم امســال بــرای دانش آموزان 

استثنایی هم احراز هویت اتفاق بیفتد تا مشکالت 
سال قبل را نداشته باشند.

وی ادامه داد: ســال گذشته با همه گیری ویروس 
کرونا شبکه شاد در عمل برای دانش آموزان نابینا 
قابل اســتفاده نبــود و بــرای بهــره بــردن از آموزش 
مجازی در این شــبکه مشــکالت زیادی داشتند، 
اطلس یادگیری امسال هم برای آموزش بهینه به 

دانش آموزان استثنایی برقرار است.
         عدم دریافت کتاب به دلیل مشکالت 

سامانه ای
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی اصفهان، 
گفــت: از ابتــدای ســال تحصیلــی جدیــد اطلــس 
یادگیری طراحــی و به مدیــران مدارس هــم اعالم 
گر نیاز  شــد که این اطلس یادگیری را رصد کنند و ا
است دانش آموز به صورت حضوری یا غیرحضوری 
آموزش ببیند حتما تحت نظر داشته باشند و برای 
خانواده هایی که امکان استفاده از سخت افزار برای 
دانش آموزان فراهم نیســت از بســته های مکمل 

آموزشی استفاده کنند.
الماســی در مــورد بدون کتــاب مانــدن عــده ای از 
دانش آموزان استثنایی در سال تحصیلی جدید، 
تصریح کرد: همه دانش آموزان استثنایی اصفهان 
برای سال تحصیلی جدید بدون کتاب نمانده اند 
و در بیــن پایه هــای ورودی و دانش آموزانــی کــه از 
مدارس عادی به اســتثنایی آمدند و یا استثنایی 
به عادی رفته اند متأســفانه تعدادی هنوز کتاب 

درسی ندارند.
وی اظهار کرد: در مدارس استثنایی قریب به ۱۵۰ تا 
۱۷۰ دانش آموز بوده اند که به دلیل مشکالت سامانه 
»سیدا« اطالعات آن ها به روزرسانی نشده و کتاب 
دریافت نکرده اند و از روزی که مشــکالت ثبت نام 
دانش آموزان در این سامانه برطرف شود و اطالعات 
آن ها به روزرسانی شود حدود ۲۰ روز بعد کتاب های 

درسی در اختیار آن ها قرار می گیرد.
کسیناســیون دانش آموزان را           خانواده ها وا

جدی بگیرند
رئیــس اداره آمــوزش و پرورش اســتثنایی اســتان 
اصفهــان بــه خانواده ها، توصیــه کرد: بــا توجه به 
وضعیت بازگشــایی مــدارس به صــورت حضوری 
از نیمه آبان مــاه و ابتــدای آذرماه بایــد خانواده ها 
کسیناســیون دانش آمــوزان را جــدی بگیرنــد و  وا
اجازه دهنــد دانش آموزان در شــرایط حضوری به 

مدرسه بروند.
کید کرد: تأثیر و مزیت آموزش حضوری  الماسی، تا
عالوه بــر افزایــش یادگیــری دانش آمــوزان بــر روی 
جنبه های روحی و روانی آن ها نیز تأثیر مثبت دارد و 
مهارت های اجتماعی را توسعه می دهد و موجب 
پرداختن به بعد اجتماعی دانش آمــوزان مدارس 

استثنایی هم می شود.

رئیس اداره امور تربیتی آموزش و پرورش اصفهان:

اعتیاد به فضای مجازی نوجوانان را تهدید می کند

احراز هویت نشدن بسیاری 
از دانش آموزان استثنایی در شبکه شاد

خبر خبر

رییــس ســازمان اورژانــس کشــور در دیــدار بــا 
سرپرست دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان به 
بررسی مشــکالت اورژانس پیش بیمارستانی 

استان پرداختند. 
جلســه ای بــا موضــوع پیگیــری مشــکالت 
فوریت های پزشکی استان اصفهان و مطالبات 
پرسنل با حضور جعفر میعادفر رییس سازمان 
اورژانس کشور و معاونان وی با شاهین شیرانی 
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار 
شــد. رییــس ســازمان اورژانــس کشــور در این 
کید بر توجه بیشتر به اورژانس  جلسه ضمن تا
پیش بیمارســتانی گفت: به لطف خــدا، دکتر 
شــیرانی نگاه بســیار خوبــی بــه اورژانس پیش 

بیمارستانی دارند.
وی ارتقای روحیه پرسنل با رفع مشکالت فعلی 
آنها را در اولویت مسائل دانست و افزود: ساالنه 
در سطح کشور ۴ و نیم میلیون ماموریت توسط 
اورژانــس پیــش بیمارســتانی انجــام می شــود 
که این ماموریت هــا داخل منــازل و خانه های 
مردم اســت؛ در حقیقــت کارکنــان اورژانس به 
عنوان سفیران حوزه سالمت وارد منازل مردم 
می شوند و این مسئله چه از لحاظ ظاهر و چه 
از لحاظ دانش و مهارت آنها بسیار حائز اهمیت 
اســت. میعادفر برای اختصاص یک دســتگاه 
اتوبوس آمبوالنس به اورژانس اصفهان تا پایان 
سال ۱۴۰۰ قول مساعد داد و اظهار کرد: اورژانس 
اصفهان باید از ظرفیت شهرداری ها و امکانات 
عمومی شهر اســتفاده بیشتری داشــته باشد 
که این موضوع در کشور و سایر استان های  چرا
بزرگ در مســیر امدادرســانی و کمک به مردم و 
اســتقرار پایگاه های اورژانس اجرایی شــده اما 
کنــون از ایــن ظرفیت ها  متاســفانه اصفهان تا

استفاده خوب و مطلوبی نداشته است.
همچنین در این جلســه بحث کمبــود نیروی 
انسانی به دلیل ایجاد نارضایتی در بین کارکنان 
حاضــر و کاهــش کیفیــت خدمــات اورژانــس 
پیش بیمارســتانی از ســوی رؤســای ســازمان 
اورژانــس و سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی 

کید قرار گرفت. اصفهان مورد تا

از  انتظامی اســتان  فرمانــده  جانشــین 
دستگیری ۶۴ نفر که با راه اندازی مؤسسه 
خیریــه غیرمجــاز اقــدام بــه جمــع آوری 
کمک هــای مردمــی و صــرف وجوهــات در 

موارد دیگر می کردند خبر داد.
اظهــار  محمدرضا هاشــمی فر  ســرهنگ 
بــا  ســودجو  افــراد  از  برخــی  داشــت: 
سؤاستفاده از شرایط نامناسب اقتصادی 
ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا اقــدام بــه 
راه انــدازی مؤسســات خیریــه غیرمجــاز 
کــرده و بــا برانگیختــن احساســات عاطفی 
شــهروندان کمک های آنــان را جمع آوری 
می کنند کــه پلیس امنیت عمومی اســتان 
اصفهــان بــه منظــور جلوگیــری از تضییــع 
حقــوق مــردم و ســلب اعتمــاد عمومــی، 
شناســایی و برخورد با این مؤسســات را در 

دستور کار خود قرار داد.
رصــد  بــا  راســتا  همیــن  در  افــزود:  وی 
هوشــمندانه تحرکات و فعالیت مؤسسات 
خیریــه غیرمجــاز در شــبکه های اجتماعی 
تعداد ۶۴ نفر که با انتشــار شــماره حســاب 
شــخصی خــود در شــبکه های اجتماعــی 
واتــس آپ  و  تلگــرام  گرام،  نظیر اینســتا
اقــدام بــه تبلیــغ و جمــع آوری کمک های 
طــی  و  شناســایی  مردمی می کردنــد 

هماهنگی با مقام قضائی دستگیر شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان 
خاطرنشــان کــرد: در بررســی های صــورت 
گرفتــه مشــخص شــد کــه ۲ میلیــارد و ۸۰۰ 
میلیــون ریال بــه حســاب بانکی ایــن افراد 
واریز شــده بود کــه متهمان بخشــی از این 

مبالغ را در امور دیگر صرف کرده بودند.
سرهنگ هاشــمی فر ادامــه داد: بالفاصلــه  
منتشــر شــده این  شــماره حســاب های 
افراد در شــبکه های اجتماعی مسدود و با 
هماهنگی مرجع قضائی نســبت به انتقال 
وجوهــات جمــع آوری شــده بــه حســاب 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و مؤسسات 

خیریه دارای مجوز اقدام شد.
وی با هشــدار به مردم در خصوص اینگونه 
سوءاســتفاده ها و کالهبرداری ها در قالب 
مؤسســات خیریه بیان کرد: از شــهروندان 
ادعــای  کــه  کســانی  بــه  می خواهیــم 
جمع آوری کمک های مردمی در امور خیر 
را کرده و شــماره حســاب شــخصی خــود را 
در شــبکه های اجتماعــی منتشــر می کنند 
اعتماد نکرده و وجوهات خود را به حساب 
مؤسســات خیریــه معتبــر و دارای مجــوز 

واریز کنند.

دیدار رییس سازمان 
اورژانس کشور با سرپرست

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

۶۴ مؤسسه خیریه غیرمجاز 
در اصفهان شناسایی شدند

امام جمعه موقت اصفهان:

کرد رفتار صبورانه مردم در حمله سایبری اخیر، توطئه دشمن را نقش بر آب 
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حقایقی غافلگیرکننده 
از معروف ترین نقاشی های جهان 

نقاشــی های  معروف تریــن 
جهــان حاصــل نبــوغ انســانی 
و اغلــب بــا الهــام از طبیعــت و 
محیط اطراف خلق شده و هر یک در ورای خود 

حکایتی برای گفتن دارد.
در تمام طول تاریخ، همواره بشــر در تالش برای 
یافتــن بهتریــن اثــر هنــری خلق شــده بــوده، اما 
گاه بــه نتیجــه ای قطعــی دســت نیافتــه  هیــچ 
اســت. مردم در انتخــاب اثر هنــری برتــر عقاید و 
ســلیقه های متفاوتی دارنــد با این حال، بیشــتر 
آن ها خواسته های مشترکی نیز از یک هنر دارند 
که می توان بر اســاس آن به لیســتی جامــع از آثار 

برگزیده دست یافت. 
در این میان، نقاشی به عنوان یک هنر تجسمی از 
زمان هــای دور تا به امروز، مخاطبان بســیاری را 
به ســمت خود جذب کرده و آن ها را به پیروی از 
بعضی آثار بیش از سایرین ســوق داده است. در 
ادامه به معرفی نقاشــی هایی پرداخته می شود 
که تا کنــون به بیشــترین محبوبیت میــان مردم 
جهان و بــه ویژه عالقمندان به هنر دســت یافته 

است.
         مونالیزا

مونا لیــزا که بــه لبخنــد ژکوند هــم شــهرت دارد، 
یکــی از معروف تریــن تابلوهای نقاشــی لئوناردو 
داوینچــی، هنرمند برجســته ایتالیایی به شــمار 
مــی رود کــه بــا رنــگ روغــن، روی صفحــه چوب 
سپیدار نقاشی شده است. این شاهکار هنری که 
معروف ترین، شناخته شده ترین و پربیننده ترین 
تابلــوی هنری جهــان به حســاب می آیــد، پرتره 
بانوی جوانی به نام لیــزا دل جوکوندو از اعضای 
خاندانی سرشناس در منطقه توسکانی ایتالیا را 

به تصویر کشیده است.
تابلوی مونالیزا که در قرن پانزدهم میالدی خلق 
شــد تا کنون بارها مورد ســرقت قرار گرفته، اما از 
سال ۱۹۷۹ در موزه معروف لوور پاریس در فرانسه 

نگهداری شده است.
         جیغ

جیــغ نــام یــک مجموعــه نقاشــی، شــامل چهار 
تابلوی رنگی است که در سال های بین ۱۸۹۳ تا 
۱۹۱۰ توسط ادوارد مونک، هنرمند پرآوازه نروژی 
خلق شد. جیغ مشهورترین اثر ستایش منطقی 
کسپرسیونیسم به حساب  اســت و از نمادهای ا
می آید. مونک جیــغ را به ســبک هیجان نمایی 
نقاشــی کــرده و به اعتقــاد برخــی از منتقــدان در 
خلــق آن، تنش هــای روانــی دوران کودکی خود 

را بــه تصویــر کشــیده اســت. از چهــار اثــر هنــری 
مجموعه، دو مورد به وســیله رنــگ و دو نمونه با 

مداد شمعی نقاشی شده است.
ادوارد مونــک شــخصا جیــغ را اینگونــه تفســیر 
کرده اســت کــه »بــه یــاد دارم روزی با چنــد تن از 
گهان  دوســتان در جاده ای قــدم می زدیم کــه نا
ک  غروب خورشــید، رنگ سرخی بســیار هراسنا
در آسمان هویدا کرد. ایســتادم، اطرافم را تماشا 
کردم که ترسی عجیب سراسر وجودم را فرا گرفت. 
دوستان بدون توجه به تغییرات من به قدم زدن 
خود ادامه دادند که من فریادی بسیار بلند را در 

فضای اطراف خود حس کردم.«
         شام آخر

لئوناردو داوینچی در دیگر شاهکار هنری خود به 
نام "شام آخر" صحنه ای از آخرین شام مسیح با 
۱۲ تن از حواریون خود را به تصویر کشیده است. 
در این نقاشــی، متفاوت با ســایر آثار داوینچی از 
تکنیک قدیمی فرسکو بهره گرفته نشد به همین 
دلیل، اســتفاده از رنگ روغن خشک شدن اثر را 
با تأخیر مواجه کرد. شــام آخر اولین اثر داوینچی 
بوده که روی دیوار نقاشی شده است و به همین 
دلیل، بزرگترین نقاشی او نیز به شمار می رود که 

روی یک دیوار خشک گچی کشیده شد.
از آنجــا کــه تلفیــق رنــگ با گــچ بــه کاهــش دوام 
آن منجــر می شــود، بنابرایــن داوینچــی روی 
گــچ زیریــن دو الیــه بتونه و قیر پوشــاند و ســپس 

گرچــه امــروزه بــه دلیل  شــروع به نقاشــی کــرد. ا
تخریب هــای عمــدی بــه شــام آخــر و همچنیــن 
اثرات زیســت محیطی اثر کمی از نسخه اصلی به 
جای مانده با این حال، شام آخر هنوز هم یکی از 
زیباترین و محبوب ترین نقاشی های طول تاریخ 
به شمار می رود که حکایتی بسیار بزرگ و مهم از 

دوران مسیح را در خود جای داده است.
         دختری با گوشواره مروارید

گوشــواره مرواریــد یکــی از  نقاشــی دختــری بــا 
جنجالی تریــن شــاهکارهای هنــری یوهانــس 
فرمیر، نقاش بزرگ هلندی عصر باروک به شــمار 
مــی رود کــه از زمــان پیدایــش خــود تــا به امــروز، 
منتقــدان بســیاری را بــه ارائــه تفاســیر متفــاوت 
از خــود ســوق داده اســت. ظهور ایــن اثــر هنــری 
اعجاب انگیــز بــه ســال ۱۶۶۵ بــاز می گــردد که در 
آن زمان، فرمیر به عنــوان هنرمند در میان مردم 
شناخته شــده نبود و تنها یک نقاش و فروشنده 
معمولی بود که از این طریق کسب درآمد می کرد.
گرچه در تفسیر نقاشی نظرات موافق و مخالف  ا
زیــادی وجــود دارد با این حــال، اغلــب مورخان 
از این حیث به توافق رسیده اند که زمینه به ظاهر 
ســیاه نقاشــی در واقع، ســبز تیره اســت کــه فرمر 
احتمــاال در پیاده ســازی آن از تکنیــک ویــژه ای 

بهره گرفته است تا به اثر خود عمق ببخشد.
ل کرده اند  بســیاری از منتقدان چنیــن اســتدال
که فرمیــر در زمــان حیــات خــود از پوشــش زنان 

شرقی لذت می برد و شــاید به همین دلیل پرتره 
نقاشــی خود را با ســر بند کشــیده اســت. جالب 
اســت بدانید که تــا یک قــرن اخیر، این شــاهکار 
هنری به نام "دختری با ســربند" شهرت داشت 
و پس از مرگ خالــق آن به تدریج تغییــر نام داد، 
عنوان هــای مختلفی به خــود گرفــت تا اینکه در 
عصر حاضر با عنوان دختری با گوشــواره مروارید 

به شهرت جهانی دست یافت.
         گل های آفتابگردان

گل هــای آفتابگــردان نــام مجموعــه تابلوهــای 
بسیار معروفی از ونسان ون گوگ، نقاش هلندی 
ســبک پســادریافتگری در شــهرهای فرانســوی 
پاریس و آرل اســت کــه در ســال های بین ۱۸۸۶ 
تا ۱۸۸۹ میالدی با رنگ روغن روی بوم کشــیده 
شــد. این نقاشــی یــک دوره چهارگانــه را ســپری 
کرده تا به شکل دو تابلوی امروزی در آمده است.

ون گوگ تابلوی اول خود را با سه گل آفتابگردان 
نقاشــی کرد کــه البته اثــری از ایــن تابلو بــه جای 
نماند. گلدان آفتابگردان دوم هنرمند هلندی، 
گل آفتابگــردان داشــت، امــا در  تعــداد شــش 
بمباران ژاپن در جنگ جهانی خراب شد. امروزه 
دو تابلوی آفتابگردان از ون گوگ به جای مانده 
اســت یکی با زمینه فیروزه ای با ۱۴ گل و دیگری 
با زمینه زرد و ۱۵ گل آفتابگــردان که به ترتیب در 
کوتک مونیــخ آلمــان و نگارخانه  موزه هــای پینا

ملی لندن در انگلستان نگهداری می شود.

دبیــر نهمیــن دوره انتخــاب آثار 
برتر ادبیات نمایشی ایران گفت: 
هنوز کمبــود بودجــه داریــم و از 
کز  شرکت ها، شهرداری و سایر مرا
دولتی دعــوت می کنیــم به مــا کمک کننــد تا این 
دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشــی باشکوه تر از 

همیشه برگزار شود.
کامران شهالیی با بیان این که این دوره پس از چهار 
سال توقف به خاطر تأمین نشدن بودجه امسال در 
دی ماه برگزار می شود، اظهار کرد: ما در این دوره آثار 
تألیفی و ترجمه ای حوزه نمایشی که از سال 1٣9٦ 
تا تابستان سال 1٤٠٠ چاپ شده اند را پذیرفتیم. در 
مجموع 2٣٠ عنوان نمایشنامه تألیفی در 2٠٠ جلد 
و 1٠٠ عنوان نمایشنامه ترجمه شده در 9٥ جلد برای 

ما ارسال شده است.
کانــون  حمایــت  بــا  دوره  افزود: ایــن  وی 
نمایشنامه نویســان خانــه تئاتــر برگــزار می شــود. 

کنــون مرکــز هنرهــای نمایشــی، حــوزه هنــری و  تا
فیدیبو در این مسیر به ما کمک کرده اند. در حال 
حاضر فیدیبو تنها اسپانسر ما است. البته ما هنوز 
کمبود بودجه داریم و از شرکت ها، شهرداری و سایر 

کز دولتی دعوت می کنیم که به ما کمک کنند  مرا
و باعث شوند نهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات 
نمایشی ایران که از اهمیت باالیی برخوردار است 

باشکوه تر از همیشه برگزار شود.

دبیــر نهمیــن دوره انتخــاب آثــار برتــر ادبیــات 
نمایشی ایران در خصوص داوران این دوره گفت: 
محمد چرمشــیر، شــهرام کرمی و محمــد طلوعی 
داوران تألیفــی و شــهرام زرگــر، اصغــر نوری و ســاناز 

فالح فرد داوران بخش ترجمه هستند.
شــهالیی اظهار کرد: از آنجایی که این جایزه چهار 
ســال اســت که برگزار نشــده، مــا در بخــش تألیفی 
سه تندیس و در بخش ترجمه نیز دو تندیس اهدا 
خواهیم کرد. امسال بخش ناشر برگزیده را نیز داریم 
و در آن بخش به ناشرانی که به صورت کاربردی در 
امور ادبیات نمایشی کار کرده اند دو تندیس اهدا 

خواهیم کرد.
کید کرد: ما قصد داریم در مراســم اختتامیه  وی تا
از یکی از بزرگان ادبیات نمایشی ایران تجلیل کنیم 
که در آن مراسم از دوستان آن فرد و نمایشگرهایی 
که با ایشــان کار کرده اند دعوت کرده ایــم تا حضور 

پیدا کنند.

مســئول ســازمان بســیج دانش آموزی اصفهان 
گفت: ایــن اســتان مفتخر به داشــتن ۶ مدرســه 
دارای بیش از یکصد شهید دانش آموز است که در 

هنگام تحصیل جان خود را تقدیم انقالب اسالمی کردند. 
سرهنگ پاسدار حسین رجب پور در سخنرانی پیش از خطبه های 
نماز جمعه این هفته اصفهان که در مصالی امام خمینی ) ره( این 
شهر برگزار شد افزود: از جمله این مدارس می توان به شهیدستان 
شــهید منتظری نجف آباد با 2٣۴ شــهید دانش آمــوز و همچنین 

مدارسی در شهر اصفهان، کاشان و آران و بیدگل اشاره کرد.
وی اظهــار داشــت:  امــروز هــم دانش آمــوزان آمــاده نقــش آفرینی 
هســتند و شــرط آن اعتمــاد و گشــودن میدان های نقــش آفرینی 

است.
مســئول ســازمان بســیج  دانش آموزی اصفهــان بــا بیان اینکه ما 
کنون امانتدار دانش آموزان انقالبی هســتیم از همه مســئوالن،  ا
دلسوزان، مربیان و اهل نماز و مســجد درخواست کرد که طینت 

ک و حقیقت طلب آنها را با مفاهیم درست تربیتی همراه کنند. پا
وی یادآور شــد: امروز در چهار هزار مدرســه در اســتان واحد بسیج 
دانــش آموزی مشــغول بــه کار اســت و در مــدارس متوســطه دوم 
نیــز فرماندهان این واحدهــا از  دانــش آموزانی هســتند که قدرت 
مدیریت و فرماندهی دارند و در تابستان دوره های مخصوص طرح 

والیت بسیج را  گذرانده اند.
رجب پور همچنین با اشــاره به برنامه های هفته بسیج در استان 

گفت: رونمایی از سایت شهدا و راهپیمایی 1٣ آبان با حضور دانش 
آموزان از جمله برنامه های شاخص هفته بسیج است.

وی با اشــاره به نقش شــهدای دانش آموز در اســتقالل، تحکیم و 
تداوم انقالب اسالمی گفت: آنها هم در عرصه جنگ و هم در کمک 
رسانی و جمع آوری کمک های مردمی در پشت جبهه ها نقش بی 

بدیل و بی نظیر داشتند.
وی بــه نقش آفرینی دانــش آموزان دهــه هفتــادی در عرصه دفاع 

از حرم و  دانــش آموزان دهه هشــتادی در امدادرســانی به حادثه 
دیدگان حــوادث طبیعی از جمله ســیل و زلزله اشــاره کرد و گفت: 
با توجه به شعار امسال هفته بسیج دانش آموزی با عنوان دانش 
آموزان انقالبی، پیشگام در تحقق گام دوم انقالب مسیر و راه آنها 

در بیانیه رهبر معظم انقالب تعیین شده است.
هر ســال از هفتم تــا 1٣ آبان بــه عنوان هفته بســیج دانــش آموزی 

نامگذاری شده است.

ثار برتر ادبیات نمایشی ایران دی ماه برگزار می شود نهمین دوره انتخاب آ

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی اصفهان:

اصفهان مفتخر به داشتن ۶ مدرسه دارای یکصد شهید دانش آموز است

نقاشی

ادبیات 
نمایشی

خبر

دومیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم ســنگاپور 
امسال میزبان دو فیلم ایرانی در برنامه نمایش 

خود است.
پس از برگــزاری آنالین دوره نخســت جشــنواره 
فیلم ســنگاپور به دلیل شــیوع ویــروس کرونا، 
دومیــن دوره ایــن رویــداد ســینمایی امســال 
به صــورت حضــوری از تاریــخ ۲۵ نوامبــر تا پنج 
دســامبر )چهــار تــا ۱۴ آذر( برگــزار می شــود و در 
مجموع میزبان نمایش ۱۱۳ فیلم از شــش قاره 

جهان است.
کــی ســاخته پنــاه پناهــی که به  فیلم جــاده خا
تازگــی موفــق بــه کســب جایــزه بهتریــن فیلــم 
جشنواره لندن شده در بخش رقابتی فیلم های 
آســیایی این جشــنواره بــه نمایــش گذاشــته 

خواهد شد.
کی پس از نخســتین نمایــش جهانی  جــاده خا
خود در بخــش دو هفتــه کارگردانان جشــنواره 

کــن بــه جشــنواره هایی چــون کارلــووی واری، 
ســارایوو، افق هــای نــو لهســتان و جشــنواره 

نیویورک و … نیز دعوت شده است.
در  را  خــود  کــران  ا کــه  نیــز  قهرمــان  فیلــم 
سینماهای ایران آغاز کرده و نماینده سینمای 
کشورمان در بخش بهترین فیلم بین المللی نود 
و سومین دوره جوایز اســکار است نیز در بخش 
پیش نمای جشنواره فیلم سنگاپور به نمایش 

گذاشته خواهد شد.

طبــق اعــالم معاونــت هنــری وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی به زودی و با تدبیر ســتاد کرونا، 
اجرا هــای صحنه ای موســیقی در کشــور از ســر 

گرفته خواهد شد.
آقای محمود شالویی سرپرست معاونت هنری 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی گفت: از آنجــا 
که برخــی از فعالیت های جمعــی در حوزه های 
فرهنگی و هنری از سر گرفته شده است و در این 
میــان اهالی موســیقی هم چشــم انتظــار رونق 
دوباره این هنــر پرمخاطبند، بنابراین جــا دارد 
که برای این مهم هم اقدام شایســته ای صورت 

گیرد.
وی افزود: با عنایت به اینکه شروع به کار اجرا های 
کنــون به  صحنــه ای موســیقی (کنســرت( هم ا
صورت جــدی از ســوی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی در دستور کار قرار گرفته است، ان شاءاهلل 
با نظر مساعد ستاد ملی مبارزه با کرونا، به زودی 
درب سالن های اجرای موسیقی با رعایت کامل 

شــیوه نامه هــای بهداشــتی روی هنرمنــدان و 
عالقه مندان به این هنر مردمی گشــوده خواهد 

شد.
سرپرست معاونت هنری وزارت ارشاد همچنین 
گفت : سالن ها برای اخذ پروتکل های بهداشتی 

می توانند به دفتر موسیقی مراجعه کنند.
وی افزود : سایت های بلیت فروشی با اتصال به 
سامانه ماسک، در خصوص دریافت اطالعات 
کســن زدگان، اطالعات خــود را به روز رســانی  وا

کنند.

کتاب »شــبنم و دریا«، نوشــته و پژوهــش فریده 
داودی مقدم در انتشارات سوره مهر چاپ شد. 

کتــاب »شــبنم و دریــا«، پژوهشــی در معرفــی 
داستان های عرفانی کشف االسرار و منابع آن ها، 
نوشته و پژوهش فریده داودی مقدم در انتشارات 

سوره مهر چاپ شد.
در ایــن اثــر عــالوه بــر معرفــی منابــع و ماخــذ 
حکایت هــای کشف االســرار در فصــل ســوم، در 

فصل اول بــه معرفی انــواع و محور های اساســی 
داستان ها و تبیین برخی محورها، از جمله عشق 
و تحلیــل ویژگی هــای ادبــی عرفانی میبــدی در 
ترجمۀ قرآن پرداخته شد. فصل دوم، حکایت ها 
و حکایت واره های نوبت ســوم کشــف االســرار را 

دربر می گیرد.
داســتان هایی که در خالل گزاره های تفســیری 
کنده اســت  و تأویل هــای عرفانی ایــن بخش پرا
همین امر باعث شد برجستگی و تشخص قابل 
مالحظه ای نداشته باشند و از منظر توجه و تأمل 
مخاطبان دور بمانند. برای استفادۀ بهتر و بیشتر 
خوانندگان این قصه ها و دریافت ژرف تر مقاصد 
عرفانی میبدی، این قصه ها از متن ده جلد کشف 
االسرار اســتخراج و بر اساس نام شخصیت های 
محــوری حکایــت و کنــش مرکــزی آن نام گذاری 

شده است.

کــه گذشــت روز هــای  ســینما در هفتــه ای 
از  دینامیــت  عبــور  از  گذرانــد.  را  خوبــی 
مرز۱۷میلیــارد تومــان تــا شــروع۸۰۰میلیون 

تومان قهرمان در این هفته اتفاق افتاد.

کــه  گذشــت "دینامیــت"  کــه  در هفتــه ای 
هفته هاست صدر گیشــه را در دست دارد از 
مرز۱۷میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان گذشت.

دومیــن پــر فــروش هفتــه" قهرمــان "بــود؛ 
فیلمی کــه در کمتــر از یــک هفتــه نمایش به 

فروش بیش از ۸۰۰میلیون تومان رسید.
"درخت گردو "هم که ۷هفته ایست مهمان 
پرده نقره ای اســت ۲میلیــارد و ۸۰۰میلیون 

تومان را پشت سر گذاشت.
فیلم های "پوســت، کله پوک و تک تیر انداز 
هفتگــی  فــروش  بعــدی  "جایگاه هــای 

فیلم های سینمایی را داشتند.

ظرفیــت مکان هــای گردشــگری کویر مرنجــاب و 
سیازگه آران و بیدگل تکمیل شد. 

کری رییس اداره میراث فرهنگی،  سید حسین چا
صنایع دســتی و گردشــگری آران و بیدگل با اشاره 
کنــون ظرفیت پذیرش  به اینکه ایــن مکان ها هم ا
گردشــگر ندارد گفت: گردشگران ســفر خود به این 
منطقــه را بــه هفته هــای بعــد موکــول کننــد تــا بــا 
برنامه ریزی بتوانیم سرویس دهی مطلوبی به انبوه 

گردشگران ورودی داشته باشیم.
وی افزود: با توجه به ورود شمار زیادی از گردشگران، 
ظرفیــت محــدود و ممکن نبــودن ســرویس دهی 
مناسب در منطقه های کویری آران و بیدگل، کویر 

مرنجاب و سیازگه قادر به پذیرش گردشگر نیست.
منطقــه نمونــه گردشــگری مرنجــاب در شــمال 
شهرستان آران و بیدگل یکی از بکرترین و زیباترین 
کویر های کشور است که از شمال به دریاچه نمک، 
از غــرب به کویــر مســیله، دریاچه حوض ســلطان 
و حوض مــره و از شــرق به پــارک ملــی کویر منتهی 

می شود.
این منطقه با برخورداری از ظرفیت فعالیت هایی 
مانند کویرنوردی، آفرود، موتورســواری، سافاری، 
شترسواری، اسکی روی شن و ماسه تا پیش از شیوع 
ویروس کرونا ساالنه میزبان ده ها هزار نفر گردشگر 

داخلی و خارجی بود.

۲ فیلم ایرانی به جشنواره سنگاپور دعوت شد 

کنسرت ها روشن می شود  چراغ 

کشف االسرار را  داستان های عرفانی 
در »شبنم و دریا« بخوانید 

عبور دینامیت از مرز ۱۷میلیارد تومان؛ 
ع خوب قهرمان  شرو

کویر مرنجاب  گردشگری  تکمیل ظرفیت مکان های 
آران و بیدگل 

سینما

تازه های نشر

گردشگری

تولید سریال تاریخی "مهیار عیار" که قرار است 
به دوران صفویه بپردازد به تأخیر افتاد.

 بهروز مفید که اخیرا سریال "در کنار پروانه ها" 
را روی آنتن شــبکه دو سیما داشــت، اظهار 
کرد: فیلمنامه سریال تاریخی "مهیار عیار" را 
گر شرایط فراهم شود  در دستور کار داریم که ا

جلوی دوربین خواهد رفت.
وی دربــاره آخریــن وضعیــت تولید ایــن 
مجموعه تلویزیونی گفت: فیلمنامه "مهیار 
عیار" در تلویزیون به تصویب رســیده اما کار 
قدری به تعویق افتاده تا شرایط فراهم شود. 
در صورت فراهم شدن شرایط کار، قطعا این 
مجموعه نیازمند حدود چهار ماه پیش تولید 
است که احتماال با این اوصاف، تولید آن به 

سال آینده موکول شود.
تهیه کننــده ســینما و تلویزیــون افزود: ایــن 
سریال در دوران صفویه می گذرد و ٣1 قسمتی 
اســت. فیلمنامه ایــن مجموعــه تلویزیونی 
را محمدرضــا نیکــو بــه نــگارش درآورده و 
برای اولین بار اســت که فضــای تاریخی را در 
ســریال هایم تجربه خواهم کــرد. هنوز هیچ 
کاری پیش نرفته و همه چیز منوط به برآورد 
هزینه های سریال است تا ببینیم لوکیشن ها، 
کارگردان و بازیگران را چگونه باید کنار هم قرار 
دهیم. اما حتما چند بازیگر شاخص خواهیم 
داشت و باید ببینیم شرایط به چه صورت رقم 

خواهد خورد.
کید کرد: این پروژه در حد سریال های  وی تأ
الف تلویزیون است. برای آن روستا و فضایی 
را باید در نظر گرفــت که بتواند روایتگــر دوره 
صفویه باشد. فکر نمی کنم شهرک سینمایی 
بتواند به تنهایی جوابگو باشد. چرا که یکی 
از مشکالت شهرک ســینمایی این است که 

لوکیشن هایش تکرار می شوند.

آقای جهانگیر کوثری فیلم سینمایی »این 
گروه خشــن« ســاخته ســام پکین پا را برای 

نابینایان توضیح دار کرد.
نســخه ویــژه نابینایــان فیلــم ســینمایی 
کالســیک »این گروه خشــن« به کارگردانی 
سام پکین پا توسط گروه سوینا پنجشنبه ۶ 

آبان منتشر شد. 
آقــای جهانگیــر کوثری ایــن فیلــم را بــرای 

نابینایان توضیح دار کرده است.
این فیلم روز پنجشــنبه ســاعت ۱۹ از رادیو 
ســوینا پخش شــد و پس از آن، روی سایت 

سوینا در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
نظــارت متــن و ضبط ایــن برنامه بــه عهده 
آقای کیوان کثیریان بوده و متن روایت این 
فیلــم را خانــم شــیدا محمدطاهــر نوشــته 

است. 
ایــن برنامــه در اســتودیو فــراز ضبط شــده و 
آقای مسعود زرگران نیز صدای آن را تدوین و 
میکس کرده است. عالقه مندان می توانند 
با مراجعه به پایگاه اینترنتی سوینا به نشانی 
www.sevinagroup.com بــه فایــل صوتی 
فیلم های ســینمایی توضیح دار دسترســی 

داشته باشند.
ســوینا )ســینما نابینایــان( هر ماه، نســخه 
ویژه نابینایان ۲ فیلم ســینمایی کالسیک 
خاطره انگیز را با همراهی هنرمندان منتشر 

می کند.
توضیــح دار  نســخه  پیشــتر  گــروه  ایــن 
فیلم های سینمایی کالسیک »کازابالنکا« 
با صدای سحر دولتشاهی، »دزد دوچرخه« 
با صدای محســن بهرامی، »بر بــاد رفته« با 
صدای شــبنم مقدمی، »روانــی« با صدای 
حبیب رضایی، »در بارانداز« با صدای الهام 
کردا، »دزیره« با صــدای هنگامه قاضیانی، 
»ربه کا« با صدای ترانه علیدوستی، »دوازده 
کدل،  مرد خشــمگین« با صدای مهدی پا
»همشهری کین« با صدای پریوش نظریه، 
»محمــد رســول اهلل )ص(« با صــدای امین 
خ، »اشــک ها و لبخندهــا« بــا صــدای  تــار
مهتاب کرامتی، »پرندگان« با صدای پانته آ 
پناهی هــا، »ســیندرال« بــا صــدای ویشــکا 
آسایش، »آخرین قطار گان هیل« با صدای 
بهــروز شــعیبی، »داشــتن و نداشــتن« بــا 
صدای افشین هاشــمی، »جادوگر شــهر از« 
بــا صــدای شــقایق دهقــان، »پــرواز بــر فراز 
آشــیانه فاختــه« بــا صــدای پارســا پیروزفر، 
ســجاد  صــدای  بــا  نیمــروز«  »ماجــرای 
گامــپ« بــا صــدای  افشــاریان، »فارســت 
محمــد بحرانــی، »کریمــر علیــه کریمــر« بــا 
صدای باران کوثری، »آمادئوس« با صدای 
رضــا یزدانــی، »درخشــش« بــا صــدای رضا 
بهبودی و »خوشــه های خشــم« با صدای 

علی دهکردی را منتشر کرده است.

تلویزیون سریالی درباره 
»صفویه« می سازد 

انتشار نسخه ویژه نابینایان 
گروه خشن« با صدای  »این 

کوثری  جهانگیر 

فیلم و سریال

سینما نابینایان
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31  اکتبر    2۰21 ورزش6
رئیس فدراسیون جودو:

جودو در ایران هنوز زنده است
مراســم روز جهانــی جــودو در 
میــدان تاریخــی نقــش جهــان 
اصفهان با حضور مسئوالن ارشد 
ورزش کشــور بــا شــعار »جودو ایــران زنــده اســت« 

برگزار شد.
بــا توجــه بــه پیشــنهاد فدراســیون جــودو مراســم 
گرامیداشــت روز جهانــی جــودو بــا حضــور مریــم 
کاظمی پــور- معــاون ورزش بانــوان وزارت ورزش 
و جوانــان، آرش میراســماعیلی و صدیقــه کعبــی 
زاده رئیس و نایــب رئیس فدراســیون جودو ایران، 
سیدمحمد طباطبایی- مدیرکل ورزش و جوانان 
استان اصفهان، حسین زیبایی معاون توسعه امور 
قهرمانی و نرگس قدوســی معــاون ورزش و جوانان 
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، مدیران 
ارشــد نظامی و ورزشــی اســتان اصفهان و خانواده 
بــزرگ جــودو اســتان اصفهــان و مــردم در میــدان 

تاریخی نقش جهان اصفهان برگزار شد.
         تعلیق و تحریم ما را پرانگیزه تر می کند

رئیس فدراسیون جودو ایران گفت: در شهر اصفهان 
پایتخت فرهنگی و تمدن ایران گردهــم آمده ایم تا 

شعار »جودو ایران هنوز زنده است« سر بدهیم.
آرش میراســماعیلی ادامــه داد: االن در تعلیقــی 
ظالمانــه و ناعادالنــه علیه جودو ایــران قــرار داریم، 
می بینید نونهاالن و نوجوانانی که با چه انگیزه ای 
بر روی تاته می جودو ایــران را به نمایش می گذارند 
و به همه دنیا اعالم می کنند با تمام تعلیق ظالمانه 
و محرومیــت ناعادالنــه و با تمــام بی مهــری که به 

جودو ایــران می شــود، جودو ایــران زنــده اســت 
و ایســتاده این تا آرمان هــای نظام و انقالب آســیب 

نبیند.
کید کرد: فدراســیون جــودو و وزارت ورزش و  وی تا
جوانان هم قسم شده ایم تا جودو ایران را زنده نگه 
داریم، تا از آرمان ها و ارزش های کشورمان تحت هر 

شرایطی دفاع کنیم.
رئیــس فدراســیون جــودو بــا بیان اینکــه تحریم ها 
انگیزه جودوکاران ایران را بیشتر کرده، گفت: آنها نه 
تنها نتوانستند ایران را سرخورده کنند، بلکه بر این 

واداشتند که بیشتر تالش کنیم تا آینده جودو ایران را 
بسازیم. میراسماعیلی اضافه کرد: این روز، روزی به 
یاد ماندنی در تاریخ جودو ایران خواهد شد، ورزش 
جودو هنر المپیک اســت، رشــته ای که بیش از ۶۰ 

سال قدمت در ایران دارد.
میراســماعیلی ادامــه داد: جودو ایــران قهرمانــان 
بزرگــی دارد، رشــته ای کــه بــر ســکوهای آســیایی و 
جهانی خوش درخشیده است و قطعا با انگیزه شما 
نونهاالن و نوجوانان در آینده هم خواهد درخشید.
وی با اشــاره به شــعار روز جهانی جودو، اظهار کرد: 

برای من قابل توجه است که فدراسیون جهانی این 
روز را روز همبستگی اعالم کرده است، کاش رئیس 
فدراسیون جهانی متوجه شوند ما منشور المپیک 
را قبــول داریــم، امــا دفــاع از آرمان هــا و ارزش هــای 

کشورمان باالتر از هر مدال فلزی است.
رئیــس فدراســیون جــودو گفــت: از شــهر پایتخت 
تمدن ایران و در این میدان تاریخی که اتفاقات مهم 
انقالب در آن رقم خورده صدایمان را به فدراسیون 
جهانی و مجامع بین المللی می رســانیم که جودو 

در ایران زنده است.

خبر

رئیس هیــأت موتورســواری و اتومبیل رانی 
استان اصفهان گفت: اصفهان تنها استان 
فعال در رشــته کارتینگ است، در حالی که 

از پیست استاندارد برخوردار نیست. 
گفــت: پیســت هایی  شــهرام شــاه زمانــی 
کــه در اصفهــان جنبــه تفریحــی دارنــد و 
اســتفاده آن هــا بــرای عمــوم آزاد اســت، از 
اســتانداردهای کافــی برخــوردار نیســتند؛ 
پیســت های  کارتینگ حداقــل باید دارای 
۴۵۰ متــر مســیر باشــند، در اصفهــان فقــط 
پیســت رویاهــا و چــادگان دارای مســیر 

استاندارد است. 
او ادامــه داد: مســیر کارتینــگ رویاهــا ۷۳۰ 
متر و مســیر پیســت چادگان ۵۶۰ متر است 
پیچ هــای  دارای  بایــد  مســیر ها  که ایــن 
مشــخص باشــند تا از اســتاندارد مسابقات 
ریس برخوردار شوند و برای رنتال حتما باید 

مسیر ۴۵۰ متر را دارا باشند. 
رئیس هیــأت موتورســواری و اتومبیل رانی 
اســتان اصفهــان راجع بــه ســایر پیســت ها 
اظهــار کــرد: برخــی پیســت های اصفهــان 
همــگان  و  ســرگرمی دارند  جنبــه  بیشــتر 
می توانند از این پیســت ها اســتفاده کنند؛ 
همه این پیســت ها به جــز پیســت رویاها و 

چادگان غیر استاندارد هستند.
شــاه زمانی اظهــار کرد: مــا در بخــش بانوان 

می گیریــم،  عضــو  ســالگی   ۸ از  آقایــان  و 
بــرای اســتعدادهای برتــر مســابقات زیر ۱۵ 
ســال برگــزار می کنیم و بعــد از آمــوزش نیمه 

حرفه ای در مسابقات شرکت می کنند.
رئیس هیــات موتورســواری و اتومبیل رانی 
اســتان اصفهــان در خصــوص مســابقات 
گفت: مسابقات از اواخر آبان ماه در پیست 
رویاهــا شــروع می شــود و در هــر رانــد بیــش 
از ۴۰ نفــر شــرکت کننده داریــم همچنیــن 
بــه دلیل اینکه اســتان  اصفهــان تنهــا برگزار 
کننده مسابقات است، از استان های دیگر 

نیز شرکت کننده داریم.
شاه زمانی در پایان تصریح کرد: بزرگ ترین 
هدف کارتینگ را می توان اینگونه بیان کرد 
که کودکان از سنین پایین رانندگی را بیاموزد 
تــا از خطراتــی کــه در آینــده در جاده هــا بــه 

وجود می آید کاسته شود.

فرهاد قائمــی، ســتاره گنبــدی والیبال در 
سوگ از دست دادن پدرش عزادار شد.

قائمی یکــی  فرهــاد  گزارش ایمنــا،  بــه 
از بهتریــن والیبالیســت های ایران طــی 

سال های اخیر بوده است. 
نســل  ســتاره های  از  یکــی  او  واقــع  در 
موفــق والیبال ایــران محســوب می شــد 
کــه هنــوز هــم ســرویس ها و دریافت هــای 

فوق العاده اش زبان زد است.
 اما چنــد روز پیش بــا خبر شــدیم که حال 
پــدر فرهــاد قائمی مســاعد نیســت و حتی 
ناراحتــی غیر قابــل وصــف او پــس از دیدار 
کی از این  اخیر سپاهان در لیگ والیبال حا

مسئله بود.
با این حال ساعتی پیش مشخص شد که 
متأســفانه فرهاد قائمی در سوگ از دست 

دادن پدر خود عزادار شده است.

سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران گفت:  همان 
چیزی که از قرعه کشی انتظار داشتیم رخ داد. 

در گروه آسانی قرار نداریم. 
بــه گزارش ایرنــا، مریم ایراندوســت پــس از 

مشخص شــدن حریفان ایــران گفت: حس 
فوق العــاده ای بــود کــه بــرای اولیــن 

بار در میــان ۱۲ تیم برتر آســیا قرار 
داشتیم. 

هــم کادر فنــی و بازیکنــان و 
حتی هــواداران بی صبرانه 

منتظر قرعه کشی بودند. 
وی افــزود: انتظــاری کــه از 

قرعه کشی داشتیم، رخ داد. 
در گــروه آســانی قــرار نداریــم امــا 

امیدوارم با حمایت هایی که تا االن از 
سوی فدراسیون فوتبال به خصوص 
رییــس فدراســیون صــورت گرفتــه، 

با تــدارکات قوی پیــش رویم. ایــران می تواند 
حریف قوی برای تیم های همگروه خود 
باشد. ایراندوســت خاطرنشــان کــرد: 
تیــم چیــن چنــد دوره قهرمان آســیا 
بوده و چین تایپه نیز حریف دســت و 
پا بسته ای نیســت اما ما نیز از هیچ 
تالشــی دریــغ نمی کنیــم تــا 
نماینــده شایســته ای برای 

کشور عزیزمان باشیم.
جــام ملت هــای آســیا از 
۳۰ دی تــا ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ 
بــه میزبانــی هنــد برگــزار 
می شــود. ۲ تیــم اول و 
دوم هــر گــروه و ۲ تیــم برتر از 
میان تیم های سوم گروه ها 
به مرحله حذفی مسابقات 

صعود می کنند.

کارتینگ اصفهان  گریبان گیر  پیست های غیر استاندارد 

خبر

ستاره والیبال ایران عزادار شد

سرمربی تیم ملی فوتبال زنان: 

گروه آسانی قرار نداریم در 

سرمربی تیم فوتسال هیئت فوتبال استان اصفهان 
با اشــاره بــه جوانــی و بــی تجربگــی تیمــش گفت: 
در صــورت حمایت هــای بــه موقــع بیشــتر و ورود 
باشگاه های صاحب نام اصفهانی فوتسال اصفهان 

همانند فوتبال بانوان رشد خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، راضیه جزایریپس از شکست ۲ بر 
یک تیمش برابر پارس آرا شــیراز در هفتــه اول لیگ 
برتر فوتسال بانوان، در جمع خبرنگاران اظهارکرد: 
با توجه به جوانی دو تیم بازی بســیار سرعتی بود، 
دروازه بان ما در این دیدار تنها ۱۸ سال دارد و می توان 

گفت کمی از نظر تجربه از حریف کم آوردیم.
وی افزود: البته در یک صحنه داور خطایی به سود 
ما اعالم کرد که جهت را فکر کنم اشتباه نشان داد 
گیــری خوبــی نداشــتند و گل اول را  و بازیکنان جا

روی این اتفاق خوردیم.
وی ادامه داد: این بازیکنان آینده ســازان فوتســال 
اصفهان هستند، امیدوارم با حمایت بخش های 
دولتی و خصوصی و همچنین حمایت خوب هیئت 
فوتبال استان از فوتسال شاهد روند رو به رشد این 
تیم باشیم. نیاز است که برخی امکانات به موقع به 
گر این امکانات دیر برسد ممکن  تیم تزریق شود، ا
است  تیم متضرر شود. سرمربی تیم فوتسال هیئت 
گر دروازه بان و بازیکن  فوتبال اصفهان اضافه کرد: ا
باتجربه به تیم اضافه شود، می تواند در ادامه لیگ 

جایگاه های بهتری کسب کنند.
وی تصریح کرد: تیــم ما به کم تجربگــی باخت، در 

حالی که بازی سرعت خوبی داشت. در مقابل تیم 
شیراز سال ها است با همین ترکیب بازی می کند و 
به ویژه دروازه بان این تیم که ســال ها اســت ثابت 

هستند.
وی ادامه داد: تیم ما تنها یک هفته است که بسته 
شده، امیدوارم عالوه بر هماهنگ شدن بازیکنان، 
شانس هم با ما یار باشد. امیدوارم با حمایت دیگران 
تیم شکل بگیرد. فوتبال بانوان زمانی تقویت شد 
که باشــگاه های بــزرگ و اسپانســرهای قــوی مثل 
گر همین قضیه  سپاهان و ذوب آهن وارد آن شدند، ا
برای فوتسال اصفهان هم رخ دهد جهش خوبی 

خواهیم داشت.
جزایری با بیان اینکه پیشــنهاد ادغام دو سهمیه 
اصفهان یعنی نیســت فوتبــال و نامی نــو اصفهان 
گفت: پیشنهاد خوبی بود اما به شرط اینکه حامیان 
مالی پا پیــش بگذارنــد. بازیکنان بســیار خوبــی از 
گر این  اصفهان در ســایر شهرها پخش شــده اند و ا
بازیکنــان را در اختیار داشــتیم، سکونشــین لیگ 

بودیم و می توانستیم به قهرمانی هم برسیم.

سرمربی فوتسال هیئت فوتبال اصفهان:

برای پیشرفت فوتسال 
به اسپانسرهایی چون سپاهان و ذوب آهن نیاز است

یادداشت

برد شیرین و در عین حال آسان سپاهان مقابل 
نفت مسجد سلیمان شاید تنها در همان نود 
گردانش بی دردسر  دقیقه بازی برای نویدکیا و شا
بود و پس از آن افشــین پیروانی در نقطه نظری 
گفت که چــرا باید ایــن تبعیض ها بــرای حریف 
پرسپولیس باشد. به گزارش ایمنا، برد شیرین و 
در عین حال آسان سپاهان مقابل نفت مسجد 
سلیمان شاید تنها در همان ۹۰ دقیقه بازی برای 
گردانش بی دردســر بود. آن ها ۲۴  نویدکیا و شا
ساعت نمی دانستند دقیقا کجا باید با کمالوند و 
گردانش مصاف کنند. این، همه ماجرا نبود  شا
و وقتی معلوم شــد فوالد آرنا به جای ورزشــگاه 
شــهید بهنام محمدی مسجدسلیمان پذیرا 
طالیی پوشان است، توپ رقبا حسابی پر شد و 
کنش را به این اتفاق  افشین پیروانی، تندترین وا
داشت. سرپرست پرسپولیس معتقد است بازی 
در چمن هموار استادیوم شــهدای فوالد اهواز 
امتیازی بوده که سپاهان را از این نبرد خارج از 
خانه، سربلند بیرون آورده است. او حتی گفته 
شاید همین سه امتیاز، قهرمان را در هفته آخر 
مشخص کند که البته در کورس تنگاتنگ این 
دو رقیب اصفهانی و تهرانی بعید هم نیست، اما 
آیا حرف زدن از چنین چیزهایــی در هفته دوم 
لیگ صرفا "نگرانی" اســت؟ طبعا و قطعا خیر! 
۲۸ هفته پیش روی همه شانزده تیم لیگ برتر 
باقی مانده و حتی خود، باید ۲۹ بار دیگر در لیگ 
به میدان برود. پس این گونه برآشفتن نه فریاد 
عدالت جویانه که »دست پیشی است تا بعدها 
پس نیافتند«! و گرنه کیســت کــه آن تصاویر و 
وضعیــت چمــن ورزشــگاه مسجدســلیمان را 
ببیند و نداند که آن ورزشگاه جای بازی نیست! 
گر آن شخص، افشین پیروانی باشد  به خصوص ا
که سرد و گرم فوتبال ایران را چند دهه چشیده. 
پس آنچه پرده میان حقیقت و خواســته های 
سرپرســت پرســپولیس را ضخیــم می کنــد، 
ندانستن نیست. عجیب تر که به باخت سنگین 
اوایل فصل قبلی سپاهان مقابل نفت مسجد 
سلیمان استناد می کند و معتقد است بعد از آن 
همه تغییری که دو تیم پیدا کرده اند، سپاهان 
شایسته برد دیداری نبوده که در یک نیمه اش 
سه بار تور دروازه حریف را به لرزه در آورده است. 
به عالوه که هر سه گل روی توپ های بلندی به 
ثمر رسید که فرقی نمی کرد در مسجد سلیمان 
گر از همه این مسائل  سانتر شده باشد یا اهواز! ا
بگذریــم، بایــد از پیروانی بخواهیــم به حافظه 
خود، سری بزند تا یادش بیاید تغییر استادیوم 
شهرداری ماهشهر، تعویق ها و سوپرکاپ هایی 
که از وقتی پرســپولیس به عضو ثابتش تبدیل 
شده، حتی یک بار هم سر وقت و مطابق با برنامه 
برگزار نشده اســت! این به نوعی صحبت های 
ضد و نقیضی است که افشین پیروانی مطرح 
می کند؛ قطعا تبعیض در لیگ برتر فوتبال برای 
هر تیمی غیراخالقی و نامناســب است و حس 
رقابــت در لیــگ را از بیــن می بــرد، اما شــخصی 
باید از تبعیــض و گرفتن امتیاز بــرای تیم رقیب 
سخن بگوید که قبل از آن تیمش امتیاز خاصی 
نگرفته باشد، به هر حال این گونه سخن های 
افشــین پیروانی به نوعی پارادوکس محسوب 
گر بــه موقع بــه هر یــک از این  می شــود. شــاید ا
اتفاق هــا و چرخش میزبانی و شــرایط به ســود 
ســرخ ها اعتراض شــده بود، پیروانــی خودش 
سینه سپر می کرد که به جای بهانه آوری، روی 
تیم تان تمرکز کنیم! اصال زشت نیست تیمی که 
رمز موفقیتــش را دوری از بهانه جویی می داند 
و زبانش بــرای نصیحت رقبا در این چند ســاله 
حسابی سرخ بوده، سرپرستش در هفته دوم 
به چیزی اعتراض کند که هنوز معلوم نیست به 
نفع پرسپولیس باشد یا نه چرا که شاید این تیم 
هم نتواند در ورزشــگاه شهید بهنام محمدی 
پیکار کند! ا ین همان سوزنی است که در فوتبال 
ما امثــال پیروانــی به خودشــان نمی زننــد، اما 
جوالدوزش را در تن هر رقیب فرو می کنند. شاید 
عادت به باور بدل شده که هر چه امتیاز خوب 
است را نهادهای فوتبالی باید دو دستی تقدیم 

پرسپولیس کنند!
کاش پیروانی می گذاشت چند ماهی از خدمت 
بزرگ سپاهان به پرســپولیس بگذرد و عرق آن 
بازی دوستانه خشک شــود و بعد حرف هایی 
می زد که برای شــنیدنش الزم نیست تا شروع 
مصاحبه هــای سرپرســت پرســپولیس صبــر 
کنیم؛ همین که سری به شبکه های اجتماعی 
بزنید نمونه بهترش را ادمین های ۱۴-۱۵ ساله 
نوشته اند. او و خیلی های دیگر در این روزهای 
فوتبال هر چه می گوینــد و اجرا می کنند همان 
چیزی است که هوادارها پشت گوشی هایشان 
گــر  در انتظــارش نشســته اند. پیروانــی حتــی ا
چنین هدفــی هــم داشــته باشــد و خــودش را 
تا این حد متعصب می داند، می توانست پس از 
باخت الهالل به جای طفره رفتن، از طرفداران 
پرسپولیس پوزش بطلبد، اما خوب بلد است 

چطور کاسه کوزه ها را سر دیگری بشکند.
به هر حال آنچه پیروانی و پیروانی ها، فوتبال را 
به ســمتش ســوق می دهند، "کور راهی" است 
ک اســت و  که چه با فتحه و چه با ضمه خطرنا
فایــده ای جز ملتهب کردن بیشــتر ســکوهای 

هواداری ندارد.

هوچی گری برای هیچ!

هفته نخست لیگ برتر فوتسال بانوان با شکست تیم 
هیئت فوتبال اصفهان مقابل پارس آرا شیراز همراه 
بود. به گزارش ایســنا، هفتــه اول لیگ برتر فوتســال 
بانوان کشــور با انجام چنــد دیدار در شــهرهای مختلــف برگزار شــد، در 
اصفهان تیم هیئت فوتبال اصفهان که در دقیقــه ۹۰ با هدف حمایت 
از بازیکنان بومی و آینده ساز اصفهان وارد لیگ شده و در غیاب نامی نو 

انصراف داده میزبان تیم پارس آرا شیراز بود.
دو تیم با توجه به هفته نخســت و نداشــتن شــناخت از یکدیگر خیلی 
کدل از روی یک  محتاطانه بازی را شروع کردند، در نیمه نخست الهام پا

ضربه ایستگاهی اولین گل بازی را به ثمر رساند تا نیمه نخست با نتیجه 
یک بر صفر به سود پارس آرا خاتمه یافت.

در نیمه دوم دو تیم فشار بیشــتری روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند که 
کدل برای دومین مرتبه دروازه اصفهانی ها را باز کرد. در نتیجه الهام پا

در ادامه و در ثانیه های آخر اسماعیل زاده توانست تک گل فوتبال را به 
ثمر برساند تا این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود پارس آرا به پایان برسد.

در دیگر دیدارهای این هفته چیپس کامل مشهد ۳ بر یک مقابل مس 
کرمان شکست خورد. پویندگان فجر شیراز  ۳ بر۲  هیئت فوتبال رودان 

را شکست داد.

پاالیش نفت آبادان در دیداری پرگل ۸ بر یک فرهان مالرد را مغلوب کرد. 
پیکان تهران مقابل مس رفسنجان ۴ بر یک به برتری رسید. نصر فردیس 

جشنواره گل به راه انداخت و ۱۲ بر صفر کیمیای اسفراین را مغلوب کرد.

در هفته اول لیگ برتر فوتسال بانوان؛

شیرازی ها ۳ امتیازی از اصفهان برگشتند

خبر

دختر تاریخ ســاز وزنه برداری ایران 
و دارنــده مــدال برنــز جهــان گفت: 
برای رسیدن به سکوی مسابقات 
جهانی عربســتان بســیار جنگیدم زیرا رقبایم بســیار 
قوی و باســابقه بودنــد و تصور نمی کردم کــه به مدال 

جهانی برسم
بــه گزارش ایرنــا، مســابقات قهرمانــی وزنه بــرداری 
نوجوانان جهان از روز سیزدهم در شهر جده آغاز شد و 
تا بیستم مهرماه ادامه داشت. در این دوره از رقابت ها 
تیم دختران ایران برای نخســتین بار عازم مسابقات 
شد و دو مدال نقره و دو برنز کسب کرد؛ مدال هایی که 
نخســتین افتخار وزنه برداری زنان ایران در رده سنی 

نوجوانان محسوب می شود.
ســیده غزالــه حســینی، یکــی از دوقلوهــای وزنــه 
برداری ایران است که با مدال برنز دوضرب دسته ۵۹ 

کیلوگرم نام خود را در وزنه برداری ایران جاودانه کرد.
وی اظهار داشت: اولین تجربه ام را در مسابقات وزنه برداری نوجوانان جهان عربستان کسب کردم و رقبای 
سختی در این رقابت ها حضور داشتند. هرگز تصور نمی کردم که در این مسابقات به مدال برسم و با وجود آنکه 
سبک وزنه زدن رقبایم در مسابقات قهرمانی جهان بسیار متفاوت و خوب بود اما برای رسیدن به سکوی 

جهانی بسیار جنگیدم.
وی با اشاره به زیارت خانه خدا در جریان این مسابقات، گفت: برای نخستین بار بود که مراسم حج را تجربه 

می کردم و واقعا تجربه خوب و غیرقابل وصفی بود.
دختر برنــزی وزنه بــرداری جهان عنــوان کــرد: در این 
مدت به دلیل حضور در اردوهای تیم ملی، همزمان 
از برنامه شاد برای ادامه آموزش ها استفاده می کردم 
و نزدیک به دو سال اســت که در تمرینات و اردوهای 
تیم ملی شرکت می کنم. فدراسیون در این دو ماه که 
در اردو بودم، نامه ای به مدرسه فرستاد تا در کالس ها 

شرکت نکنم.
وی افزود: فدراسیون در این مدت اهمیت زیادی برای 
وزنه برداری زنان قائل شــده و باید از مسووالن تشکر 
کنم؛ فدراسیون و کادر فنی تیم ملی وزنه برداری برای 
پیشــرفت وزنه برداران بســیار تالش کردند و روزهای 

خوبی را در این مدت سپری کردم.
حسینی اضافه کرد: در آینده وزنه برداری زنان شرایط 
بهتــری خواهــد داشــت و امیــدوارم تــا ســال دیگر به 
مدال طال برســم. در ایــن مدت هم هیچ مشــکلی در 

وزنه برداری نداشتم و امکانات و شرایط تمرین خوب و مهیا بود.
کبر خورشیدی مشاور فنی خوبی برای تیم ملی وزنه برداری زنان است. در کنار او به  وی در ادامه یادآور شد: ا

مدت دو ماه در اردو بودیم و تمرینات الزم را هر روز انجام می دادیم.
کسن  دختر برنزی وزنه برداری جهان گفت: از آنجایی که زیر ۱۸ سال هستیم برای حضور در این رقابت ها وا

کسن کرونا را زده بودند و با آرامش در این رقابت ها شرکت کردند. نزده بودیم و تمامی حریفان ما وا

سرمربی تیم ملی فوتبال امید که در بازی با نپال 
گردانش انتقــاد کــرده بود، بعــد از  از عملکــرد شــا
پیروزی این تیم مقابل لبنان از بازیکنانش تشکر 
کــرد. بــه گزارش ایســنا، مهــدوی مهدوی کیــا، ســرمربی تیــم ملــی 

فوتبال ایران بعد از پیروزی تیم ملی مقابل 
لبنان و در ابتدای تمرین ملی پوشان ایران 
گفت: مجــدا بــه خاطــر بــازی خــوب دیروز 
تبریــک می گویم. ســه امتیاز مهم را کســب 
کردیــم. فــردا دربــاره بــازی بــا لبنــان حــرف 
می زنیم. در کل بازی خوبــی انجام دادیم. 
هدفمان در یک ربع اول فشار وارد کردن به 
حریف بود که کارمان را خوب انجام دادیم و 

گل زدیم و به خوبی بازی را اداره کردیم. 
گردانش در حالی است که او از فرصت سوزی  رضایت مهدوی کیا از شا
ملی پوشان ایران در بازی با نپال و گلزنی در نیمه دوم انتقاد کره بود 
و از آنها خواسته بود مقابل چنین تیم هایی سریع تر گل نخست را 
به ثمر برسانند تا حریف روحیه و انگیزه الزم 

را برای مقاومت در بازی به دست نیاورد. 
از صحبت هــای مهدوی کیــا ملــی  بعــد 
پوشان زیر نظر مربیان و دستیاران خارجی 
مهدوی کیــا بــه مــرور برنامه هــای کادرفنی 
پرداختند تا مهیای سومین و آخرین بازی 

تیم ملی مقابل تاجیکستان شوند. 
تیم ملی فوتبال امید ایران در دومین دیدار 

از مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا با نتیجه ۲ بر صفر لبنان را شکست 
داد و به صدرنشینی خود در گروه B آسیا ادامه داد.

گردان مهدی مهدوی کیا با این پیروزی، بعد از انجــام دو بازی  شــا
۶ امتیازی شــدند و در آســتانه صعود به مرحله بعد مســابقات قرار 

گرفتند.
تیم ملی در بازی نخست نپال را با ۴ گل شکست داده بود. این تیم 
در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا با 
تاجیکستان، میزبان این گروه دیدار خواهد کرد که امروز، یکشنبه 

نهم آبان در ورزشگاه شهر دوشنبه برگزار می شود.
این مسابقات در ۱۱ گروه برگزار می شود که ۱۱ تیم صدرنشین به همراه 
»۴ تیم برتــر دوم« به همراه ازبکســتان )میزبــان( در خــرداد ۱۴۰۱ در 

مسابقات نهایی شرکت خواهند کرد.

تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با لبنان و سوریه در انتخابی جام جهانی قطر از پانزدهم 
آبان اردوی خــود را آغاز می کند. به گزارش ایســنا، تیم ملــی فوتبال ایــران ۲۰ و ۲۵ آبان با 
تیم های ملی لبنان و سوریه در چارچوب هفته پنجم و ششم انتخابی جام جهانی در گروه 
A انتخابی جام جهانی در قاره آسیا دیدار خواهد کرد.  مدیر رسانه ای تیم ملی فوتبال درباره برگزاری اردوی 
تدارکاتی تیم ملی گفت: اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال از روز ۱۵ آبان در تهران آغاز خواهد شد و بالفاصله 
بازیکنان ۱۶ آبان با پرواز اختصاصی تهران را به مقصد بیروت ترک می کنند. بر همین اساس کادر فنی تیم ملی 
اسامی بازیکنان را روز ۱۵ آبان ماه اعالم می کند. وی ادامه داد: لژیونرها و بازیکنان شاغل در اروپا از روز ۱۶ در 
بیروت به تیم ملی ملحق می شوند و اولین بازی تیم ملی فوتبال در بیروت و روز ۲۰ آبان برگزار خواهد شد. پس 

از این دیدار، روز ۲۱ آبان بیروت را به مقصد اردن ترک خواهیم کرد. همانطور که می دانید سوریه بازی های 
خود را در کشور اردن برگزار می کند و بر همین اساس در روز ۲۵ آبان در ورزشگاه ملک عبداهلل اردن، دیدار ایران 
و سوریه برگزار خواهد شد. تیم ملی ایران با برگزاری چهار دیدار در ماه های شهریور و مهر و پیروزی برابر عراق، 

سوریه و امارات و مساوی مقابل کره جنوبی با ۱۰ امتیاز در گروه خود صدرنشین است.
تیم های اول و دوم این گروه به طور مستقیم راهی جام جهانی قطر خواهند شد و تیم سوم در مرحله پلی آف 

برای آخرین سهمیه آسیا با تیمی از آمریکای شمالی یا مرکزی دیدار خواهد کرد. 
تیم ملی ایران با ۱۰ امتیاز کسب شده از بازی های گذشته خود وضعیت خوبی برای صعود به جان جهانی 

قطر دارد. 

کسب مدال جهانی هم سخت بود دختر تاریخ ساز وزنه برداری: تصور 

مهدوی کیا باالخره از بازیکنانش راضی شد!

برنامه تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با لبنان و سوریه

خبر

خبر

خبر
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آیا مصرف زعفران عوارض دارد؟ 
یکــی از گیاهانــی کــه بســیار در 
پخــت و پز هــای مدیترانــه ای از 
آن اســتفاده می شــود، زعفران 

است. 
زعفــران گیاهــی طالیــی رنــگ بــا عطری قــوی و 
کی«  طعمی تند اســت که بــه عنوان »رنــگ خورا
و به منظور طعم بخشیدن به بســیاری از غذا ها 
در منطقــه مدیترانــه به ویــژه برای برنــج و ماهی 

استفاده می شود.
طعم متمایــز زعفران به دلیل وجــود ماده موثره 
»پیکروســین« و رنــگ متمایــز آن به دلیــل ماده 
رنگی زعفران به نام »کروســین« اســت. این گیاه 
فواید زیادی برای سالمتی دارد؛ زیرا حاوی آنتی 
کســیدان هایی ماننــد پیشــگیری از اختــالالت  ا
عصبی، کاهش درد های قبل از قاعدگی، بهبود 

خلق و خو و... است.
ممکن است این سؤال برایتان پیش آمده باشد 
که آیا مصرف زعفران می تواند همــراه با عوارضی 

باشد و آیا زعفران بر سالمتی ما تأثیر دارد؟
عوارض زعفران

زعفــران تــا زمانــی کــه بــه میزان اندکــی مصــرف 
می شود، به مانند مقادیری که در پخت و پز از آن 
استفاده می کنیم - یعنی به میزان ۳۰ تا ۵۰ گرم- 
گر از این مقدار بیشــتر شود،  بی خطر اســت، اما ا
ممکن اســت در برخی افراد عوارضی ایجاد کند. 

عوارض جانبی زعفران شامل موارد زیر است:
حالت تهوع

استفراغ
احساس سرگیجه

دهان خشک
اضطراب

اختالل اشتها
عصبی شدن

ناراحتی معدهاحساس خواب آلودگی
سردرد

موارد منع مصرف زعفران
نکاتی وجــود دارد که قبل از مصــرف بیش از حد 
گاه باشید؛ زیرا آسیب زعفران  زعفران باید از آن آ
می تواند روی برخی از گروه ها و افراد تأثیر بگذارد. 

مضرات استفاده از زعفران عبارتند از:
اختالل دوقطبــی: یکی از تأثیــرات زعفران، روی 
افرادی است که از اختالل دوقطبی رنج می برند. 
زعفــران در تغییــرات خلقــی و خــو نقــش مؤثری 

دارد و در صورت مصرف بیش از حد ممکن است 
باعث تغییرآن شود؛ بنابراین یکی از آسیب های 
زعفران برای مبتالیــان به اختــالل دوقطبی این 
بوده که ممکن اســت باعث شود آن ها به حالت 

شیدایی و تکانشگری تبدیل شوند.
بیمــاری قلبــی: زعفــران همچنیــن می توانــد بــر 
ضربان قلــب و ســرعت آن تأثیر بگــذارد و مصرف 
زیــاد آن در افــراد مبتــال به بیمــاری قلبــی ممکن 

است سبب تشدید عالئم بیماری شود.
دیابــت: یکــی از عــوارض زعفران ایــن اســت کــه 
ممکن اســت بر ســطح قند خون تأثیر گذاشته و 
سبب افت آن شود؛ بنابراین برای مصرف زعفران  
افــراد دیابتــی بایــد احتیــاط کــرده و بهتــر اســت 

سطح قند خون را اندازه گیری کنند.
فشــار خــون پاییــن: یکــی از عــوارض زعفران این 

است که ممکن است باعث کاهش فشار خون به 
خصوص در افراد مبتال به فشار خون پایین شود.

گر زعفــران به مقدار  موارد بارداری و شــیردهی: ا
معمــول موجــود در غذا مصرف شــود، بــی خطر 
گــر بــه مقــدار بیشــتر از حد  تلقــی می شــود، امــا ا
معمــول در غذا مصرف شــود، بایــد گفت این کار 
خطــر دارد، زیــرا مقادیــر زیــاد زعفــران می توانــد 
منجر بــه انقباض رحم و ســقط جنیــن در دوران 

بارداری می شود.
جراحی: یکــی از آســیب های زعفــران کند کردن 

دستگاه عصبی مرکزی است. 
این بدان معناســت کــه زعفران روی بی هوشــی 
و ســایر دارو هایی کــه در حین جراحی اســتفاده 
می شــود، تأثیر می گذارد؛ بنابرایــن باید حداقل 
دو هفته قبل از تاریخ برنامه ریزی شده، مصرف 

زعفران را قطع کنید.
بیماری کلیوی: یکی از اثرات زعفران بر کلیه ها این 
اســت کــه ممکــن اســت بــا درمان هــای دارویــی 
تداخــل داشــته باشــد و عملکــرد کلیــه را در دفع 

سموم و فرآورده های این دارو ها مختل کند.
آلرژی: زعفران یکــی از گیاهانی اســت که ممکن 
اســت در برخی افراد ایجاد حساسیت کند و این 
افراد ممکن اســت عالئمی از خود بــروز دهند که 
در صــورت بــروز حتما بایــد با پزشــک متخصص 
مشورت کنند. این عالئم شامل خارش پوست، 

ورم ملتحمه و آسم می شود.
همچنیــن بایــد گفت ایــن گیــاه ممکن اســت با 
برخی از دارو ها تداخل داشــته باشد که از جمله 
آن می توان به دارو های مربوط به فشار خون باال 

و دارو های کاهنده فشار خون اشاره کرد.

تغذیه
محققــان دریافتنــد برخــی هشــدار ها بهتریــن 
انگیــزه بــرای ورزش هســتند که بــا مطالعه این 

مطلب می توانید از آن ها مطلع شوید. 
نتایج یک بررسی جدید نشــان می دهد، ترس 
از مرگ در افراد می تواند بهترین راه برای ترغیب 

آن ها به ویژه تنبل ها به ورزش باشد.
به گفته محققان، هشــدار های مرگ و بیماری 
بهترین راه برای تشــویق مردم به تناسب اندام 
بودند؛ نویســنده این مطالعه می گوید یافته ها 
می توانــد بــه بهبــود قــدرت انگیزشــی بــرای 

تناسب اندام کمک کند.
کیموت اویبو، نویسنده این مطالعه از دانشگاه 
واترلو در کانادا می گوید: یافته ها مبنایی را برای 
طراحان اپلیکیشن تناسب اندام فراهم می کند 
تا از پیام های سالمتی مرتبط با بیماری و مرگ به 
عنوان تکنیکی متقاعدکننده برای ایجاد انگیزه 

در تغییر رفتار استفاده کنند.
در ایــن مطالعــه از ۶۶۹ نفــر خواســته شــد تــا به 
پنج پیــام در مورد اینکه چگونه آن ها را تشــویق 
بــه ورزش با یــک برنامــه تناســب اندام، می کند 

امتیاز دهند.

تخمین زده می شــود که کم تحرکی در انگلیس 
ساالنه یک میلیارد پوند برای سرویس سالمت 
ملی این کشــور هزینه دارد؛ ضمن اینکه از هر ۱۰ 
نفر ۶ نفر دچار چاقی هستند. هزینه های ناشی 
از بی تحرکی در ایاالت متحده بسیار باالتر است؛ 
به طوری که ســبک زندگی بی تحــرک تخمین 
زده می شــود ســاالنه ۱۱۷ میلیــارد دالر )نزدیک 
به ۸۵ میلیارد پوند( برای سیستم مراقبت های 

بهداشتی آمریکا هزینه داشته باشد.
مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری هــای آمریکا 
تخمین می زند که ۴۲ درصد از جمعیت بزرگسال 

آمریکا چاق و ۹ درصد به شدت چاق هستند.

کردن برای تنبل ها  بهترین انگیزه برای ورزش 

ورزش کردن

عصبانیت

دانستنی ها

گاهی نسبت به بیماری پسوریازیس  افزایش آ
و تســهیل دسترســی به درمــان آن، موضوع 

مهمی که باید به آن توجه شود. 
کی از آن است که در سراسر جهان،  آمارها حا
۱۲۵ میلیون نفر به بیماری "پسوریازیس" مبتال 
هستند. همچنین بر اساس آمارهای رسمی، 
تنها در ایاالت متحده بیش از هشت میلیون 

آمریکایی نیز به این بیماری دچارند.
همچنیــن تــا ۳۰ درصــد از افــرادی کــه بــه 
بیماری پسوریازیس مبتال هستند به "آرتریت 
پســوریاتیک" )ورم مفاصل پســوریاتیک( نیز 
مبتال می شــوند. پســوریازیس یــک بیماری 
التهابی "سیستمیک" )از جمله بیماری هایی 
گون  که به طور همزمان چند اندام و بافت گونا
بدن یا همه بدن را هدف قرار می دهند( است.
ایــن بیمــاری باعــث افزایش ســرعت چرخه 
زندگی ســلول های پوســتی می شــود کــه در 
نتیجــه، بــدن ســلول های پوســتی اضافــی 
خواهــد داشــت. این ســلول های اضافــی 
باعث ایجــاد لکه هــای قرمــز خــارش دار روی 
پوســت می شــوند. همچنین ایــن لکه های 
ک  قرمز عــالوه بر ایجــاد خــارش، اغلــب دردنا

نیز هستند.
از جمله دیگر عالئم این بیماری ایجــاد "ترک 
خوردگــی" و "پوســته شــدن" روی پوســت 
هســتند که گاهی اوقات ترک خوردگی های 
ناشــی از ایــن بیمــاری باعــث خونریــزی نیــز 

می شوند.
همچنین در برخی موارد پسوریازیس باعث 
التهاب، سفت شدن و درد مفاصل می شود 
و زمانــی که این بیمــاری مفاصل را نیــز درگیر 

می کند، آرتریت پسوریاتیک نامیده می شود.
تاکنون علت دقیق ابتال به بیماری پسوریازیس 
به طــور کامــل شــناخته نشــده اســت با این 
حــال برخــی تحقیقــات نشــان می دهــد که 
سیستم ایمنی بیش فعال، باعث ابتال به این 

بیماری می شود.
پســوریازیس معموال با محرک هــای خاصی 
شروع شده یا وخیم تر می شود که از جمله این 
محرک هــا می تــوان بــه عفونــت، آســیب بــه 
پوست، استرس، کمبود ویتامین D و مصرف 
الــکل اشــاره کــرد. همچنیــن مصــرف برخی 
داروهــا نیــز می توانــد باعــث تحریــک و بــروز 

پسوریازیس شود.
همچنین کسانی که به بیماری پسوریازیس 
مبتال هســتند بیشــتر در معــرض خطــر ابتال 
بــه بیماری هــای دیگــر از جملــه دیابــت نوع 
دو، نشــانگان ســوخت و سازی)ســندرم 
متابولیک(، بیمــاری پارکینســون و بیماری 

کلیوی هستند.
پســوریازیس معموال بر کیفیت زندگــی افراد 
مبتــال به این بیمــاری نیــز تأثیــر می گــذارد به 
طوری که اغلب منجر به افسردگی و ایجاد سایر 

اختالالت احساسی در مبتالیان می شود.
تــا کنــون هیــچ درمــان مخصوصــی بــرای 
پســوریازیس وجود نــدارد اما می تــوان عالئم 
بیمــاری را تســکین داد. عالئم ایــن بیمــاری 
معموال توسط کورتیکواستروئیدهای موضعی 
)کورتــون(، قطــران زغــال ســنگ، مرطــوب 
کننده ها و داروهای تجویزی کنترل می شوند. 
همچنیــن روش هــای کاهــش اســترس در 

کنترل عالئم بیماری موثر است.

مدیر دارویــی معاونت غــذا و دارو دانشــگاه 
بــرای  اولیــه  اقدامــات  پزشــکی  علــوم 

مصدومین ناشی از گزیدگی را توضیح داد. 
 ندا محمدســعید با اشــاره به اقدامات اولیه 
بــرای مصدومیــن ناشــی از گزیدگــی، اظهــار 
کــرد: در ابتــدا بایــد بیمــار را آرام و از حــرکات 
بیــش از حــد او جلوگیری کــرد و عضــو محل 
گزیدگی را بی حرکت و هم سطح یا پایین تر از 

سطح قلب نگه داشت.
او افزود: بستن یک نوار محکم و پهن، چند 
گر  انگشــت باالتــر از محل گزیدگــی به ویــژه ا
محــل گزیدگــی در دســت ها یــا پاهــا باشــد، 
توصیــه می شــود؛ بســتن نــوار نبایــد آن قدر 
سفت باشــد که جریان خون اندام را مختل 

کند.
محمدســعید گفــت: بــرای مارگزیدگــی باید 
کــردن عضــو بــا آب ســرد یــا یــخ و از  از ســرد 
روش هــای ســنتی مثــل بریــدن و مکیــدن 
محــل گزیدگــی خــودداری شــود و بایــد هــر 
چــه ســریع تر فــرد مارگزیــده را بــه اورژانــس 
بیمارســتان منتقــل کــرد؛ زمــان را بــا تــالش 

برای کشتن و یا گرفتن مار از دست ندهید.
او افزود: نگهــداری حیوانــات خانگی باعث 
تجمــع بیشــتر حشــرات و همچنیــن بــروز 
بیماری های مشترک میان حیوان و انسان 
می شود به همین منظور نگهداری حیوانات 

در محل زندگی انسان توصیه نمی شود.

پسوریازیس

بیماری پسوریازیس چیست؟ 

اقداماتی که پس از گزیدگی 
باید انجام داد 

کی فوق العاده موثر در آرامش  در مطلب زیر ۳ خورا
اعصاب و روان را به شما معرفی می کنیم. 

درمــان عصبانیــت و اضطــراب روشــها و راه هــای 
متعددی را شامل می شــود که هر فرد متناسب با 

روحیات خود یک روش را انتخاب می کند.
کی هایی است  یکی از این روش ها استفاده از خورا
که به آرامش شــما کمــک می کننــد. همانطور که 
برخی از مواد غذایی موجب افزایش آرامش در شما 
می شوند برخی از مواد غذایی نیز موجب افزایش 

خشم در شما می شوند.
خوردن مواد غذایی زیر در هنگام عصبانیت عالوه 
بر کاهش استرس و خشم و می تواند به آرام سازی 

روحی شما نیز کمک کند:
         عسل برای آرام شدن اعصاب:

عسل ماده غذایی است که بســیاری از مردم آن را 
می شناسند و از آن استفاده می کنند، اما نمی دانند 
که می توان آن را برای آرامش ذهن و بدن استفاده 
کرد. عســل،به عنــوان مــاده ای کــه حــاوی مقدار 
زیادی از تریتوفان است شناخته شده است، که به 

کاهش اضطراب و آرامش اعصاب کمک می کند.
عالوه بر این، عسل سرشــار از پتاسیم نیز است که 
دارای اثر تسکین دهندگی در مغز و هم چنین بدن 
می باشد. پتاسیم، به جلوگیری از تولید هورمون 
اســترس در بدن و اســید ها برای آرامش سیســتم 

عصبی کمک می کند.
         سوپ سبزیجات برای آرامش اعصاب:

سوپ نیز از جمله بهترین غذاهایی است که اعصاب 

شما را آرام می کند. سوپ خیلی موثر است زیرا کمک 
می کند تا از اجزای خارجی و عفونت های بدنتان که 
یکی از دالیل اصلی است که افراد را ناراحت می کند، 

خالص شوید.
شما باید سراغ ســوپ هایی که حاوی سبزیجاتی 
مانند، گوجه فرنگی، فلفل ســبز، هویج هستند، 
بروید و هم چنین می توانید سیر، اسفناج، آویشن 
و بســیاری از مواد دیگر کــه می توانید بــرای بهبود 
ســالمت خود اســتفاده کنیــد را،به ســوپ اضافه 

کنید.
         کرفس برای آرامش اعصاب:

به لحاظ تاریخــی، کرفس به عنــوان پاد زهــر برای 
استرس، همراه سبزیجاتی که بقراط به عنوان یک 
ماده نیرو بخش برای افرادی که از فشار عصبی رنج 
می برند، تجویز می کرد، مورد توجه قرار گرفته بود. 
امروزه، متخصصان تغذیه مصرف روزانه کرفس را به 
عنوان یک برنامه موثر برای پایین آوردن فشار خون 
باال می شناسند. فشار خون پایین منجر به توانایی 

بهتر برای آرامش می شود.

در بسیاری از موارد افراد سالم نیز در معرض کاهش 
اکسیژن خون هستند که ناشی از سبک غلط زندگی 
ک در مناطق آلوده  است. استفاده از هوای تازه و پا
شهرها امکان پذیر نیســت و ماندن بیش از حد در 
فضای بسته منازل هم توصیه نمی شود. برای تمیز 
نگهداشتن هوای داخل منزل می توانید از تصفیه 
کننده های طبیعــی و گیاهان آپارتمانی اســتفاده 
کسیژن خون را  کنید و با راهکارهای ساده، کمبود ا

جبران کنید.
         ورزش کنید

ورزش روزانه سبب می شود تا ضربان قلب افزایش 
کسیژن دریافتی در بدن افزایش  پیدا کرده و سطح ا
کسیژن خون الزم است تا حداقل  یابد. برای افزایش ا
۳۰ دقیقه ورزش مؤثر انجام شــود. دویــدن و پیاده 
روی سریع، ساده ترین راهی است که سطح اکسیژن 
خون را افزایش می دهد و فواید زیادی برای سالمتی 
بــدن دارد. ورزش منظــم منجــر بــه افزایــش عروق 
خونی شده و در کنترل فشــار خون و دیابت نوع دو 

تأثیرگذار است.
         آنتی اکسیدان مصرف کنید

کی طبیعی به وفور  کســیدان ها در مواد خورا آنتی ا
کســیژن خــون بــدن را در  وجــود دارنــد و با افزایش ا
وضعیــت خوبــی قــرار می دهنــد. انــواع میوه هــا و 
کی های رنگی و قرمــز دارای مقدار زیادی آنتی  خورا
کسیدان هستند از جمله: توت فرنگی، توت سیاه  ا

و بلوبری، ذغال اخته، کنگر قرمز، آلو
         سبزیجات برگ پهن بخورید

سبزیجات دارای مقدار زیادی آهن گیاهی هستند 
کســیژن خون و سالمت بدن کمک  که به افزایش ا
می کنند اما دلیل اصلی مصرف ســبزیجات وجود 
کلروفیل یا سبزینه در گیاه است. این ماده شباهت 

زیادی به هموگلوبین خون دارد و بــه نوعی مؤثر در 
کم خونی است.

         اسیدهای چرب مصرف کنید
کســیژن خون ارتباط مستقیم با مصرف  افزایش ا
ریز مغذی های طبیعــی دارد. بدن انســان قادر به 
تولید اسیدهای چرب نیست و این ماده را از طریق 
کی ها به دســت مــی آورد. روغن های طبیعی  خورا
نظیر کانوال، آفتابگردان، گــردو، دانه کتــان جاوی 
مقدار زیادی اسیدهای چرب ضروری بدن هستند.

         از طبیعت اکسیژن بگیرید
کسیژن  یک انسان سالم می تواند همراه با تنفس، ا
کسیژن  کافی را دریافت کند. یکی از راه های افزایش ا
خون، پاکسازی ریه هاست. هر وقت فرصت دارید به 
طبیعت بروید و از هوای پاک تنفس کنید. تنفس در 
کسیژن خون می شود.  ک موجب افزایش ا هوای پا
کیزه یک استراتژی  تمرین تنفس عمیق در هوای پا
کســیژن مورد نیاز بدن  هوشمندانه برای دریافت ا
است. به آرامی چند نفس عمیق بکشید و بازدم را 
کثر  با کمی تانی انجام دهید. بگذارید ریه ها با حدا

گنجایش از هوای پاکیزه بهره مند شوند.
کسیژن خون          ۱۰ میوه برای باال بدن سطح ا

۱. آووکادوو
۲. انار

۳. کیوی
۴. کانتالوپ

۵. انبه
۶. هلو

۷. آناناس
۸. توت ها

۹. انجیر و خرما
۱۰. مرکبات

کسیژن خون ۸ سبزی برای باال بردن سطح ا
- چغندر
- هویج

- اسفناج
- سیر

- سیب زمینی شیرین
- لوبیا

- کلم بروکلی
- کاهو

که عصبانی ترین افراد را آرام می کنند!  کی هایی  خورا

کسیژن خون راه های خانگی افزایش ا

دانستنی ها

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۴۶11، تاریخ: 1۴۰۰/۰7/19، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳9۰/۰9/2۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت 
مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 1۳9911۴۴۰2۰۰۶۰۰228۵ مربوط به تقاضای 
آقای/خانم محمدعلی مختاری مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی 
از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه 
تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه 
شامل ثبت در صفحه ۴22 دفتر 17۰ 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 محمدعلی مختاری به شناسنامه شماره 71 
کدملی 11۴۰9۶8۴7۵ صادره فرزند فتحعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 2۳۴/۴7 مترمربع 
پالک شماره ۴۳۳9 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با 
حدود ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات 
پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ 
انتشار: نوبت اول: 1۴۰۰/۰7/2۴ نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/۰9 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

نبی اله یزدانی – 12۰۵71۴ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای 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 1۵ 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 ۳۵81 و ۳۵82 مورخ 1۴۰۰/۰7/21 آقای مهدی ترکی فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ و خانم مریم خدادادئی فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
1۳1/۵9 مترمربع از پالک  ثبتی شماره ۵2۰/2 اصلی واقع در قطعه۶ نجف آباد  بخش 11 حوزه ثبت ملک 
اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/۰9//، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/2۴ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسی -  121۳8۳8/ م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای 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 1۵ 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 1۵92 و 1۵9۳ 
مورخ 1۴۰۰/۰۳/2۶ آقای مهدی گلشادی فرزند اصغر نسبت به سه دانگ مشاع و خانم فاطمه جونبخش فرزند 
مرتضی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 7۵/۶۵ مترمربع مجزی شده از پالک 
شماره ۴۶7 اصلی واقع در قطعه 9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/۰9، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/2۴ - حجت اله کاظم زاده اردستانی 

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی – 121۴2۳۴ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: 1۵۴۵، تاریخ: 1۴۰۰/۰8/۰۶، برخی از وراث آقای رضا ریش سفیدی )طاهره، فاطمه همگی ریش 
سفیدی( به پیوست 2 برگ استشهادیه مصدق که امضا شهود رسما گواهی شده است مدعی است که سند 
مالکیت بیست و دو سهم و ثلث سهم از یکهزار و پنجاه سهم ششدانگ مزرعه معین آباد شماره پالک 8 اصلی 
واقع در بخش 2 حوزه ثبتی آران و بیدگل )درراستای اجرای بخشنامه 912۳۵11 مورخ 1۳91/۰1/29 جهت 
باقیمانده پالک مذکور ۳18 فرعی از 8 اصلی منظور گردیده است( که در صفحه ۳97 دفتر 2 ذیل شماره 9۰ 
به نام رضا ریش سفیدی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است. بعلت جابجایی مفقود و تاکنون پیدا 
نگردیده است و اینک درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است که درجریان رسیدگی می باشد لذا 
طبق تبصره یک ماده 12۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند به ارایه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضیان تسلیم خواهد شد. ازطرف رییس ثبت اسناد 

و امالک آران و بیدگل فیروزی – 121۴۳17 / م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰12۶۰، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰8/۰۴، نظربه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک درب باغ پالک شماره 19۵ فرعی از 192 اصلی به مساحت 1۳89/۵۳ واقع در امالک و ابنیه 
قمیشلو دهاقان بموجب رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰2۳8 بنام محمدحسین ورپشتی فرزند سعید 
باتوجه به انتقال عای مع الواسطه ازطرف آقای نجفقلی احسانی فرزند فرهاد درجریان ثبت میباشد و تحدید 
حدود آن بعمل نیامده است اینک بنابه دستور قسمت اخیر از ماده 1۵ قانون ثبت و برطبق درخواست متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخه 1۴۰۰/۰9/1۳ از ساعت 9 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 مقررات ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی بمدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره ذیل ماده 1۳ قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این واحد می بایستی با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد تسلیم نماید. داود جعفری مدیر واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک دهاقان – 121۴۴1۴ / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۴997، تاریخ: 1۴۰۰/۰7/28، رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده 
و مستندات ضمیمه شامل صفحه 17۳ و ۳9۰ دفتر 19۳ و ۶18 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 فاطمه 
تنباکوشناس به شناسنامه شماره ۴79 کدملی 11۴1۶۵1۶۳7 صادره فرزند تقی نسبت به ۳ دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 11۵/17 مترمربع پالک شماره 87  فرعی از 8۵ اصلی واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: باتوجه به 
تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحات 17۳ و ۳9۰ دفتر 19۳ و ۶18 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 محمدصادق دهقانی به شناسنامه شماره 112 کدملی 11۴1۵۶۳29۰ صادره فرزند 
قدیر نسبت به ۳ دانگ به مساحت 11۵/17 مترمربع پالک شماره 87 فرعی از 8۵ اصلی واقع در اصفهان 
بخش 1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1۴۰۰/۰8/۰9، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰8/2۴ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر نبی اله یزدانی – 12127۰۰ / م الف

آگهی
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سال پنجم - شماره  12۶۳
روزنامه اقتصادی اجتماعییکشنبه   9 آبان  1۴۰۰ - 2۴ ربیع االول 1۴۴۳ - ۳1  اکتبر    2۰21

به نظر می رسد یک بازه سه ماهه تعطیالت بتواند 
فروش کنســول بازیPS ۵را بــه ۱۵ میلیون نزدیک 
کند.  سونی در آخرین گزارش درآمد سه ماهه خود 
اعالم کرده است که در دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ 
سپتامبر ۲۰۲۱، ۳.۳ میلیون کنسول پلی استیشن 
۵ فروخته است. این رقم در مقایسه با فروش ۲.۳ 
میلیون دستگاه در ســه ماهه قبل، افزایش یافته 
است و با فروش ۳.۳ میلیون دستگاه در سال برابری 
می کند. ســه ماهه اول ســال ۲۰۲۱ نیز این شــرکت 
فروش کنســول بازیPS ۵خود را به ۱۳.۴ میلیون 

دستگاه رساند.
با ایــن حــال فــروش ســخت افــزار پلی استیشــن ۴ 
همچنــان رو به کاهش اســت در ســه ماهــه اخیر، 
سونی تنها ۲۰۰ هزار فروش پلی استیشن ۴ را به ثبت 
کنون بیش از یک سال است که رو  رساند رقمی که ا
به کاهش بوده اســت. در همین حال، فروش نرم 
افزار با فروش ۷۶.۴ میلیون دســتگاه در سه ماهه 
آخــر، عــدد باالیــی را نشــان می دهد. این نســبت 
بــه فــروش ۶۳.۶ میلیــون دســتگاه در ســه ماهــه 
گذشته و ۶۱.۴ میلیون دســتگاه قبل از آن افزایش 
یافته است. این همان پیشرفتی است که با توجه 

به زمان موجود در بازار و ظهور بازی های شــخص 
اول و شخص ثالث جدید، این شــرکت انتظار دارد 

شاهد آن باشد.
گوســت اعــالم کــرد کــه هدف این  ســونی در مــاه آ
شرکت برای فروش حداقل ۱۴.۸ میلیون کنسول 
پلی استیشن ۵ نسبت به دستورالعمل های قبلی 
تغییری نکرده است و این پیامی بود که در آخرین 
خبر ها مطرح شد. انتظار می رود که کنسول های 
بازی مجددا یک کاالی داغ در فصل خرید تعطیالت 
امســال باشــند، اما کمبــود قطعات همچنــان به 
عنوان یک معضل برای تولیدکنندگان و خریداران 
باقی مانده است. قیمت متوسط این کنسول بازی 
سونی یعنیPS  ۵، چیزی بین ۷۵۰ تا ۸۵۰ دالر است.

به تازگی شــرکت مرســدس از خــودروی جدید ون 
Sustaineer رونمایی کرد که این اتومبیل جدید با 

محیط سازگار است. 
 COP۲۶ به تازگی مرسدس در کنفرانس آب و هوای
از خودروی برقی خود که با محیط زیســت ســازگار 
اســت و نــام آن Sustaineer اســت، رونمایــی کــرد. 
براســاس گزارش هــا،  فیلتر هــای طراحی شــده در 
زیــر بدنــه Sustaineer، ذرات و هــوای اطــراف را بــه 
سرعت تصفیه می کنند. این خودروی جدید برای 
کاهش میزان گرد و غبار  ترمز های دیسکی با پوشش 

سرامیکی چدنی استفاده می کند.
گفتــه شــده، خــودروی Sustainer دارای پنل های 
خورشیدی بر روی سقف است تا برد را افزایش داده و 
گین را کاهش دهد. انرژی خورشیدی  نیاز به شارژ پال

در خودرو هــای برقــی چیــز جدیــدی نیســت، امــا 
مرســدس  امیدوار اســت که بــا کمــک انرژی های 
خورشیدی  پیاده سازی هایی از این دست بتواند 

خودرو های برقی را تا حد امکان سبز نگه دارد.
کی از آن است که سایر فناوری های این  گزارش ها حا
خودرو همچون سیستم گرمایشی و سرمایشی با 
محیط زیست سازگار اســت. به گفته مدیران این 
خودروی جدید از کاه طبیعی ساخته شده  و زیر بدنه 
آن پلی پروپیلن بازیافتی و الستیک های مستعمل 
استفاده شــده است. مرســدس به لطف پیشرانه 

الکتریکی آرام،  آلودگی صوتی را کاهش می دهد.
طبق گزارش مدیران مرســدس ون جدیــد دارای 
یک دوربین بوده که شرایط جاده را کنترل می کند 
و چاله ها یا سایر خطرات را به کاربر هشدار می دهد، 
همچنین ون جدید مرسدس  با آینه های دیجیتال 

میدان دید واضح تری را ارائه می دهد.
 Sustainer مرسدس هنوز  برنامه ای برای تولید انبوه
کید کرد که تمام فناوری ون با  ندارد. این شرکت تا
در نظر گرفتن تولید در مقیاس انبوه ساخته شده 
است. این شرکت در حال حاضر فناوری سبز دیگری 
را نیز در برنامه خودش دارد، مانند تعمیرات پایدار 

باتری های EV در سال ۲۰۲۲.

رنــج روور اولین لنــدرور تمام الکتریکــی خواهد بود 
کــه بزرگترین صفحــه نمایــش تاریــخ خــود را تــا به 
امروزخواهد داشــت.  لنــدرور اعالم کرده اســت که 
شاسی بلند لوکس خود، یعنی رنج روور، با پیشرانه 
تمام برقی، در ســال ۲۰۲۴ عرضه خواهد شد. این 
خبر در کنار معرفی رنج روور جدید منتشــر شــد که 
گین  دارای طیــف گســترده ای از فنــاوری و یک پال
هیبریدی پیشــرفته با برد الکتریکی بســیار بهبود 
یافته است. رنج روور تمام الکتریکی اولین لندروری 
خواهد بود که پیشــرانه ای بدون موتور احتراقی را 
ارائه می دهد و اولین خودرو از شش خودروی تمام 
الکتریکی جدیدی خواهد بود که در سال های آینده 
عرضه خواهند شد. البته لندروور هیچ چیز دیگری 
در مورد اولین رنــج روور تمام الکتریکــی خود فاش 
نکرده است، اما مجموعه گسترده ای از فناوری را که 
برای مدل جدید معرفی شده ۲۰۲۲ خود به ارمغان 
می آورد را آشکار کرده اســت. دستیار صوتی الکسا 
شــرکت آمازون به طور کامل در سیستم اطالعات 

سرگرمی ادغام شده است و به کاربر امکان می دهد 
اخبار و آب و هوا را بررسی کند، عملکرد های ماشین 
مانند ناوبری و صــدا را تنظیم و خانه خــود )مانند 
چراغ ها و درب گاراژ( را با صدای خود کنترل کند. رنج 
روور جدید ۲۰۲۲ همچنین دارای Apple CarPlay و 
Android Auto بی سیم است که نیاز به کابل برای 
اتصال تلفن هوشمند به خودرو را از بین می برد. یک 
پد شارژ بی سیم گوشی نیز در کنسول مرکزی وجود 
دارد که بســیار کاربردی اســت. کاربران همچنین 
دو صفحه نمایش بزرگ ۱۳.۱ اینچی و ۱۳.۷ اینچی 

دریافت خواهند کرد.

ک گــذاری  اســتیکرهای جایگزیــن بــرای اشــترا
گرام در دســترس همه کاربران  لینک ها در اینســتا
گرام اخیرا شروع به آزمایش روش  قرار گرفت. اینستا
ک گذاری لینک ها در پلتفرم  جدیدی برای اشــترا
خود کــرده اســت. امــا براســاس گزارش هــا، برخی 
از کاربــران تا همیــن اواخر به این ویژگی دسترســی 
گرام  نداشــتند. به گفته توســعه دهندگان اینستا
از هفته جــاری، »اســتیکر های پیوند« بــرای همه 
 iOS کاربران این برنامــه در هــر دو پلتفرم اندرویــد و

منتشر خواهد شد.
گفته شده، استیکر های پیوند قرار است جایگزین 

ک گذاری لینک ها که کاربران پیش از این نیز  اشترا
با کلیک یا کشیدن استوری ها به سمت باال در آن 
وارد می شدند، شــود. در ادامه این مطلب آموزش 
گرام، گفته شده  افزودن پیوند به استوری اینســتا
است. در ابتدا محتوا را در استوری خود ضبط یا آپلود 
کرده سپس ابزار برچسب را از نوار باال انتخاب کنید. 
در این مرحله بــرای افزودن پیوند مــورد نظر خود، 
روی برچســب »پیوند« کلیک کرده بعد از آن روی 
»انجام شــد« ضربه زده و در آخرین مرحله استیکر 
را روی اســتوری خود قرار دهید. گفتنی  اســت که 
گرام خودتان را به  پیش از انجام این کار باید اینستا

روز رسانی کنید.
گرام همچنین بــه ترفند هایــی که ممکن  اینســتا
است استیکر پیوند دریافت کند، مانند گزینه های 
مختلــف سفارشی ســازی برای اینکــه مشــخص 
شود وقتی شخصی روی یک پیوند ضربه می زند، 
چــه چیــزی را می بینــد اشــاره کــرد. گفتنی اســت 
که اســتیکرهای پیونــد را  بــه دلیــل محدودیت ها 

گرام استفاده کرد. نمی توان در فید اصلی اینستا

رکورد جدید سونی، 
کنسول پلی استیشن ۵ تا به امروز  فروش ۱۳.۴ میلیون 

مرسدس برای دوستی با طبیعت، 
کرد  ون Sustaineer را معرفی 

کنید!  به اولین لندرور تمام الکتریکی سالم 

استیکرهای جایگزین لینک 
کاربران ارائه شد  در استوری به همه 

فناوری کهکشان راه شیری

کشف اولین سیاره فراخورشیدی 
در خارج از کهکشان راه شیری 

بــه گفتــه محققان، ســیاره ای 
جدیــد در فاصلــه ۲۸ میلیــون 
کــره زمیــن در  ســال نــوری از 

کهکشان گرداب M۵۱ قرار دارد. 
به تازگی دانشــمندان در کهکشــان گرداب یک 
ســیاره به نــام ۱b-ULS-M۵۱ کــه با کــره زمین 
۲۸ میلیــون ســال نــوری فاصلــه دارد را کشــف 
کردند. این یافته جدید می تواند وجود بسیاری 
ج از  از ســیارات فراخورشــیدی دیگــر را در خــار
کنــد. روزان دی  کهکشــان راه شــیری آشــکار 
استفانور، فیزیکدان دانشگاه هاروارد گفت: "ما 
در تالش هستیم تا عرصه جدیدی را برای یافتن 

جهان های دیگر باز کنیم".
براساس گزارش ها، ستاره شناسان از رصدخانه 
پرتو ایکس چاندرا ناســا و با استفاده از تلسکوپ 
فضایــی XMM یــک شــیء که شــبیه به ســیاره 
بــود را در کهکشــان گــرداب مشــاهده کردنــد. 
کــه  شــد  هنگامی انجــام  ســیاره  دیدن ایــن 
M۵۱  از مقابــل یــک ســتاره عبــور و مقــداری نور 
آن را مســدود کــرد. گفتــه شــده، اولیــن ســیاره 
کــه  فراخورشــیدی در ســال ۱۹۹۲کشــف شــد 
کمتــر از ۳۰۰۰ ســال  کــره زمیــن   فاصلــه آن تــا 
نــوری بــود؛ امــا ۱b-ULS-M۵۱ اولیــن ســیاره 
کــه در کهکشــان  فراخورشــیدی خواهــد بــود 
دیگری پیدا شــده اســت. بــرای شناســایی این 
ســیاره، تیمی به رهبری دی اســتفانو از چاندرا 
بــرای بررســی از اشــعه ایکس اســتفاده کردنــد. 

از آنجایــی کــه پرتو های ایکــس توســط نواحــی 
کوچک روی ستارگان تولید می شوند، سیاراتی 
که از مقابــل آن ها عبــور می کننــد، می توانند به 
طور کامل از انتشار پرتو ایکس جلوگیری کنند. 
طبق ایــن بیانیــه، محققــان بــه جــای کاهــش 
جزئی نوری، می توانند گذر آشکارتری را ببینند 
که این امــر باعث می شــود تا مشــاهده اجســام 
دورتر آســان تر شــود. دی اســتفانو گفت: "ما در 
تــالش هســتیم تــا بــا جســتجوی ســیاره ها، در 
طــول موج هــای اشــعه ایکس، عرصــه جدیدی 
کنیــم."   را بــرای یافتــن جهان هــای دیگــر بــاز 

طبق گفته محققان این ســیاره فراخورشــیدی  
بــه دور یــک ســتاره نوترونــی و یــک ســیاه چالــه 
می چرخــد. براســاس گزارش هــا، رصــد آنهــا در 
مجموع حدود ســه ســاعت به طــول انجامید و 
تشعشعات اشــعه ایکس به صفر رســید. این امر 
به دانمشــندان کمــک کرد تــا دریابند کــه  جرم 
ســیاره احتمــاال به انــدازه زحــل اســت و بــه دور 
ستاره نوترونی در فاصله ای دو برابر فاصله زحل 
از خورشــید می چرخــد. گفته شــده ســیاره تازه 
کشــف شــده می توانــد اولین مــوردی باشــد که 
وجود سیاره ای را در کهکشان دیگر تأیید می کند 

و به طور بالقوه دوران جدیدی از کشف و مطالعه 
سیاره را پیش پای دانشمندان می گذارد. اما در 
حال حاضر، این مشــاهدات تاییــد نمی کند که 
جســمی که با اســتفاده از چاندرا در این مطالعه 
دیده شده یک سیاره است. به گفته محققان، 
بــرای تایید ایــن ادعــا بایــد داده های بیشــتری 
جمع آوری شــود. با ایــن حال، این جســم تا ۷۰ 
ســال دیگر از مقابل ســتاره خــود عبــور نخواهد 
کرد، بنابرایــن زمان زیادی طول خواهد کشــید 
تا دانشــمندان بتوانند دوباره این رصد را انجام 

دهند.

فناوری

حکایت

ایــن ســخن برگرفتــه از یــک افســانه هــزار 
ســاله اســت و افســانه ها زمانی تحقق پیدا 
می کردند که فرهنگ های گذشته توانایی 

توجیه برخی مسائل را نداشتند. 
آیــا واقعــا گربه ها هفت جــان دارند؟ پاســخ 
منطقی به این سوال این است که مطمئنا 

چنین چیزی صحت ندارد.
ولــی ریشــه این ســخن از کجاســت و چــرا 

کمی بیشتر یا کمتر از هفت را نمی گویند؟
دلیــل اصلــی شــهرت گربه هــا بــه تناســخ، 
توانایــی پریدن بــر چهار دســت و پا اســت. 
آن هــا از درختــان مرتفــع بــاال می رونــد 
و در مقابــل ماشــین ها ســبز می شــوند و از 
مکان های مرتفع خودرا پرتاب می کنند؛ این 
سخن برگرفته از یک افسانه هزار ساله است 
و افسانه ها زمانی تحقق پیدا می کردند که 
فرهنگ های گذشته توانایی توجیه برخی 

مسائل را نداشتند.
در زمان رومئو و ژولیت اثر شکســپیر عنوان 
می شــود که گربه ها نه جان دارنــد و به این 
شــکل آن ها را تقســیم بنــدی میکند: ســه 
جان برای بازی. ســه جــان برای فرار. ســه 
جان برای باقی ماندن؛ این گونه بود که در 
فرهنگ اروپایی گربه ها به داشتن نه جان 

مشهور شدند.
ولی در جهان عرب این عدد متفاوت است 
و بــرای آن هفت جــان را تلقــی می کنند. در 
فرهنگ ترکی و اسپانیایی نیز داشتن هفت 

جان از شهرت بیشتری برخوردار است.
نسبت دادن این اعداد در مورد جان گربه ها 
برگرفته از توانایی آن ها زمان پریدن بر چهار 

دست و پا از مکان های مرتفع است.
آن هــا از توانایــی اســتقامت انعکاســی نیــز 
برخــوردار هســتند، به نحــوی کــه وقتی در 
هوا معلق هستند و از مکانی مرتفع در حال 
سقوط باشند به سرعت می توانند حاالت 

خود را تغییر دهند.
آن هــا از ســتون فقــرات انعطــاف پذیــری 
برخوردارنــد کــه تعــداد مهره هــای فقــرات 
آن ها از انسان بیشتر است. در نتیجه ستون 
فقــرات انعطاف پذیــر و توانمنــدی بــاال در 
تغییر حاالت بــدن هنگام ســقوط از ارتفاع 
باعث شده تا به خوبی بر زمین فرود بیایند.
گربه ها وقتی ســه تــا چهار هفته شــوند این 
توانایــی در آن هــا ظاهــر میشــود و شــش تا 

هفت هفتگی نیز رشد میکند.
بــدن الغــر و نــرم آن هــا باعــث میشــود کــه 
درهنگام خطر از ســوراخ های کوچک عبور 

کنند.
انعطاف پذیری تنها ویژگی گربه ها نیســت 
بلکه گربه ها به روش های دیگری نیز از خود 
محافظت می کنند؛ مثال آن هــا همه چیز را 
نمی خورند و کمتر از ســگ ها مواد ســمی و 

آزاردهنده را وارد بدن خود می کنند.

روزی روزگاری پادشــاهی بــه وزیــرش می گویــد 
کــه: ای وزیــر مــن زمانی کــه جــوان بــودم پدرم 
همیشه به من می گفت "تو آدم نمیشی". خیلی 

دوست داشتم تا بتوانم نظرش را عوض کنم. 
کنون یک پادشاه  وزیر می گوید: قربان شما هم ا
هستید. به نظرم شرایطی فراهم آورید که پدرتان 

شما را ببیند، آنگاه نظرش تغییر خواهد کرد.
بنابر حــرف وزیــر، پادشــاه دســتور می دهد که 
شرایط سفر را به روستایی که پادشاه در آنجا به 
دنیا آمده بود فراهم کنند تا پــدرش که هنوز در 
خانه قدیمی خودش در آن روستا زندگی می کرد 
او را ببیند.  پادشاه با تمام عظمت خود به همراه 
وزیران و سربازان و همراهان ســوار بر اسب زیبا 
و با وقار خود به روســتا می روند. سپس دستور 
می دهد تا سربازان پدرش را از خانه اش گرفته و 

به میدان روستا بیاورند.
همه اهالی روســتا در حــال تکریــم و تعظیم به 
پادشاه بودند اما زمانی که پدر پادشاه به میدان 
می آید خیلی آرام و ساده در مقابل پادشاه که بر 

اسب سوار بود می ایستد. 
پادشــاه می گوید کــه: ای پدر ببین من پســرت 
هستم. همان کسی که می گفتی آدم نمی شود. 
کنــون پادشــاه این مملکت  ببین که مــن هم ا
هســتم و همه از من فرمان می برنــد. حال چه 

می گویی؟ 
پیرمــرد نگاهــی بــه روی پســرش می انــدازد و 
می گوید: مــن هنوز ســر حرفم هســتم. تــو آدم 

نمیشی.
من هرگز نگفتم تو پادشاه نمیشی، گفتم تو آدم 
گر آدم بودی به جای اینکه سرباز  نمیشــی. تو ا
بفرســتی دنبال من خودت می آمدی در خانه 
گر تو  را مــی زدی و مــن در را برایت باز می کــردم. ا
آدم بودی حال که من آمده ام به احترام من که 

پدرت هستم از اسب پیاده میشدی. 
نه، من از نظرم بر نمی گردم. تو آدم نمیشی.

چرا می گوییم گربه هفت جان 
دارد؟ 

تو آدم نمیشی

ک گوشــت و کلــم بروکلــی را  خــورا
می توانید به همراه پلــو زعفرانی در 
وعده ناهار سرو کنید. همچنین این 
ک نیز برای شام و به همراه نان نیز یک وعده غذایی  خورا

خوشمزه و عالی را فراهم خواهد کرد.
ک گوشــت و کلــم بروکلی یکــی از انــواع غذاهای  خورا
معروف و سالم کشور چین اســت. ترکیب مواد اصلی 
سالم چون گوشــت و کلم بروکلی برای طبخ این غذا، 
باعث فواید عالی و بسیار زیاد این غذا شده است. همان 
طور که می دانید، گوشت قرمز خواص و فواید بسیاری 
برای بدن داشته و ترکیب آن با یک سبزی خوشمزه و 
خاص کلم بروکلی، باعث چند برابر شدن فواید این غذا 
شده است. مواد مغذی و ویتامین های موجود در این 
دو نوع ماده غذایی باعث فواید و خواص بسیاری چون 
بهبود حافظه، سالمتی قلب و عروق، حفظ سالمتی 
اســتخوان  ها، تقویــت سیســتم ایمنی بــدن، درمان 

کم خونی و… می شود. 
ک خوشمزه و مقوی نیز برای مهمانی ها و  طبخ این خورا
دورهمی های خانوادگی نیز بسیار عالی است. می توانید 
یک غذای جدید و خوشمزه را برای مهمانان عزیز خود 

تدارک ببینید.
         مواد الزم

• گوشت گوساله: ۲۰۰ گرم

• کلم بروکلی: ۴۰۰ گرم
• پیاز متوسط: ۲ عدد

• سیر: ۲ حبه
• روغن مایع: به مقدار الزم

• سس سویا: ۱ قاشق غذاخوری
• رب گوجه فرنگی: ۱ قاشق غذاخوری

• آویشن و برگ بو: به مقدار الزم
• نمک و فلفل سیاه: به مقدار الزم

ک گوشت و کلم بروکلی          طرز تهیه خورا
• گوشــت را به اندازه های متوسط مربعی شکل برش 

دهید.
• قطعات گوشت را به همراه کمی برگ بو و آب در یک 

قابلمه روی حرارت مالیم بگذارید تا گوشت ها بپزد.
• بعد از پختن گوشت، آن ها را از قابلمه خارج و در یک 

بشقاب بگذارید.
گانه  • آب گوشــت را صــاف کــرده و در یک ظــرف جدا

بریزید.
• کلم بروکلی را شسته و گل های آن را جدا و خرد کنید.

• در یک قابلمــه، تا نیمــه آن آب پر کنید و کمی نمک 
اضافه نمایید و روی حرارت مالیم بگذارید.

• بعد از به جوش آمدن آب، کلم بروکلی را به ظرف اضافه 
کنید و بگذارید تا آب پز شوند.

• بعد از آماده شــدن کلم بروکلی، حرارت را خاموش و 
آن ها را در یک بشقاب بریزید.

• در تابــه کمی روغن ریختــه و گوشــت ها را کمی تفت 
دهید.

• ســپس کلم بروکلی، ادویه  ها و آویشــن را به گوشــت 
افزوده و آن را مزه دار کنید.

• پیاز و سیرها را رنده کنید.
• در یک تابه دیگر، کمی روغن ریخته و پیاز و سیرها را 

کمی تفت دهید.
• سپس یک فنجان آب گوشــت و رب را به ماهی تابه 

اضافه و مواد را مخلوط نمایید.
• در تابه را گذاشته و بگذارید ۲ دقیقه مواد بجوشد.

• سپس حرارت را خاموش کرده و سس سویا را به مواد 
افزوده و مخلوط نمایید.

• گوشت و کلم بروکلی سرخ شده را در دیس بچینید.
• ســپس چاشــنی را روی گوشــت و کلم بروکلی درون 

دیس بریزید.

کلم بروکلی گوشت و  ک  خورا

در منتهی الیه شــرقی کرمان 
جایی که دامن شهر به دامنه 
کــوه متصــل می شــود بنایی 
بزرگ و عجیب قد بر افراشــته که از گزنــد روزگار 
نیز در امــان مانــده اســت. این بنا که بــه گنبد 
جبلیه معروف اســت تماما با ســنگ و مالتی از 
گچ ســاخته شــده که عرض پی آن در پایه به ۳ 
متر می رســد و ۲۰ متر ارتفاع دارد. گنبد جبلیه 
به گنبد گبری هم شــهرت دارد و دارای هشت 

وجه است. 

گنبد جبلیه

گردشگری

دستپخت

همایش بزرگ 
جودو کاران اصفهان 

در میدان نقش جهان 
همزمان با روز جهانی جودو، گردهمایی 
بزرگ جودو کاران اصفهان با حضور بیش 
از هزار جودو کار در میدان نقش جهان 
اصفهان برگزار شد. در این همایش سید 
رضا مرتضوی اســتاندار، ســید محمد 
طباطبایی رئیس اداره ورزش و جوانان 
اصفهــان و نرگس قدوســی سرپرســت 
معاونت ورزش بانوان استان اصفهان 
نیز حضــور داشــتند. شــعار این برنامه 
)جــودو در ایــران زنــده اســت( انتخاب 

شده است. 
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