
ابراز شگفتی استاندار اصفهان: 

خودسانسوری در بیان واقعیت های آب

ماعی
جت

ی، ا
صاد

 اقت
امه

روزن

w w w . p r e s s s i m a y e s h a h r . i r

۴

ک شناسی دانشگاه آزاداسالمی اصفهان گفت: مهمترین کانون تولید گردو غبار اصفهان  استاد گروه خا
منطقه سگزی در شرق، و سپس تاالب گاوخونی و کوره ها و معادن اطراف است. 

کنون  احمد جاللیان، افزود: باخشکسالی های مستمر چند سال اخیر که از سال ۱۳۸۷ آغاز شده و تا
کم پوشش گیاهی اصفهان کاهش یافته و جای خود را به بیابان داده که مهترین پیامد این  ادامه دارد ترا

پدیده گرد و غبار و ریزگرد است.
وی افزود: نتایج پژوهش ها نشان داده است که در منطقه "سگزی" هر ۶ روز و در ورزنه )تاالب گاوخونی( 

هر هفت روز یک پدیده گرد و غبار رخ می دهد.
جاللیان اضافه کرد: بررســی ها همچنین نشــان داد روند تولید گرد وغبار در منطقه "سگزی" و تاالب 
گاوخونی افزایشی بوده است به طوریکه بر اساس مقایسه بین سال ۲۰۰۶ که هنوز وارد خشکسالی نشده 
بودیم با چهار ماه ابتدای سال ۲۰۲۱، تولید گرد و غبار از ۲ مورد در سال ۲۰۰۶ به ۱۳ مورد)یعنی پنج برابر( در 

چهار ماه ابتدای سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.

با ۴۳ هزار هکتار وسعت : 

گرد و غبار اصفهان است کانون  ِسگزی، مهمترین 

وضعیت رهن و اجاره مسکن 
در اصفهان خوب نیست :

اجاره های سرسام آور 
دغدغه مستأجران

 ساخت راه آهن سریع السیر قم-اصفهان  
با فاینانس ۱۵.۳ میلیارد یوآنی ؛ 

تهران از راه آهن سریع السیر 
حذف شد

مدل های هواشناسی بین المللی نشان می دهد: 

پاییز ۱۴۰۰، خشک ترین پاییز 
نیم قرن اخیر

کدملی هایی که
 ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان 

معامله می شوند
کسیناسیون عمومی: به منظور باالبردن آمار وا

کسن استان  سبد وا
تکمیل است
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2 یزدانی: آسایشگاه ها و خیریه ها 
به حمایت مسئوالن نیاز دارند

ک زمستانی افزایش ۴۰ درصدی قیمت پوشا

۶

 ۴

هفته فیلم انیمیشن 
در اصفهان برگزار می شود 
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# اصفهان  تنها  نیست

بیسکویت هایی با قیمت آزاد 
اما آرد دولتی!
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آب شرب و بهداشت کارگران فعال در کارگاه های ساخت و ساز 
»طرح اقدام ملی مسکن« به صورت انشعاب موقت واگذار 

می شود. 
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: به منظور همراهی با سیاست های دولت در 
زمینه تولید انبوه مسکن و همچنین مساعدت با پیمانکاران 
انبوه ساز در »طرح اقدام ملی مسکن«، انشعاب موقت آب برای 

مصرف شرب و بهداشت کارگران واگذار می شود.
محسن صالح  در خصوص شرایط واگذاری انشعاب موقت 
کارگاهی به پیمانکاران انبوه ساز این طرح اعالم کرد: انشعاب 
موقت آب در صورتی واگذار می شود که زیر ساخت های الزم 
موجود بوده و یا ایجاد شبکه جدید در محل مورد نظر امکان 

پذیر باشد. 
وی افزود:  چنانچه برای واگذاری این نوع  انشعابات به ایجاد، 
توسعه و ارتقای شبکه و تاسیسات آبرسانی نیاز باشد، پرداخت 

هزینه های مربوط با رعایت قوانین بر عهده متقاضی است.
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان با تاکید 
بر واگذاری انشعاب موقت برای تامین آب شرب و بهداشت 
کارگران اعالم کرد: استفاده از این انشعاب برای انجام امور 
ساختمانی و عملیات بنایی ممنوع است و حفظ و حراست از 

کنتور و متعلقات آن بر عهده پیمانکار است. 
وی افزود: با توجه به این که پیش بینی می شود مصارف 
ماهانه این قبیل انشعابات زیاد باشد، کنتورهای نصب شده به 

صورت مرتب قرائت می شود.
صالح تصریح کرد: این نوع انشعابات به هیج عنوان امکان 
دایمی شدن نداشته و باید پس از اتمام عملیات ساختمانی 

جمع آوری شود.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: شورای شهر باید 
اختیارات الزم را بعد از استقرار رسمی شهردار تفویض کند. بعد از 
بررسی های الزم در کمیسیون تلفیق شورا، الیحه آن در دستور کار 

صحن علنی قرار گرفت و به اتفاق آرا تصویب شد.
علی صالحی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلسه علنی شورای 
شهر اصفهان با توجه به روز جهانی شهرها نطق رئیس شورا با این 
موضوع شروع و به معضالت ناشی از توسعه شهرنشینی و توسعه 

نامتوازن آن پرداخته شد.
وی افزود: تعیین وظایف کمیسیون پایش و پیگیری مصوبات شورا 
اولین مصوبه ای بود که در صحن علنی امروز تصویب شد. پایش و 
پیگیری مصوبات شورا یکی از مهمترین و مؤثرترین کمیسیون های 
شورا است، زیرا به شکل جدی تر، حوزه پیگیری و پایش مصوبات 

را دنبال می کند.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: شورای شهر 
باید اختیارات الزم را بعد از استقرار رسمی شهردار تفویض کند 
که بعد از بررسی های الزم در کمیسیون تلفیق شورا، الیحه آن 

در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و به اتفاق آرا تصویب شد.
وی با بیان اینکه این اختیارات بعد از رفتن شهردار سابق به 

سرپرست شهرداری تفویض شده بود، افزود: بر اساس این الیحه 
شهردار اصفهان تا یک سطحی از مبالغ مشخص شده اختیار 
هزینه کرد مبالغ را دارد و اختیاراتی را نیز می تواند به معاونان در 

حوزه های مالی و غیر مالی دهد.
صالحی ادامه داد: کار از امروز به صورت جدی تر در دوره جدید 
مدیریت شهری آغاز می شود؛ زیرا اختیارات به صورت قانونی به 

شهردار، معاونان و مدیران تفویض شد.
وی با بیان اینکه یکی از مصادیق هوشمند شدن فرایندهای 

شهرداری واگذاری سیستم سرای هشت است، ادامه داد: 
الیحه ای برای فعالیت های این سامانه و شرکتی که فعالیت های 
آن را هدایت می کرد به صحن شورا آمد و با توجه به نظرات موافق و 
مخالفی که مطرح شد، پس از بررسی مجدد الیحه در کمیسیون 

تلفیق، دوباره برای تصویب به صحن علنی شورا آورده می شود.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: بر اساس این 
دیدگاه که معتقدیم در حوزه هایی که وظیفه تخصصی شهرداری 
نیست خصوصا در حوزه های فرهنگی و اجتماعی باید به عنوان 
پشتیبان و ناظر حضور داشته باشیم و برنامه و اجرا بر عهده 
مردم باشد، الیحه مساعدت به مؤسسه های عمومی فرهنگی 
و اجتماعی در چهارچوب نگاه مشارکتی برای اداره شهر مورد 

تصویب قرار گرفت.
صالحی تاکید کرد: قرارداد شرکت های تأمین نیرو که امور اداری 
و پشتیبانی و مشاوره در شهرداری انجام می دهند نیز تا پایان دی 

ماه مورد تصویب قرار گرفت.
وی افزود: اعضای شورا با مصوبه طرح دو فوریتی برای اخذ وام 
۲۰۰ میلیاردی جهت ادامه فعالیت های خط دو مترو موافقت 

کردند.

شهردار اصفهان گفت: تسهیل ترددهای شهری، کاهش 
ترافیک رینگ سوم و کاهش آالینده ها از مزیت های رینگ 
چهارم است که بر همین مبنا، شهرداری اصفهان برای تامین 
مالی آزادسازی بخش های در محدوده شهر، تصمیم هایی 

را گرفته است. 
به گزارش روابط عمومی شهرداری اصفهان، علی قاسم زاده در 
جلسه بررسی پیشرفت طرح های عمرانی شهرداری اصفهان، 
با اشاره به بررسی روند پیشرفت و مشکالت حلقه چهارم 
حفاظتی شهر اصفهان در جلسه ای با حضور مدیران شهری 
اصفهان اظهار کرد: برای برون رفت از مشکالت، راه حل های 

الزم مطرح و تصمیم گیری شده است.
شهردار اصفهان ادامه داد: مسیر ۲.۵ تا ۴ کیلومتر رینگ چهارم 
از امروز وارد مرحله اجرایی و عمرانی شد تا در امتداد مسیرهای 
ساخته شده در این رینگ، تکمیل این طرح بزرگ شهری 
متناسب با جمعیت رو به افزایش اصفهان سریع تر اجرایی شود.
وی به تسهیل ترددهای شهری، کاهش ترافیک رینگ سوم 
و کاهش آالینده ها به عنوان مزیت های رینگ چهارم اشاره و 
تصریح کرد: البته بخش هایی از رینگ چهارم خارج از محدوده 
شهر اصفهان است که برای آزادسازی این بخش ها نیاز به تعامل 

استانداری و شهرداری های مربوطه داریم.
قاسم زاده در خصوص کارکرد »شرکت پروژه« برای تکمیل 
رینگ چهارم اظهار کرد: این شرکت می تواند در مباحث مربوط 
به آزادسازی های شهرهای دیگر که در مسیر رینگ قرار دارد، 
کمک کننده باشد تا با استفاده از منابع مالی در اختیار، این 
طرح ساخته شود؛ البته شهرداری اصفهان برای تامین 
مالی آزادسازی بخش های در محدوده شهر، تصمیم هایی 

را گرفته است.
عملیات اجرایی کیلومتر ۲.۵ تا ۴ حلقه حفاظتی آغاز شد

همچنین، ایرج مظفر با اشاره به تکمیل پروژه حلقه چهارم 

حفاظتی شهر اصفهان به عنوان یکی از طرح های کلیدی 
شهر، اظهار کرد: در تالش هستیم اولویت نخست رینگ 
چهارم از کیلومتر صفر تا نهم رینگ حد فاصل تقاطع سردار 
شهید سلیمانی تا اتصال به خیابان  های تابان و آسمان را تا سال 

۱۴۰۱ تکمیل کنیم.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: بر همین 
مبنا، امروز همزمان عملیات اجرایی کیلومتر ۲.۵ تا ۴ حلقه 
حفاظتی که جز اولویت  های نخست رینگ بوده، آغاز شده 

است.
وی با اشاره به اینکه کیلومتر ۲.۵ تا ۴ در بازه زمانی ۱۰ ماهه 
شامل مسیر و یک تقاطع رو به روی شهر بهاران احداث 
امور،  سریع تر  پیشبرد  برای  همچنین  گفت:  می شود، 

موضوعات مربوط به منابع مالی مورد نیاز پروژه با معاون مالی 
و اقتصادی شهردار مطرح و قول های مساعدی برای انجام 

آزاسازی  ها داده شد.
مظفر افزود: سیاست هایی برای کل رینگ اتخاذ و برنامه ریزی 
شد تا برای تامین منابع مورد نیاز از ظرفیت و پتانسیل های 
اطراف رینگ استفاده شود؛ از این رو مقرر شد معاونت 

شهرسازی پتانسیل ها را بررسی و اعالم کند.
گفتنی است ابرپروژه رینگ چهارم شهر اصفهان با ۷۸ کیلومتر 
طول دارای ۴ مسیر رفت و ۴ مسیر برگشت و ۲۳ تقاطع است 
که قرار است ترافیک ناشی از تردد خودروها به ویژه خودروهای 
سنگین ورودی به شهر اصفهان از سمت شرق شهر را کاهش 

دهد.

آبفای استان اصفهان؛ 

آب شرب و بهداشت کارگران ساختمانی »طرح ملی مسکن« را تامین می کند
آنچه در جلسه پانزدهم شورای شهر گذشت؛

شورا اختیارات شهردار اصفهان را تفویض کرد

تامین مالی آزادسازی رینگ حفاظتی در محدوده شهر اصفهان 

اداره ارتباطات و اطالع رسانی  اداره کل  راه و شهرسازی استان اصفهان

گذار  اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان درنظردارد پروژه  زیر را ازطریق مناقصه عمومی وا
نماید. بدینوسیله از شرکتهای دارای صالحیت و رتبه بندی بارعایت ظرفیت کاری دعوت 
ــه ســامانه  ــا روز ســه شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰8/18 ب ــرای دریافــت اســناد مناقصــه ت می گــردد ب

تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی http://setadiran.ir  مراجعه نمایند. 

کت های پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  1/ 1۴۰۰/۰9 مهلت تحویل پا
کت های الف-ب-ج ساعت 1۰ روز  سه شنبه مورخ  1۴۰۰/۰9/2 گشایش پا

نشانی:  اصفهان  خیابان سعادت آباد تلفن:  ۶۶81۰۶8 ۳- ۰۳1

نوبت دوم  

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  آ
شماره 1۴۰۰/۰8/ن

شماره ردیف
مناقصه

مبلغ برآورد )ریال(موضوع پروژه
مبلغ ضمانتنامه 

شرکت در مناقصه 
)ریال(

صالحیت و یا 
رتبه مورد نیاز

11۴۰۰/۰۶
احداث تقاطع 

غیرهمسطح سه راهی 
سد - چادگان

۵ راه1۰1/1۴9/۵8۴/2۰۶۵/1۰۰/۰۰۰/۰۰۰
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عضــو هیئــت مدیــره اتحادیــه تولیدکننــدگان 
ک  ک از آغــاز عرضــه پوشــا و فروشــندگان پوشــا
ک زمستانی به  زمستانی خبر داد و گفت: پوشا
طور متوسط نسبت به ســال گذشته ۴۰ درصد 

افزایش قیمت داشته اند. 
مجیــد افتخــاری در گفت وگــو با ایســنا، اظهــار 
کرد: ایــن افزایــش قیمــت در پارچه هایــی کــه 
مواد اولیه داخلی دارند بیشــتر بوده و علت این 
وضعیــت تصمیمــات وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت در زمینــه محدودیــت واردات برخــی 
از این مواد اســت، تا جایی که برخــی مواد اولیه 
تولید داخل افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی 
داشته اند. افتخاری افزود: عالوه بر محدودیت 
واردات مــواد اولیــه داخلــی، در زمینــه واردات 
نخ و پنبــه رانــت و انحصارهای عجیــب و غریب 
وجود دارد که دلیل دیگر افزایش قیمت بیشتر 
مواد اولیه داخلی از خارجی اســت. مثال قیمت 
برخی از مواد اولیه از جمله نــخ در اروپا ۳.۸ دالر 
اما در ایران پنج دالر اســت. در این شرایط تولید 
کنندگان داخلــی به دلیــل افزایش بهــای تمام 

شــده، نه می توانند بازار داخلی را تامین کنند و 
نه می توانند صادرات کنند.

     چرا بازار زمستان برای تولیدکنندگان 
جذاب نیست؟

عضو هیئــت مدیــره اتحادیــه تولیدکننــدگان و 
ک در ادامه درباره وضعیت  فروشــندگان پوشــا
بازار فصل زمستان، اظهار کرد: به دلیل محدود 
بودن فصل زمستان و شــرایط اقلیمی کشور، با 
وجود افزایش قیمت اول فصل اغلب فعاالن این 
صنعت از بازار زمستان به عنوان یک بازار معیوب 
یاد می کنند. چرا که دمای هوا  زیاد کم نمی شود 
و در نهایت ناچار به حراج هــای نامتعارف برای 
فــروش کاالهای خود می شــوند. از طــرف دیگر 
نوروز از دو ماه قبل از شروع، بازار فصل زمستان 

را تحت تاثیر قرار می دهد.
به گفته این مقام مسئول نکته دیگر این است که 
ک زمستانی در تابستان انجام شده  تولید پوشا
و بنابراین قطعی برق و آب در تابستان در قیمت 
تمام شــده کاالهــا اثر داشــته اســت. همچنین 
افزایش اجاره بها، دســتمزد و هزینه های سربار 
کارخانه ها نیز دلیــل دیگر افزایــش قیمت تمام 

ک زمستانی است. شده پوشا
وی با اشــاره به محدود بــودن بازار زمســتان به 
گر مجموع سود  آبان تا بهمن ماه، تصریح کرد: ا
ابتدای ســال و پایان ســال را در نظــر بگیریم، به 
دلیــل شــرایط اقتصــادی و افزایش قاچــاق، به 
نظر می رسد ســوددهی تولیدکنندگان در سال 

گذشته بیشتر از امسال باشد.

انبــار  در  کاال  تکلیــف  تعییــن  کمیته هــای 
استان های هدف با دستور سرپرست سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی تشکیل شد.

بــه گــزارش روابط عمومی ســازمان جمــع آوری 
و فــروش امــوال تملیکــی، »ابراهیــم موالیــی 
جــم« از برگــزاری جلســه های متعــدد اعضــای 
هیــأت مدیــره در مــاه جــاری خبــر داد و اظهــار 
کرد: کمیتــه معین در پنج اســتان هــدف اموال 
تملیکی )هرمزگان، تهران، بوشــهر، سیستان و 

بلوچستان و خوزستان( متشکل از کارشناسان 
خبره حوزه های مختلف و تحت نظارت مدیران 
اســتانی این ســازمان بــا هــدف تعییــن تکلیف 
سریع پرونده های سنواتی و جاری تشکیل شده 
اســت. وی افزود: طبق زمانبندی انجام شــده 
روز جمعه هفتم آبان اولین گروه از کمیته های 
تشکیل شــده به استان هرمزگان ســفر کردند و 
طی روزهای آتی در هفته جاری این کمیته ها در 
اموال تملیکی چهار استان دیگر حاضر خواهند 
شــد. موالیــی جم امحــای کاالهــای غیــر قابل 
مصــرف، فــروش کاالهــای دارای حکم قطعی، 
تســریع در صــدور و دریافــت احــکام قضائــی و 
همچنیــن راه انــدازی مجــدد حــراج حضــوری 
در چارچــوب قانــون و بــا نظارت دســتگاه های 
ذی ربــط را از جملــه راه کارهــای جهــادی برای 
کاهــش کاالهــای رســوبی در انبارهــای امــوال 

تملیکی سراسر کشور بیان کرد.

مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع 
نیــروی برق ایران گفت:جلوگیــری از خاموشــی در 
زمستان بسته به رفتار مصرفی مشترکان بستگی 

دارد و رعایت صرفه جویی مانع خاموشی است.
بــه گزارش ایرنــا، »محمــد حســن متولــی زاده« 
در حاشــیه برگــزاری بیســت و یکمیــن نمایشــگاه 
بین المللی صنعت برق ایران افزود: تالش صنعت 
برق پیشــگیری از بروز خاموشــی در هر زمان است 
اما این رفتــار مصرف کننــدگان انرژی اســت کــه در 

نتیجه کار اثرگذار است.
کید  وی بر تالش برای عدالت در پردخت یارانه ها تا
کــرد و خاطرنشــان ســاخت: عدالــت در پرداخــت 
یارانه انرژی باید مورد توجه جدی مسووالن باشد 
و کسانی که مصرف بیشتری دارند هزینه این رفتار 

را باید پرداخت کنند.
مدیرعامل توانیر ادامه داد: در شش ماهه نخست 
امسال مصرف ۸۵ درصد مشترکان در حد الگوهای 
تعیین شده مصرف بود و به این ترتیب ۲۵ میلیون 
مشــترک قبض های زیــر  ۳۰ هــزار تومانــی دریافت 

کردند. متولی زاده گفت: ۱۳ درصد مشترکان تا ۲ برابر 
الگوهای تعیین شده مصرف کردند و تعداد خیلی 
محدودی حدود ۲ درصد که شامل ۸۵۰ هزار نفر در 
سراسر کشور می شود باالتر از الگوهای تعیین شده 

مصرف داشتند.
وی افزود: اعتقاد ما این است که این گروه به راحتی 

می توانند مصرف خود را کاهش دهند.
گر این گروه پرمصرف  مدیرعامل توانیر ادامه داد: ا
که بسیار بیشتر از الگو مصرف داشتند مصرف خود 
را مدیریــت کــرده بودند هیچ خاموشــی در کشــور 

اتفاق نمی افتاد.

رئیس اتاق اصناف اســتان اصفهان گفت: از حاال 
باید برای مهار اجاره بهای مســکن در سال آینده 

تدبیری اساسی اندیشید.
رســول جهانگیــری رئیــس اتــاق اصنــاف اســتان 
اصفهــان گفــت: وضعیــت رهــن و اجاره مســکن 
در اصفهــان خــوب نیســت و بــا قیمت هــای 
نجومی خرید و فروش ارتباط مستقیمی دارد، نرخ 
خرید و فروش مسکن و زمین هر قدر گران تر شود 
متأســفانه رهن و اجاره ها نیز افزایــش می یابد که 
در این راستا متولیان کالن کشــور باید برای سال 
آینده فکــری به حال مســتأجران کننــد و در مورد 
وضعیت رهن و اجاره ها تدبیری اساسی اندیشیده 
شــود. وی افــزود: شــرایط رهــن و اجاره هــا خوب 
کنون با شروع فصل سرد و آغاز سال  نیست، البته ا
تحصیلــی از پیــک رهن و اجاره ها گذشــته اســت 
در حالی که بیشــترین قرارداد ها بیــن تاریخ های 
اول خرداد تا پایان شهریور منعقد می شود و بین 
مردم عرف شده که جابه جایی ها را در این مدت 

انجام می دهند.

وی تصریــح کرد: افزایش ســاخت و ســاز مســکن 
سبب کاهش فاصله بین عرضه و تقاضا می شود، 
از سوی دیگر نیاز است که پیش از شروع فصل رهن 
و اجاره سال آینده، دولت و مجلس درمصوبه ای 
درصدی را بــه فراخور تورم جامعــه تعیین کنند و 
ضمانت اجرایــی قوه قضائیه را نیز داشــته باشــد 
گــر مســتأجر با درصــد تعییــن شــده حاضر به  که ا
تمدید قرار داد بــود مالــک نتواند او را بیــرون کند 
ضمن اینکه در مصوبه حقوق مالکان نیز به نسبت 
تغییراتی که در ســبد خانوار ها اتفاق می افتد، در 

نظر گرفته شود.

ک زمستانی افزایش ۴۰ درصدی قیمت پوشا

خبر

میزان آب ورودی به ســدهای کشــور در ســی و 
هفت روز ابتدای سال آبی جدید )مهرماه ۱۴۰۰ 
تا آخــر شــهریور۱۴۰۱( نســبت به مدت مشــابه 
پارسال کاهش ۲۷ درصدی را نشان می دهد. 
به گزارش ایرنا، وضعیت بارشی در ۳۷  روز ابتدای 
کنــون تغییر محسوســی به  ســال آبی جدید تا
سمت رهایی از خشکسالی نداشته و براساس 
گفته متولیان بخــش آب کشــور تعــداد زیادی 
از اســتان ها هنوز بــاران قابل توجهــی دریافت 
نکرده اند. پیشــتر هم موسســه تحقیقات آب 
وزارت نیرو پیش بینی کرده بودکه سه ماه پاییز 
امســال بارش ها در حد طبیعی و کمتر خواهد 
کنون گزارش تازه شــرکت مدیریت منابع  بود. ا
آب ایــران در بــاره وضعیت آب ســدهای کشــور 
که بخش قابل توجهــی از تامیــن آب را برعهده 
دارنــد بیانگر آن اســت کــه از ابتــدای ســال آبی 
جاری)ابتدای مهــر۱۴۰۰( تا هفتم آبان ماه یک 
میلیــارد و ۳۱ میلیون متر مکعب آب به ســدها 
وارد شده است. این درحالی است که پارسال و 
در همین بازه زمانی میزان ورودی آب به سدها 
یک میلیــارد و ۸۰ میلیون متر مکعــب بوده که 
کنون  کاهش ۲۷ درصــدی را نشــان می دهد. ا
که ســی و هفت روز از ســال آبی جدید گذشــته 
حجم آب موجود در سدهای کشــور به رقم ۱۸ 
میلیارد مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال آبی پارسال که این عدد ۲۴ میلیارد 
و ۸۰ میلیون متر مکعب بوده ۲۷ درصد کاهش 
یافته اســت. وضعیت خروجی آب از ســدهای 
کشــور نگران کننــده اســت از ابتدای ســال آبی 
جدید)مهرماه ۱۴۰۰( تا هفتم آبان دو میلیارد و ۵۲ 
میلیون متر مکعب آب از سدها خارج شده که 
در مقایسه با میزان آب ورودی بر نگرانی ها دامن 
زده اســت. ســال آبی پارســال )ابتدای مهرماه 
۱۳۹۹ تا آخر شــهریور۱۴۰۰( حجم خروجی آب از 
سدها ۴ میلیارد و ۱۹ میلیون متر مکعب گزارش 
شده که البته وضعیت خروجی امسال و پارسال 
کنون  کاهــش ۴۰ درصدی را نشــان می دهــد. ا
درصد پرشــدگی ســدها به ۳۶ درصد رسیده و 
ظرفیت کل آنهــا ۵۰ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون متر 
مکعب است. وضعیت پنج ســد استان تهران 
نیز نشان از آن دارد که موجودی آب در آنها ۴۱۷ 
میلیون متر مکعب با ۲۲ درصد پرشدگی نسبت 
به سال آبی پارسال ۴۱ درصد کاهش یافته است. 
ســدهای ۱۰ گانه اســتان خوزســتان نیز نشان 
می دهــد موجــودی آب آنهــا ۹ میلیــارد و ۷۹۳ 
میلیون متر مکعب است که با ۴۰ درصد پرشدگی 
همچنــان بــا کاهــش ۲۶ درصــدی نســبت به 
پارسال روبرو هستند. وضعیت سدهای حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه که ۱۳ ســد اســت از ابتدای 
سال آبی جاری تا هفتم آبان ماه ۴۲۸ میلیون متر 
مکعب حجم موجودی آب دارند که با ۲۶ درصد 
پرشدگی همچنان ۲۱ درصد نسبت به پارسال 
کاهش دارند. به گزارش ایرنا چندی پیش معاون 
آب و آبفای وزارت نیرو گفت: در مدت کمتر از ۳۰ 
سال گذشته منابع آب تجدیدشونده کشور از 
۱۳۰ میلیارد مترمکعب به حدود ۱۰۲ میلیارد متر 

مکعب کاهش یافته است.

بر اساس دستورالعمل جدید مربوط به حمل 
ونقل عمومی برون شهری، پذیرش ۱۰۰ درصدی 
مســافرگیری در هواپیما مجاز شــد. به گزارش 
روابــط عمومی شــرکت هواپیمایــی جمهوری 
وزارت  بهداشــت  اســالمی ایران، معاونــت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسخه سوم و 
جدید پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا برای 

حمل ونقل عمومی برون شهری را منتشر کرد.
بــر اســاس دســتورالعمل جدیــد، پذیــرش ۱۰۰ 
درصــدی مســافر در هواپیمــا مجــاز شــد. هــم 
چنین در شناورها، قطار و اتوبوس ظرفیت مجاز 
پذیرش ۸۰ درصد خواهد بود. این محدودیت 
کسیناسیون عمومی به ۸۰  تا زمانی که سطح وا
درصد برسد، ادامه خواهد داشت. همچنین بر 
اساس این دستورالعمل، همراه داشتن کارت 
کسیناســیون بــرای اســتفاده از حمل ونقل  وا
عمومی برون شهری در تمام شقوق الزامی است. 
کسیناسیون،  در صورت همراه نداشتن کارت وا
مسافران در مسیرهای داخلی )زمینی، هوایی و 
دریایی( ملزم به ارائه تست منفی PCR با اعتبار 
۷۲ ســاعت هســتند. هم چنین ایــن اطالعیه 
می افزاید در سفرهای خارجی )هوایی و دریایی(، 
 PCR کسیناسیون، ارائه تست عالوه بر کارت وا
منفی با اعتبار ۹۶ ساعت الزامی است. در پروتکل 
جدید بر لزوم رعایت فاصله اجتماعی در فرآیند 
تخلیه و پذیرش مســافر و جلوگیری از تشکیل 
کیــد شــده اســت. فاصله گــذاری  صــف نیــز تا
اجتماعی در پروازهای داخلی از تابستان سال 
گذشته اجرا می شد و ایرالین ها موظف به فروش 

فقط ۶۰ درصد ظرفیت خود در هر پرواز بودند.

خبر چین به کمک بازار مسکن ایران می آید؟
پیشــرفت خیره کننــده صنعــت 
ســاختمان چین، دولت ایران را 
بــر آن داشــته تــا از تکنولوژی این 
کشــور برای کاهش مدت اجرای پروژه ها، افزایش 
کیفیــت و ارتقای دانــش داخلی در بخش مســکن 

استفاده کند.
به گزارش ایسنا، زمانی که در سال ۱۹۸۵ مشخص 
شد هیچ پیمانکار داخلی در چین توانایی ساخت 
مرکز تجاری پکن را ندارد،   خوش باورترین افراد هم 
تصــور  نمی کردنــد ظرف حدود ســه دهــه چین به 
جایی برســد که فناوریهای مختلف این کشــور در 
صنعت ساخت و ساز به ســطوح برجسته جهانی 

برسد و به دیگر کشورها صادر شود.
امروز صنعت ســاختمان چین به قدری پیشرفت 
کرده که اوایل ســال ۲۰۲۱ میالدی ظرف ۵ روز یک 
بیمارســتان ۱۵۰۰ تخت خوابی را در شهر نانگونگ 
احداث کردند. قبل از آن هم اوایل شیوع ویروس 
کرونا یــک بیمارســتان ۱۰۰۰ تخــت خوابــی را ظرف 

مدت ۱۰ روز در شهر ووهان ساختند.
کل تولیــد  گفتــه می شــود در ســال ۲۰۲۰ ارزش 
صنعت ســاختمان در چین ۴.۱ تریلیون دالر بوده 
است. طبق اعالم وزارت مسکن و توسعه شهری و 
روستایی چین، تعداد کارکنان بخش ساخت وساز 
در سال ۱۹۵۲ کمتر از ۱ میلیون نفر بود که در پایان 

سال ۲۰۲۰ به حدود ۵۴ میلیون نفر رسیده است.
با توجه به پیشــرفت خیره کننده چین در صنعت 
ســاختمان، دولت ایــران قصــد دارد از تکنولــوژی 
چیــن بــرای اجــرای پــروژه جهــش تولیــد و تامین 
مســکن اســتفاده کند. بنا به گفته معاون وزیر راه 
کراتی هم در این خصوص انجام  و شهرسازی، مذا

شده است.
از دالیل مهم افزایش قیمت ساخت، بخصوص در 
پروژه های مســکن حمایتی طوالنی شدن فرآیند 
اجرا اســت که بعضا به مطالبه آورده بیشتر توسط 
اعضا و افزایش سقف وام منتهی می شود. بنابراین 
قطعــا به کارگیــری تجربــه و علــم دیگــر کشــورها در 
سطوح علمی و اقتصادی در  ایران همچون ساخت 
و ساز، مساله نکوهیده ای نیست و به نظر نمی رسد 
کســی با این موضوع مخالفتی داشته باشد. حتی 
فعاالن صنعــت ســاختمان در ایران با وجــود آنکه 
به توانایــی مهندســان و تکنولــوژی داخل، ایمان 
دارند مخالف استفاده از فناوریهای نوین جهانی 

نیستند.
یکی از تردیدها نسبت به انعقاد قرارداد پروژه های 
ساخت و ساز با چین به سابقه این کشور در ایران،   
مشخصا در آزادراه تهران ـ شمال برمی گردد که نهایتا 

به فسخ قرارداد با شرکت چینی منجر شد. اما نباید 
از نظر دور داشت که ما به دلیل تحریم های ظالمانه 
مشکالتی در مبادالت بانکی داشتیم و این معضل 
کان وجود دارد. همچنین در مواردی پروژه ها  کما
به سرمایه گذاری هنگفتی نیازمند است که از عهده 
سرمایه گذاران ایرانی برنمی آید. به طور مثال برای 
فاز دوم آزاد راه تهران ـ شمال هنوز هیچ سرمایه گذار 

داخلی پا پیش نگذاشته است.
در شــرایط کنونی که دولت رئیســی برای ســاخت 
چهار میلیــون واحد مســکونی ظرف چهار ســال، 
ذیل قانون جهش تولید و تامین مسکن آستین ها 
را باال زده این نگرانی وجود دارد که طوالنی شــدن 
فرآیند اجرای این طرح منجر به تکــرار تجربه های 
گذشــته بخصوص پروژه مسکن مهر شــود که بعد 
از ۱۴ سال هنوز در بخشهایی به طور کامل تکمیل 

نشده است.
با وجــود آنکه بــر توانایــی ۵۰۰ هــزار مهنــدس و  ۵۰۰۰ 
شرکت انبوه ساز ایرانی تردیدی وجود ندارد، بر کسی 
پوشیده نیست که ســپردن فعالیتهای عمرانی به 
دســت افراد فاقد صالحیت می توانــد هزینه و وقت 
کشور را هدر بدهد؛ اتفاقی که متاسفانه در مواردی 
در پروژه مسکن مهر رخ داد و متقاضیان را گرفتار کرد.
حاال دولت بنا دارد ضمن استفاده از توان داخلی، 
تکنولوژی روز جهان را نیز به خدمت پروژه جهش 
تولید و تامین مسکن )نهضت ملی مسکن( بیاورد. 
آنطور که محمودزادهـ  معاون وزیر راه وشهرسازیـ  

کراتی نیز در این خصوص با چین و برخی  گفته مذا
دیگر از کشورها انجام شده است.

یک دلیل مهــم دیگــر کــه می تواند مــا را مجــاب به 
انعقاد قرارداد با چین کند امکان تهاتر نفت اســت. 
به هر حال ما به خاطر کاهش صادرات نفت ناشی از 
گر با چین  تحریم ها با کمبود منابع مالی مواجهیم. ا
قرارداد پروژه های جهش تولید و تامین مسکن را به 
امضا برســانیم می توانیم با توجه به تحریم ها نفت 

را تهاتر کنیم.  
در حال حاضر یک شــرکت ترکیه ای که در پروژه ۳۳ 
هزار واحدی مسکن مهر پردیس سابقه نسبتا خوبی 
دارد، اجرای مســکن ملی شــهر جدید بهارستان را 
بر عهده گرفته اســت. این اتفاق پــس از آن افتاد که 
سازندگان داخلی  حاضر نشدند با قیمت متری ۲.۸ 
میلیون تومان کار را آغاز کنند و بنا به گفته محمدرضا 
احمــدی ـ مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر جدید 
بهارستان ـ انبوه سازان داخلی پیشنهاد متری ۴.۲ 

میلیون تومان ارایه داده بودند.
طبــق اعــالم وزارت راه و شهرســازی، قــرار نیســت 
ساخت پروژه جهش تولید مسکن به چین سپرده 
شود بلکه از تکنولوژی این کشــور استفاده خواهد 
شــد. برخی نمایندگان مجلس نیز با وجود آنکه بر 
کید دارند،  اســتفاده از توانایی نیروهای داخلی تا

مخالف استفاده از فناوریهای نوین نیستند.
اســماعیل حســین زهیـ  نایب رییس کمیســیون 
عمــران مجلــسـ  در عیــن حال کــه گفته »بنــده با 

ح  حضــور شــرکت های چینــی در پروژه هــای طــر
جهش تولید و تامین مسکن )نهضت ملی مسکن( 
مخالفم«. بیان کرده اســت که »هرگونه قــرارداد با 
کشور چین برای ساختمان ســازی باید در صحن 

علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد«.
فرهــاد بیضایــی کارشــناس مســکن نیــز در ایــن 
خصــوص می گوید: بــر خــالف حواشــی کــه درباره 
ح جهــش مســکن توســط  ســاخت و ســاز طــر
چینی ها ایجــاد شــده، این مســاله کامــال فرعــی و 
حاشیه ای است؛ چرا که مساله اصلی، تامین زمین 
و مکان یابی درست است. در گذشته هم این اتفاق 
افتاده و تکنولوژی های خاص در پروژه های انبوه از 
سوی دولت حمایت شده است و تولید کننده های 
داخلی با وارد کردن جدیدترین تکنولوژی ها، خط 
تولید آن را راه انــدازی کرده انــد. لذا این موضوع به 

هیچ وجه پیچیده نیست.
حاال بــه نظر می رســد همــه چیز بــرای اســتفاده از 
تجربیات و تکنولوژی به روز چیــن در پروژه جهش 
تولید مسکن فراهم شده است. گذشته از آن ورود 
چین می تواند به ارتقای صنعت ساختمان در ایران 
کمک کند؛ کما اینکه بخش قابل توجهی از پیشرفت 
صنعت ساختمان ایران در زمینه هایی مثل قالب 
تونلی، سیستم فلز ســبک ال اس اف، سوپر پانل و 
سیستم پیچ و مهره ای مرهون استفاده از تخصص 
دیگر کشــورها طی ۱۰ ســال اخیر همزمان با اجرای 

پروژه مسکن مهر بوده است.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس 
شــورای اســالمی گفت: دولــت بــا تخصیــص ۲۵هزار 
میلیارد تومان برای اجرای الیحه رتبه بندی معلمان 

موافقت کرده است.
به گــزارش  مهــر، علیرضا منــادی ســفیدان در جمع خبرنــگاران گفت: 
مسعود میرکاظمی در جلسه غیرعلنی مجلس حضور یافت و درباره الیحه 

رتبه بندی معلمان بحث و تبادل نظر انجام شد.
وی ادامه داد: پــس از آنکه مباحث مختلفی در این باره مطرح شــد، در 
نهایت رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت اعالم کرد 
که دولت با تخصیص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای الیحه رتبه بندی 

معلمان موافق است.
رئیــس کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری مجلــس شــورای 
اســالمی اظهار داشــت: از آنجایی که ماده ۴ الیحه رتبه بندی معلمان 
ابهاماتی داشــت، این الیحه جهت رفع ایرادات به کمیســیون آموزش 
مجلس ارجاع داده شد و ما سعی می کنیم که ایرادات الیحه رتبه بندی 

معلمان را برطرف کنیم.
کید کرد: نمایندگان دولت هم در جلسه کمیسیون  منادی سفیدان تأ
آموزش مجلس برای اصالح ایــرادات الیحه رتبه بندی معلمان حضور 
می یابند و ما سعی می کنیم که هر چه سریع تر این ایرادات مرتفع شود تا 

هفته آینده مجددا این الیحه در دستور کار مجلس قرار گیرد.

شورای اقتصاد زمان بندی بازپرداخت فاینانس 
۱۵.۳ میلیارد یوآنی ســاخت راه آهن سریع السیر 
قم-اصفهان را به وزارت راه و شهرسازی ابالغ کرد.
سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه و شورای اقتصاد، مصوبه این شورا در خصوص راه آهن سریع 
السیر قم-اصفهان را با استفاده از فاینانس ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون 

یوآنی چین به وزارت راه و شهرسازی ابالغ کرد.
بــر اســاس این مصوبــه، در ال ســی مربوطــه از ســال ۱۳۹۵ تــا کنون 

چینی ها ۲ میلیارد و ۲۶ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۹۵۷ یوآن واریز کرده اند؛ 
قرار است تا سال ۱۴۰۳ نیز مجموع واریزی چینی ها در این ال سی، به 

۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برسد.
بازپرداخت این فاینانس )تســهیالت خارجی( تا ســال ۱۴۰۸ ادامه 
داشــته و به طــرف چینــی ۲۱ میلیــارد و ۸۸۱ میلیون یوآن برگشــت 

داده می شود.
شــورای اقتصــاد بازگشــایی هــر گونــه ال ســی جدیــد را منــوط بــه 

تصویب این شورا کرده است.

در مهر ماه ۱۴۰۰ عدد شــاخص کل بــرای خانوارهای 
کشــور به ۳۶۴.۱ رســید که نســبت به ماه قبــل ٣.٧ 

درصد افزایش نشان می دهد. 
به گزارش مرکز آمار، در مهر ماه 1۴٠٠ عدد شــاخص کل برای خانوارهای 
کشــور )1٠٠=1٣9۵( به ۳۶۴.۱ رســید که نســبت به ماه قبل ٣.٧ درصد 
افزایش نشان میدهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشــور مربوط به اســتان های گیــالن و کرمــان بــا ۵.۸ درصــد افزایش و 
کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۲.۲ 
درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال 

قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور ۳۹.۲ درصد میباشد. 
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد 
)۴۸.۵ درصد( و کمترین آن مربوط به اســتان سیســتان و بلوچستان 
)٣1.9 درصد( است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه 1۴٠٠ برای 
خانوارهای کشور به عدد ۴۵.۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده 
ماهه مربوط به استان ایالم )۵۳.۳ درصد( و کمترین آن مربوط به استان 

قم )۴٠.9 درصد( است.
     خانوارهای شهری

در مهر ماه 1۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری )1٠٠=1٣9۵( 
به ۳۶۰.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۶ درصد افزایش نشان میدهد. 
در این ماه بیشــترین نــرخ تــورم ماهانــه خانوارهای شــهری مربوط به 
استان کرمان با ۶.۷ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به 

استان های  سیستان و بلوچستان با 1.9 درصد افزایش است. 
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( برای خانوارهای شهری کشور ۳۸.۴ درصد است. بیشترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان زنجان )۴۷.۳ 
درصد( و کمترین آن مربوط به اســتان سیســتان و بلوچســتان )9.٣٠ 

درصد( است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه 1۴٠٠ برای خانوارهای شهری 
به عدد ۴۴.۷ درصد رســید. بیشــترین نــرخ تــورم دوازده ماهه مربوط 
به اســتان ایالم )۵۲.۵ درصد( و کمترین آن مربوط به استان قم )8.٤٠ 

درصد( است.
     خانوارهای روستایی

در مهر ماه 1۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی )1٠٠=1٣9۵( 
به ۳۸۶.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزایش داشته است. 
در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روســتایی مربوط به 
اســتان گیالن با ۶.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط 
به استان خراسان شمالی با ۲.۵ درصد افزایش میباشد. درصد تغییر 
شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای 

خانوارهای روستایی ۴۳.۹ درصد میباشد. 
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد 
)۵۴.۳ درصد( و کمترین آن مربوط به اســتان سیســتان و بلوچستان 
)۳۴.۱ درصد( است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه 1۴٠٠ برای 
خانوارهای روســتایی به عدد ۴۹.۶ درصد رسید. بیشــترین نرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به استان ایالم )۵۶.۹ درصد( و کمترین آن مربوط به 

استان های تهران و قم )۴۳.۳ درصد( است.

موافقت دولت باتخصیص۲۵هزارمیلیاردتومان برای اجرای رتبه بندی معلمان

 ساخت راه آهن سریع السیر قم-اصفهان  با فاینانس 1۵.۳ میلیارد یوآنی ؛ 

تهران از راه آهن سریع السیر حذف شد

در مهر ماه 1۴۰۰ اتفاق افتاد؛

کننده افزایش ۴ درصدی شاخص قیمت مصرف 

کاال  کمیته های تعیین تکلیف 
در انبار استان ها تشکیل شد

رعایت مدیریت مصرف مانع 
از بروز خاموشی خواهد بود

وضعیت رهن و اجاره مسکن در اصفهان خوب نیست :

اجاره های سرسام آور دغدغه مستأجران

گذشت سی و هفت روز از سال آبی  با
جدید؛

کاهش ۲۷ درصدی ورودی 
کشور آب به سدهای 

مسافرگیری ۱۰۰ درصدی 
در پروازها مجاز شد

خبر

خبر

خبر

خبر
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مدلهایهواشناسیبینالمللینشانمیدهد:

پاییز ۱۴۰۰، خشک ترین پاییز نیم قرن اخیر

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

بیــن  هواشناســی  مدل هــای 
المللی نشــان می دهــد که آبان 
کــم بارشــی را پیــش رو داریــم و 
حتی این کاهش بارندگی بــه احتمال قوی کمتر 

از حد نرمال ۵۲ سال اخیر خواهد بود.
کشــاورزی بــه عوامــل مختلفــی  تولیــد بخــش 
بســتگی دارد؛ از نهــاده و عوامــل تولیــد گرفتــه تا 
شــرایط اقلیمی و جوی و تغییرات آب و هوایی تا 
سیاست های دولت و بازار جهانی. عوامل متعدد 
و در هــم تنیــده ای بــر تولیــد بخــش کشــاورزی 
تأثیرگذار است که در این میان آب به عنوان یکی 
از عوامــل تولیــد، نقش مهــم و اساســی در تولید 
کشــاورزی دارد؛ چنانکــه به عنــوان مثــال تولید 
یک کیلوگرم برنج به حدود ۳ هــزار و ۵۰۰ لیتر آب 
و یــک کیلوگــرم گوشــت گاو حــدود ۱۵ هــزار لیتر 

آب نیاز دارد.
زراعــت آبــی بــه طــور متوســط حداقــل دو برابــر 
محصــول دیــم در واحــد ســطح تولیــد می کنــد و 
از این رو امــکان افزایــش تولید و تنوع بخشــی به 
محصــوالت تولیــدی بیشــتر را فراهم می  ســازد. 
بنابراین تولید بیشتر غذا یعنی در دسترس بودن 
آب، از طرف دیگر تولید دیم هم بسیار وابسته به 
بارش است و خشکسالی بر میزان و عملکرد تولید 

تأثیر منفی دارد.
میــزان بارندگی تأثیــر باالیی بر تولیــد محصوالت 
کشــاورزی بــه خصــوص زراعــی در حالــت دیــم 
دارد. از پیامدهــای مهــم اقلیمی بــه خصــوص 
کاهــش بارندگــی در زراعــت می تــوان بــه وقــوع 
خشکســالی های پیاپــی کــه احتمــال وقــوع آن 
هرچنــد ســال یــک بــار وجــود دارد اشــاره کــرد. 
ســال ها خشکســالی در شــهرضا وضعیت ایــن 
شهرســتان را به ویــژه در روســتاها نگــران کننده 
کــرده و خشکســالی خســارت هایی شــدیدی به 
کشاورزی، منابع آبی وارد کرده به نحوی که مردم 
از خشکسالی به عنوان یک بال و آفت یاد می کنند.
آســیبی کــه خشکســالی طــی بیــش از یــک دهــه 
اخیر به استان اصفهان و شهرستان شهرضا وارد 
کرده، بسیار سخت و سهمگین است و نخستین 
تبعات این خشکســالی های پی در پی، از دست 
رفتن جمعیت روستاها و شهرنشینی بسیاری از 

روستاها است.
     آبان کم بارشی را پیش رو داریم

امســال نیز از جمله ســال هایی اســت که استان 
اصفهان و به تبع آن شهرستان شهرضا با کاهش 
شــدید بارندگی مواجــه بــوده و از طرفــی افزایش 
شــدید دما ســبب شــده که اثــرات خشکســالی و 
کم آبی در استان بیشــتر نمود پیدا کند و تأثیر آن 
را بیــش از پیش به خصــوص در حوزه کشــاورزی 

شاهد باشیم.
احــد وظیفــه، رئیــس مرکــز ملــی خشکســالی و 
مدیریت بحــران ســازمان هواشناســی می گوید: 
مدل های هواشناسی بین المللی نشان می دهد 
که آبان کــم بارشــی را پیــش رو داریــم و حتی این 
کاهش بارندگی به احتمال قوی کمتر از حد نرمال 

۵۲ سال اخیر خواهد بود.
او می افزایــد: البتــه امیدواریــم در اواخــر پاییز و با 
شــروع زمســتان بارش  ها به حالت نرمال بازگردد 

اما شروع پاییز این طور نخواهد بود.
کــم بارشــی در بیشــتر مناطــق کشــور  عــالوه بــر 
متوسط دمای فصل پاییز هم نسبت به متوسط 
بلندمــدت افزایش می یابــد و در برخــی مناطق، 
افزایش دما بیش از یک درجه سانتی گراد خواهد 

بود.

     سد زاینده رود 1۳ درصد آب دارد
ســد زاینده رود بــا ظرفیــت اســمی یک میلیارد و 
۴۵۰ میلیــون مترمکعب بــه عنوان یکــی از اصلی 
تریــن ســدهای مرکــز کشــور و تأمیــن کننــده آب 
آشــامیدنی، محیط زیست، کشــاورزی و صنعت 

در منطقه مرکزی ایران است.
محمود چیتیان، معاون حفاظت و بهره برداری 
شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان دربــاره آخریــن 
وضعیت ســد زاینده رود می گویــد: ورودی آب به 
سد زاینده رود ۶ مترمکعب بر ثانیه است، ارتفاع 
کنون ۲۰۱۹ متر از سطح تراز دریاست  آب سد هم ا
گر حــدود ۳ متــر دیگــر از ارتفاع مخــزن کاهش  و ا
یابد، ناچــار می شــویم نیروگاه ایــن ســد را از مدار 

ج کنیم. تولید خار
وی افزود: با توجه به خروجــی ۱۷ متر مکعب آب 
از سد زاینده رود برای آب شرب، نیروگاه برق آبی 

سد زاینده رود همچنان در مدار تولید قرار دارد.
ضرورت تغییر الگوی کشت و سازگاری با کم آبی

کافــی اســت بــه گــزارش شــرکت مدیریــت منابــع 
آب ایران نگاهی بیندازیم تا بدانیم چه ســال آبی 

تلخی را پشت سر گذاشتیم:
ارتفاع کل بارش های جوی از اول مهر ۹۹ تا پایان 
شــهریور، فقط ۱۵۵ میلی متر بوده که نســبت به 

مدت مشــابه ســال قبلش ۵۰ درصد و نســبت به 
دوره بلنــد مــدت ۵۲ ســاله، ۳۵ درصــد کاهــش 

یافته است.
کاهــش بارندگــی در برخــی حوضه هــای آبریــز در 
مقایســه با ســال قبل از آن، از میانگین ۵۰ درصد 
بیشــتر بوده اســت: در حوضه آبریز مرزی شــرقی 
۷۰ درصد، فالت مرکــزی ۵۷ درصد و حوضه آبریز 

خلیج فارس و دریای عمان ۵۳ درصد.
طبیعی است که با کاهش بارندگی ها، میزان آب 
ذخیره شده پشت سدها هم کاهش یافته باشد. 
گزارش ها از کاهش ۳۰ درصدی حجم آب مخازن 
سدهای کشور حکایت دارد و نگران کننده تر این 
که، این کاهش در سدهای ۹ اســتان، بین ۳۵ تا 
۷۵ درصد بوده اســت. ظرفیت ســدهای استان 
اصفهان یک میلیــارد و ۵۵۰ میلیــون مترمکعب 
اســت در مجمــوع حجــم آب مخــازن ســدهای 
اســتان در پایــان ســال آبــی -۱۳۹۹ ۱۴۰۰، ۲۵۵ 

میلیون مترمکعب آب است.
ایــن آمار نشــان می دهــد که کشــاورزان در ســال 
زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ ســال ســختی را برای کشت در 
پیش دارند و این کم بارشی ضرورت تغییر الگوی 
کشت و سازگاری با کم آبی را بیش از هر چیز آشکار 

می سازد.

رییــس اتحادیــه نمایشــگاه داران خــودروی 
اصفهان گفت: بعضــی از افــراد برای ثبــت نام و 
شرکت در قرعه کشــی خودرو کد ملی خریداری 

می کنند.
حمیدرضا قندی رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودروی اصفهان در مورد آخرین وضعیت بازار 
خودرو گفت: در بازار هم رکود و هم آرامش وجود 
دارد؛ به علت وجود بیماری کرونا مسافرت ها کم 
شده و از طرف دیگر قیمت ارز که مستقیما روی 
قیمت خودرو تاثیرگذار است، افزایشی ندارد که 

اتفاق خاصی در بازار بیافتد.
وی با اشــاره بــه نــرخ روز خــودرو گفــت: قیمت 
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۲۵۰ میلیــون تومان، پژو 
پارس ۲۸۵ میلیون تومان، تیوفایو ۳۲۵ میلیون 
تومان، دناپالس اتوماتیک ۴۶۰ میلیون تومان، 
دنا پالس ۳۸۰ میلیون تومان، پراید ۱۴۰ میلیون 
 R تومان، کوییک ۱۷۰ میلیون تومان، کوییک

دورنگ حــدود ۱۷۰ میلیون تومان، ســاینا ۱۶۳ 
میلیون تومــان، تیبــا صنــدوق دار ۱۵۰ میلیون 
تومــان و تیبــا ۲ حــدود ۱۶۳ میلیــون تومــان در 

بازار است.
رییــس اتحادیــه نمایشــگاه داران خــودروی 
اصفهان افزود: سوبســیدهای بسیار شدیدی 
از طریق قرعه کشــی ها بــه بعضــی از افــراد داده 
می شود. می توان گفت ۹۵ درصد از کسانی که 
برای قرعه کشی ها ثبت نام می کنند، فروشنده 
بازار هســتند و تنهــا ۵ درصــد آنها بــرای مصرف 
شخصی ثبت نام  می کنند. برای نمونه پژو پارس 
در قرعه کشی ها ۱۴۰ میلیون تومان است درحالی 
که قیمــت همیــن خــودرو در بــازار ۲۸۰ میلیون 

تومان است.
وی در ادامــه تصریح کرد:  ســایپا قیمت ها را به 
بازار نزدیک کرده است، برای مثال کوییک R در 
کارخانه ۱۵۰ میلیون تومان فروخته می شود که 
با بازار حدود ۲۰ میلیون تومان تفــاوت دارد که 
با توجه به فاصله زمانی تحویل، قیمت به بازار 

نزدیک است.
داران ایــن  نمایشــگاه  نظــر  افــزود:  قنــدی 
اســت ایران خودرو هــم بایــد قیمت هــا را بــه 
بــازار نزدیــک کــرده و قرعه کشــی ها را بــردارد تــا 

مصرف کننده واقعی بتواند از بازار استفاده کند

گفــت:  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل 
فوالد مبارکه در ســال »تولید، پشــتیبانی ها و 
مانع زدایی ها« توانســت بــا عبور از مــرز تولید 
وزنــی ماهیانــه ۷۱۲ هــزار تن فــوالد، بــار دیگر 
خودبــاوری و تکیه بر توان داخلــی را به منصه 

ظهور برساند
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه بــا اشــاره به این دســتاورد مهــم اظهار 
کرد: آخرین رکورد تولید ماهیانه شرکت فوالد 
مبارکه در فروردین ماه ســال جــاری بود که از 

مرز ۷۰۰ هزار تن گذشت.
 وی افزود: با برنامه ریزی هــای صورت گرفته 
علی رغم این کــه ماه های نیمه دوم ســال ۳۰ 
روزه هســتند و یک روز کمتــر از ماه های نیمه 
اول ســال دارنــد، در مهرمــاه امســال باافتخار 
توانســتیم رکورد تولیــد را به بیــش از ۷۱۲ هزار 
تن در ماه برســانیم. مدیرعامل شــرکت فوالد 
کــرد: محدودیت هــای  مبارکــه خاطرنشــان 
انرژی در زمستان نیز پیش بینی می شوند، اما 
تالشگران شرکت فوالد مبارکه تمام توان خود 
را برای رســیدن به برنامــه تولید بــه کار گرفته 
کثر تولیــد را بــرای تأمیــن نیاز  تــا بتواننــد حدا
صنایع پایین دســت، تنظیم بازار و جلوگیری 

از محدودیــت در دیگــر واحدهــای صنعتــی 
محقق سازند. 

وی با اشــاره به تعــدد رکوردزنی هــا در مهرماه 
ســال جاری اذعــان داشــت: علی رغــم وجود 
محدودیت هــای انــرژی در ســال جــاری، 
تالشــگران گروه فــوالد مبارکــه عالوه بــر تولید 
گریدهــای جدیــدی از محصــوالت توانســتند 
با تکیه بر خودباوری، رکــورد روزانه ۱۴۷ ذوب 
را در ۵ مهرمــاه و رکــورد روزانــه ۱۵۰ ذوب را در 
۲۹ مهرمــاه بــه صورت پیاپــی ثبت کننــد و در 
همین ایــام محصــول جدیــد APIX۷۰ را  کــه 
مخصــوص خطــوط انتقــال نفــت و گاز اســت 
در مجتمع فوالد ســبای فــوالد مبارکــه تولید 
نمایند که ایــن رکوردهــا گامی بلنــد در جهت 
تحقــق شــعار جهــش تولیــد و شــعار تولیــد، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها به شمار می رود.

رئیــس پشــتیبانی ســاخت داخــل و منابــع 
کاالی شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان گفت: 
بومی ســازی تعــداد ۳۵۰ قطعــه تجهیــزات 
موردنیــاز پاالیشــگاه اصفهــان بــا توانمنــدی 
متخصصان داخلی، صرفه جویی ۵۰۰ میلیارد 

ریالی در این پاالیشگاه را به همراه داشت.
به گــزارش پاالیشــگاه نفــت اصفهان، ســعید 
احترامیــان در این بــاره افــزود: تا پایــان ۶ ماه 
نخست امسال، شرکت پاالیش نفت اصفهان 
با استفاده از توانمندی های سازندگان کشور، 
تعــداد ۳۵۰ قطعــه یدکــی تجهیــزات موردنیاز 
خود را با تیراژ ۶۴ هزار عدد بومی ســازی کرده 
کــرد: ســاخت قطعــات،  کیــد  اســت.وی تأ
۱۸۰میلیــارد ریــال هزینه در برداشــته اســت و 
صرفه جویی ناشی از بومی کردن آنها، بیش از 

۵۰۰ میلیارد ریال برآورد می شود.

رئیــس پشــتیبانی ســاخت داخــل و منابــع 
کاالی شــرکت پاالیــش نفت اصفهــان تصریح 
کرد: با بهره گیری از تخصــص و همت صنعت 
گران و شرکت های ســازنده توانمند و پرتالش 
کشــور، بیــش از ۸۰ درصــد نیازمندی هــای 
کاالیی پاالیشــگاه اصفهان در داخــل و بدون 
ج تأمیــن شــده اســت. نیــاز بــه خریــد از خــار
احترامیــان بــا اشــاره به اینکه ایجــاد ارتبــاط 
کز دانش بنیان و بهره  مؤثر با دانشگاه ها و مرا
مندی از توانمندی صنعتگران و متخصصان 
کشــور جــزو اولویت هــای واحــد پشــتیبانی 
ســاخت داخــل و منابــع کاالی شــرکت قــرار 
کنون با بیــش از ۵۷۰  دارد، تصریح کرد: هــم ا
شــرکت ســازنده داخلــی ارتبــاط داریــم. وی 
کنــون با ایــن روش موفــق به  بــا بیان اینکــه تا
تولیــد قطعــات بســیار مهــم و قابــل رقابــت با 
نمونه های خارجی شــده ایم، گفت: با وجود 
اعمــال تحریم های ظالمانه شــرایط مطلوبی 
فراهــم شــده تــا بیــش از گذشــته بــر دانــش و 
تجارب کارشناسان و سازندگان داخلی تکیه 
کنیم و در این مســیر امکان ساخت نخستین 
بار بســیاری از قطعات را برای شــرکت پاالیش 

نفت اصفهان فراهم آوریم.

مدیــر کل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان 
از کشــف تخلــف کارخانــه تولیــد بیســکویت 
توســط گشــت مشــترک تعزیــرات حکومتــی 

اصفهان خبرداد.
منصور انصــاری مدیر کل تعزیــرات حکومتی 
استان اصفهان گفت: گشت مشترک تعزیرات 
حکومتی اســتان اصفهان که با حضور رییس 
شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی استان 
و نماینــدگان دســتگاه های نظارتــی انجــام 
می شود موفق به کشف تخلف دریک شرکت 

تولید بیسکویت شد.
او ادامه داد: در بازرسی گشت مشترک از یک 
شــرکت تولیــد بیســکویت، مقادیر زیــادی آرد 

یارانه ای که به صورت غیرقانونــی و به منظور 
سودجویی در تولید بیسکویت مورد استفاده 
قــرار می گرفــت در کارخانــه مذکــور کشــف که 
توســط تیم بازرســی توقیــف و پرونــده تخلف 

برای شرکت متخلف تشکیل شد.

که ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان معامله می شوند کدملی هایی 

شکستن رکورد ماهیانه تولید 
در فوالد مبارکه نشانه خودباوری 

صرفه جویی ۵۰۰ میلیارد ریالی 
در پاالیشگاه اصفهان با بومی سازی ۳۵۰ قطعه

بیسکویت هایی با قیمت آزاد اما آرد دولتی!

در آیینی، مرحله اول طــرح ۱۴۴ واحدی اقدام 
ملی مســکن در زمینی با ۱۷ هزار و ۷۰۰ مترمربع 
مســاحت در شــهر دولت آبــاد کلنگ زنی شــد 
مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 
اصفهان در این آیین با حضور معاون هماهنگی 
گفــت:  امــور عمرانــی اســتانداری اصفهــان 
متقاضیان این واحد ها در ســامانه طرح اقدام 
ملی مسکن ثبت نام کرده و مرحله ی اول پول 
کنون،  خود را پرداخت کرده اند و برای هر واحد تا
مجوز پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
)۱۵۰ میلیــون تومان( وام از بانک مســکن ابالغ 
شده که قرار اســت تا ســه میلیارد ریال افزایش 
یابد. غالمحسین خانی افزود: این واحد ها در ۹ 
بلوک و هر بلوک در ســه طبقه و ۹ واحد احداث 
می شود و با توجه به مشکل فروشست زمین در 
استان اصفهان، این واحد ها به صورت پیوسته 
و گسترده با نظارت دقیق ساخته می شود. وی 
گفت: بنیاد مسکن، آمادگی ساخت واحد های 
مسکونِی جهش تولید ملی مسکن را بر اساس 
ســهمیه اعالمــی در همــه شــهر های اســتان 
اصفهــان دارد. در ایــن آییــن و مرحلــه اول این 
طرح، عملیــات ســاخت ۸۱ واحــد در زمینی با 

نزدیک هشت هزار متر زیر بنا ساخته می شود.

۱۴۴ میلیارد تومان به شهرداری ها و دهیاری های 
شهرستان خمینی شهر اختصاص یافت. نماینده 
مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی با 
اشــاره به تصویب اصــالح الیحه قانــون مالیات 
بــر ارزش افــزوده در دو بخش مالیــات دهندگان 
و هزینه هــا در مجلــس گفــت: بــر اســاس این 
قانون این مبلغ مستقیم به حساب شهرداری ها 
و دهیاری هــا واریــز می شــود. حجــت االســالم 
محمدتقی نقدعلی با بیان اینکه این مبلغ نسبت 
به ســال گذشــته ۲۰ درصد رشــد داشــته اســت 
افزود: این اعتبار در عمران و آبادانی، جاده و حمل 

و نقل و خدمات شهری هزینه می شود.

کنش سریع و مدیریت بحران شرکت آب  تیم وا
و فاضالب استان اصفهان در رزمایش سراسری 
تســت آماده به کاری مولدهای برق اضطراری 
کز طبقه بنــدی شــده و  مانور لحظــه صفر،  مرا
حضــوری فعــال داشــت. مدیــر مرکــز مدیریت 
بحــران و پدافنــد غیرعامــل و HSE  شــرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان گفــت: در رزمایش 
سراســری تســت آماده به کاری مولدهای برق 
اضطــراری که در محل دیســپاچینگ شــرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان برگزارشد، به طور 
همزمان برق تاسیسات ۶ منطقه آبفای استان 
قطع  شد که دوباره در کوتاه ترین زمان ممکن 
با استفاده از مولد های برق اضطراری، در مدار 
بهره بــرداری قــرار گرفــت. ابراهیــم محمدی با 
بیان این که هدف از نکوداشــت هفته پدافند 
غیرعامل،کاهــش آســیب پذیــری در برابــر 
تهدید ها و بحران هاست اعالم کرد: در رزمایش 
سراسرس تســت آماده به کاری مولدهای برق 
اضطــراری، بــرق تاسیســات آبفــای صارمیــه، 
تصفیه خانــه فاضالب شــهرک صنعتــی جی، 
پمپاژ آب روســتای دســتگرد مار، تصفیه خانه 
آب باباشیخعلی، ایستگاه پمپاژ نطنز و ایستگاه 
پمپاژ شاهین شهر قطع شد و سپس مولدهای 
برق اضطراری در مدار بهره بــرداری قرار گرفت. 
وی با اشاره به شعار ســال جاری هفته پدافند 
غیر عامل “ پدافند غیر عامل، ایران پایدار “ گفت : 
آبفای استان اصفهان همچنین به منظور ایجاد 
کنش سریع در شرایط اضطرار پس از  آمادگی وا
هرگونه حادثه، در مانور لحظــه صفر  به صورت 
میدانــی در خیابــان آتشــگاه، خیابــان شــهید 
حجازی، نبش خیابان بهســتان حاضر شــد. 
مدیر مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و 
HSE  آبفای استان اصفهان تصریح کرد: در مانور 
کنش سریع و مدیریت بحران  لحظه صفر، تیم  وا
با مهار شکســتگی خطوط انتقال آب، آمادگی 
خــود را در مقابله با هر گونــه حادثه غیر مترقبه 
بــه نمایش گذاشــت. محمــدی افــزود: میزان 
آمادگی و آشنایی کافی در هنگام وقوع حوداث 
می توانــد منجر بــه کاهش تلفــات، خســارات 

و ایجاد آمادگی  شود.

خبر خبر

استان

خبر

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: تدوین 
طــرح جامع شــهری این کالنشــهر بــه ســال ها قبل 
بازمی گردد که نیازمند بروز رسانی شده بر محور توسعه 
است. محمد نورصالحی در پانزدهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان در محــل تاالر این شــورا، با بیان اینکه آخرین طــرح جامع این 
کالنشهر مربوط به سال ۱۳۶۷ بوده است، افزود: حدود ۲ دهه اصفهان 
گرچــه در این دوره  از چنین طرحی بی بهره بوده اســت. وی ادامه داد: ا
زمانی توسعه شهری متوقف نشد ولی گسترش شهرنشینی بدون ضابطه 
و غیرهدفمند مشکالت فراوانی به همراه داشته است. رییس شورای شهر 
اصفهان افزود: در سال های اخیر آلودگی هوا مهمان ناخوانده کالنشهر 
اصفهان بوده است که با شروع پاییز و فصل سرد افزایش نیز پیدا می کند.

نورصالحی اضافه کرد: مقابله با آلودگی هوا نیازمند مشارکت هرچه بیشتر 
شــهروندان در بهره گیری بیشتر از حمل و نقل عمومی اســت، از سوی 
دیگر صنایع استان نیز باید بیش از قبل خطر این پدیده مخرب را در نظر 
داشته باشند. به گفته وی برای استفاده از سوخت مازوت در صنایع و 
نیروگاه های استان نباید مجوز داده شود و این موضوع باید بطور جدی 
مورد توجه مسووالن امر باشد. رییس شورای شهر اصفهان با بیان اینکه 
چاره اندیشــی بــرای حــل معضالت اصفهــان بــه مشــورت و همفکری 
همه مسئوالن و مدیران شهری نیاز دارد، تصریح کرد: بر همین اساس 
جلسه مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان و نمایندگان شورای شهر 
با حضور شــهردار اصفهان برگزار شــد که بصورت ماهیانه در دســتور کار 

قرار گرفته است.
     ضرورت تسریع و افزایش خدمات الکترونیکی در اصفهان

عضو و رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل و نقل شهری شورای 
شهر اصفهان در این جلسه بر ضرورت تسریع و افزایش اقدامات مرتبط 
کیــد کرد. محمدرضا فالح بــا بیان اینکه برای  با خدمات الکترونیکی تا
گذاری خدمات رایانه ای و فناوری اطالعات و ارتباطات به پیمانکار باید  وا
تجدید نظر شود، اظهارداشت: یکسان بودن متن سه قرارداد با عناوین 

مختلف با شرکت پیمانکار توجیهی ندارد و باید بررسی و اصالح شود.
همچنین مجید نادراالصلی عضو دیگر شورای اسالمی شهر اصفهان، 
بهبود خدمات رایانه ای و الکترونیکی به مردم را ضروری دانست و گفت: 

ارتقای هرچه بیشتر خدمات هوشمند به شهروندان ضروری است.
استان اصفهان افزون بر پنج میلیون نفر جمعیت و ۲۸ شهرستان دارد.

شــهر تاریخی اصفهــان با بیــش از ۲ میلیون نفــر جمعیت یکــی از نقاط 
گردشگری ایران و یکی از شهرهای گردشگر پذیر دنیاست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
بــا اشــاره بــه اهمیــت مســئله اقتصــاد و تولیــد در 
کشور گفت: همه با هم باید با تمام توان در جنگ 
که در دنیای امروز که ضعیف از بین می رود،  اقتصادی جهاد کنیم چرا

نمی توان دست روی دست گذاشت و از نظر اقتصادی قوی نشد.
آیت اهلل ســید یوســف طباطبایی نــژاد در حاشــیه بازدیــد از صنایع 
ریلی آریا وابســته به شرکت بهتاش سپاهان با گرامیداشــت ۱۳ آبان 
اظهار داشــت: تبعید امام راحل به ترکیــه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، کشــتار 
دانش آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ در دانشــگاه تهران و تسخیر سفارت 
آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ سه رویداد متفاوت و مهم هستند که همگی 

نقشی در شکل گیری انقالب اسالمی داشتند.
وی افزود: ملت ایران در انقالب اول، شاه را از کشور بیرون کردند و در 
ک میهن اســالمی مان  ک پا انقالب دوم ارباب او یعنی آمریکا را از خا
گر این اتفاق نمی افتاد شــرایط امــروز را  بیرون راندنــد؛ بدون شــک ا
نداشتیم و همانند برخی از کشورهای همسایه هر بار جمعی از مردم 
ما کشته می شدند. نماینده ولی فقیه در استان اصفهان ادامه داد: 
آمریکایی ها در ماجرای طبس می خواســتند با همــکاری مزدوران 
داخلی، انقالب مردم ایران را ناتمام بگذارند اما با لطف خدا، کشور از 

ک آنان خالی شد. وجود ناپا
وی بــا بیان اینکه جهــاد در راه خدا همــواره ادامه دارد، عنــوان کرد: 
ملت ایران پس از پشت سر گذاشتن بحران های مختلف همچون 
تحریم و جنگ تحمیلی، امروز در عرصه جنگ اقتصادی باید مبارزه 
کند؛ همه با هم بایــد با تمام تــوان در جنگ اقتصــادی جهاد کنیم 

که در دنیای امروز که ضعیف از بین می رود، نمی توان دست روی  چرا
دست گذاشت و از نظر اقتصادی قوی نشد.

آیت اهلل طباطبایی نژاد یادآور شــد: همان گونــه رهبر معظم انقالب 
اســالمی فرمودند امروز مســئله اصلی کشــور اقتصاد اســت و ما باید 

در این زمینه قوی شویم.
وی با اشاره به آیه ۶۰ سوره انفال گفت: بر اساس این آیه باید تا جایی 
که ممکن است قدرتمند شد به گونه ای که دشمنان جرأت جنگ با 
ما را نداشته باشند؛ از سوی دیگر برای قدرتمند شدن باید هزینه کرد 
و سختی کشــید و خدا در قرآن کریم می فرماید که هر چه در راه خدا 

هزینه کنید و یا قدم بردارید ما وفا می کنیم و به شما بازمی گردانیم.
امام جمعه اصفهان با اشاره به لزوم حفظ استقالل کشور و وابسته 
نبودن به سایر کشورها تصریح کرد: امام راحل آمد تا ایران اسالمی نه 

به شرق و نه به غرب وابسته نباشند؛ حتی شهید صدر می گفتند که 
نمی توان هم زمان با هر دو دنیای شرق و غرب جنگید و الزم است تا 
بر یکی تکیه کنیم و با دیگری بجنگیم، امــا امام خمینی)رحمة اهلل 
علیه( فرمودند فقط باید بر خدا تکیه کرد؛ البته بعدا شهید صدر به 
یارانش فرمود: در شــخصیت امام ذوب شــوید کــه او در قــرآن و خدا 

ذوب شده است.
صنایع ریلی آریا یکــی از فعالتریــن و بزرگترین مجموعه هــا در زمینه 
گن بوده و در مجاورت ایســتگاه راه آهن سیستان،  تعمیرات انواع وا
در شــرق اســتان اصفهان و در موقعیت کیلومتر ۳۵ جاده اصفهان 

نائین قرار گرفته است.
مجتمعی که با سرمایه گذاری شرکت بهتاش سپاهان در زمینی به 

مساحت ۱۰۰ هکتار احداث شده است.
صنایع ریلی آریا بر اساس چهار فاز شکل گرفته شامل احداث کارگاه 
گن در فاز نخست، احداث کارگاه تعمیرات لکوموتیو در  تعمیرات وا
فاز دوم، احداث بارانداز ترکیبی ریلی و جاده ای و انبارهای عمومی فاز 
گن، لکوموتیــو و ادوات  ســوم و احداث کارگاه های تولید قطعات وا
ریلی فاز چهارم اســت که فــاز اول آن یا همان طــرح کارگاه تعمیرات 
گن کشور به حساب آمده  گن، اولین کارگاه تعمیرات خصوصی وا وا
که از نیمه دوم ســال ۱۳۹۰ شــروع به کار کرده و در حــال بهره برداری 

می باشد.
 صنایع ریلی آریا با برخورداری از کلیه امکانات، از ســمت شــمال به 
جاده ترانزیت اصفهان یزد بندرعباس و از جنوب به خط اصلی راه آهن 

اصفهان یزد متصل است و دارای ۱۳ کیلومتر جاده ریلی می باشد.

 رییس شورای اسالمی شهر اصفهان: 

اصفهان نیازمند طرح جامع شهری به روز شده است

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:

کنیم همه با هم باید در جنگ اقتصادی جهاد 

خبر

خبر

کلنگ زنی مرحله اول 

طرح اقدام ملی مسکن 

در دولت آباد

نماینده مردم خمینی شهر 
در مجلس شورای اسالمی :

اختصاص ۱۴۴ میلیارد 
تومان به شهرداری ها و 
دهیاری های شهرستان 

خمینی شهر

با هدف آمادگی 
در برابر تهدیدات صورت گرفت؛

حضور فعال آبفای استان 
اصفهان در مانور لحظه صفر
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ابرازشگفتیاستانداراصفهان:

خودسانسوری در بیان واقعیت های آب
اصــرار  اصفهــان،  اســتاندار 
بیــان  در  خودسانســوری  بــر 
واقعیت هــای آب اســتان را مایــه 
تعجب خواند و گفــت: آیا با ایــن کار قرار اســت ما حق 

کسی را کتمان کنیم. 
به گزارش ایرنا، سیدرضا مرتضوی، در جلسه "سازگاری 
کید کرد: من مجری طرح انتقال آب  با کم آبی استان" تا
بهشت آباد یا کوهرنگ نیستم، این مشکل بخش های 

دیگر است که خودشان باید آن را رفع کنند.
وی اضافه کرد: اینکه آب باید از کجا به کجا برود، وظیفه 
ما نیســت اما حل مشــکل آب مــردم اصفهــان به من 

بازمی گردد که این مساله را نیز حل خواهم کرد.
مرتضویی با انتقاد از اجرا نشــدن مصوبات جلســات 
پیشــین "ســازگاری با کم آبــی اســتان" در باره شــفاف 
سازی منابع و مصارف آب، اجرای هرچه سریعتر این 
مصوبات را خواستار شد و گفت: میزان مصرف صنعت 
یزد از رودخانه زاینده رود در جدول منابع و مصارف آب 
قید نشده و سالهاســت تحت لوای "آب شــرب یزد" از 
آن نام برده می شود که اداره آب منطقه ای اصفهان، 

عامل این خطاست.
مرتضــوی تصریــح کــرد: چیدمــان یکســری اعــداد 
درهــم در جــدول منابــع و مصــارف آب کــه در آن حق 
مالکیت بخش های مختلف به شکل منفک و شفاف 
آورده نشــده اســت، عامل خدشــه دار شــدن اعتماد 
مردم می شــود. اســتاندار اصفهان بــا اشــاره به اینکه 
شــفاف گویی در باره واقعیــت آب در وزارتخانه مطرح 
کید کرد: ما هنوز نمی دانیم آب از کجا و از کدام  نیست، تا
منابع بدست چه کسانی می رســد و در کجا و چگونه 
حق مالکیت تمام ردیف هــای آورده شــده در جدول 
مزبور تعیین می شود و فقط شاهد کلی گویی ها در این 

جدول هستیم که از نظر ما اعتباری ندارد.
وی از تشکیل کمیته ای در ۲ روز آتی با حضور نمایندگان 
اداره جهــاد کشــاورزی، جامعــه کشــاورزان، محیــط 
زیســت، آب منطقه ای و اســتانداری خبر داد تا در آن 
اعداد و اراقام جدول منابع و مصارف آب شفاف سازی 
و نتیجــه کار نیــز در جلســه روز چهارشــنبه این هفته 

اعالم شود.
     خروج 2 میلیارد مترمکعب آب از سمیرم 

باید مشخص شود
معاون سیاسی، امنیتی استانداری اصفهان نیز در این 

جلسه، طراحی جدول های رنگ و لعابدار و ذکر اعداد و 
ارقام نامشخص را رهیافتی برای رد گم کردن و مخفی 
کاری بارگذاری های اضافه برداشــت از زاینده رود طی 
سال های گذشته اعالم کرد و بیان داشت: ما یک منبع 
و یکسری مصارف مشــخص داریم که شفاف و واضح 
گر معجزه ای رخ دهد و ترسالی شود بازهم  اســت که ا
بارگذاری های بیش از ظرفیت، همین وضعیت اسفبار 

امروز را نیز به بار می آورد.
محمدرضا جان نثاری نیز خواستار شفافیت سازی در 
بیان اعداد و ارقام ذکر شده در جدول منابع و مصارف 
گر "ســال"، مبنای کار است  آب اصفهان شد و گفت: ا
گر "عدد" مبنای کار قــرار دارد باید  باید معلوم شــود و ا
بدانیم آبی کــه از اصفهــان انتقال می یابد جــزو کجا و 
کید کــرد: موجودی و  کدامیــک از منابع اســت. وی تا
مصارف آب در اصفهان مشخص می شود و ما جلوی 

هرگونه اضافه برداشت را خواهیم گرفت.
جان نثاری تصریح کرد: خروج ۲ میلیارد مترمکعب آب 

از سمیرم باید مشخص شود.
وی تصریح کرد: صادق بودن با مردم و برقراری عدالت 
در آب را بایــد شــرط کاری خود قــرار دهیم و نیــازی به 
کاغذبازی و درگیر کردن مغز مردم با یکسری اعداد و ارقام 

نامشخص نیست.
جان نثاری خاطرنشــان کــرد: بدنبال یــک بارگذاری 

اشتباه، سال هاست اصفهان آسیب دیده است
معاون اســتاندار اصفهان ادامه داد: پیشگیری از این 

آسیب ها بعد از شفافیت قابل اجراست.
     تامین حقابه کامل کشاورزان از 8۵۰ 

میلیون مترمکعب ذخیره آب
معاون عمرانی استانداری اصفهان نیز در این نشست 
با بیان اینکه از ۸۵۰ میلیون مترمکعب ذخیره زاینده رود 
حقابه کامل کشاورزان پرداخت می شود و وزارت نیرو 
باید تامین کننده آب آشامیدنی مردم اصفهان باشد، 
گفت: با توجه به اینکه باید ۳۳۰ میلیون مترمکعب آب 
برای آشامیدنی مردم استان در نظر گرفته شود، وزارت 

نیرو باید از منابع دیگر، آن را تامین کند.
حجت اهلل غالمی از آب منطقه ای اصفهان خواست تا 
شفاف سازی در حوزه منابع و مصارف آب با دقت مورد 

توجه قرار دهد.
     ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب حق و سهم 

کشاورزان است
مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه ۴۰۰ 
میلیون مترمکعب حقابه کشاورزان است، گفت:۳۴۰ 
میلیون مترمکعب از حقابه کشاورزان در بخش های 
دیگر استفاده شده است که باید خسارت آن مشخص 
و داده شــود. حســن ساســانی بیان داشــت: در سال 
آبی ۹۹_۱۴۰۰، با بیــش از ۷۰ درصد کاهــش آب مواجه 

هســتیم. وی ادامــه داد:  از ابتــدای ســال آبــی جاری 
کنون ۲۰ میلیون مترمکعب آورده آب بوده که نسبت  تا
به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته است که در این 
حالت ذخیره زاینده رود روی ۸۵۰ میلیون مترمکعب 

خواهد بود.
وی با بیان اینکه صنعت تنها حق اســتفاده از پساب 
را دارد، اظهــار داشــت: در ســال آبی گذشــته و جاری، 
میزان برداشت از حقابه کشاورزان به ترتیب بالغ بر ۳۳۵ 
و ۳۴۲ میلیون مترمکعب بوده که سرجمع بالغ بر ۶۷۷ 
میلیون مترمکعب از سهم کشاورزان برای تامین بخش 
آشامیدنی، صنعت و یزد برداشت شده است که باید 

برای رضایت خاطر کشاورزان اقدام شود.
همچنین مدیــرکل هواشناســی اســتان اصفهان نیز 
با اشــاره با وضعیت بارش ها در اســتان گفت: در سال 
آبــی گذشــته ۳۴ درصــد در کوتاه مــدت و ۳۰ درصــد 
در بلندمدت از میــزان بارش ها کم  شــده که ایــن آمار 
در چهارمحــال و بختیــاری ۳۹ درصــد در بلندمــدت 
بوده اســت. حمیدرضا خورشــیدی بــا بیان اینکه در 
شهرســتان های مربوط به حوزه زاینده رود بیشترین 
کاهش بارش را داشته ایم، ادامه داد: اصفهان ۹۹ درصد 
و غرب اســتان صددرصد درگیر خشکســالی بــوده اما 
اردستان با ۶۰ درصد، کمترین درگیری با خشکسالی 

داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در دهه ۷۰ ترسالی داشتیم و پس 
از آن  وارد دوره خشکسالی شدیم.

خورشیدی اضافه کرد: امسال نسبت به سال گذشته 
نیز میزان بارش ها منفی بوده است.

وی گفت: از زمســتان هرچه به ســمت بهــار می رویم 
بارش های خوبی بویــژه در مناطق شــمالی خواهیم 
داشــت اما در فصل پاییز میزان بارش ها کمتر خواهد 

شد.
     از حقابه کشاورزان دفاع کنید حتی به 

قیمت از کار برکنار شدن خودتان
نماینده جامعه کشاورزان نیز در این نشست با اشاره 
به اینکه وزارت نیرو اعتقادی با پایداری و نگه داشــتن 
صنعت کشــاورزی ندارد، خطــاب بــه مدیرعامل آب 
منطقــه ای اصفهــان گفــت: از حقابــه کشــاورزان در 
جلسات کشوری و مقابل وزارت نیرو دفاع کنید حتی 

به قیمت برکنار شدن خودتان از کار.
محمدی به گم شدن و مشخص نبودن ۱۵۰ میلیون 
مترمکعــب آب کشــاورزان اشــاره کــرد و افــزود: چــراغ 
صنعت کشاورزی باید مانند آب آشامیدنی و صنعت 

روشن بماند.
یکــی دیگــر از نماینــدگان کشــاورزان اصفهــان نیــز بــا 
بیان اینکه ۷۰ ســال از عمر خود را در اصفهان گذرانده 
گر آب برای  گاه است، گفت: ا و کامال به مسائل امنیتی آ
کشــت پاییزه ما تعلق نگیرد برای گرفتــن حقابه خود 

اقدام خواهیم کرد.
گر آب به بخش صنعت  حیدری اظهار داشت: حتی ا
هم اختصاص نیابد، ایــرادی نــدارد اما بایــد آب برای 

بخش کشاورزی تخصیص داده شود.
حیدری در پایان پرسید: پساب ۸۵۰ میلیون مترمکعب 

آب موجود در زاینده رود اصفهان به کجا رفته است. 
زاینــده رود، بزرگتریــن و پرآب تریــن رودخانــه فــالت 
مرکزی ایران و در دشــت مرکزی ایران به ســمت شرق 
پیش می رود تــا در نهایت بــه جلگه تــاالب گاوخونی 

می ریزد.
حوزه رودخانه زاینــده رود ۴۱ هــزار و۵۰۰ کیلومترمربع 

است. 
بالغ بر ۲۱ سال اســت که زاینده رود خشک شده و این 
مساله ضمن اینکه آسیب جدی بر بدنه تاریخی شهر 
اصفهان وارد کرده، پدیده مخرب فرونشست زمین را 

نیز در دیار نصف جهان به ارمغان آورده است.
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دانشــگاه  شناســی  ک  خــا گــروه  اســتاد 
آزاداسالمی اصفهان گفت: مهمترین کانون تولید 
گردو غبار اصفهان منطقه سگزی در شرق، و سپس 

تاالب گاوخونی و کوره ها و معادن اطراف است. 
احمد جاللیان، افزود: باخشکسالی های مستمر چند سال اخیر که از 
کم پوشش گیاهی اصفهان  کنون ادامه دارد ترا سال ۱۳۸۷ آغاز شده و تا
کاهش یافته و جای خود را به بیابان داده که مهترین پیامد این پدیده 

گرد و غبار و ریزگرد است.
وی افزود: نتایج پژوهش ها نشــان داده است که در منطقه "سگزی" 
هر ۶ روز و در ورزنه )تاالب گاوخونی( هر هفت روز یک پدیده گرد و غبار 

رخ می دهد.
جاللیان اضافه کرد: بررسی ها همچنین نشان داد روند تولید گرد وغبار 
در منطقه "سگزی" و تاالب گاوخونی افزایشی بوده است به طوریکه بر 
اساس مقایسه بین سال ۲۰۰۶ که هنوز وارد خشکسالی نشده بودیم با 
چهار ماه ابتدای سال ۲۰۲۱، تولید گرد و غبار از ۲ مورد در سال ۲۰۰۶ به ۱۳ 
مورد)یعنی پنج برابر( در چهار ماه ابتدای سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.
ک  به گفته وی، وضعیت این مساله در اصفهان گاهی به قدری خطرنا

بوده که چندین بار کیفیت هوا به نقطه بحرانی رسیده است.
اســتاد دانشــگاه، منشــاء اصلی گرد و غبــار اصفهان را شــرق و شــمال 
شرق این کالنشهر عنوان کرد و افزود: منطقه "سگزی" با ۴۳ هزار هکتار، 

یکی از مهمترین ۱۶ کانون گرد و غبار اصفهان است.
وی ادامه داد: وزش بادهای شــرقی غربی در "ســگزی"، گرد و غبار این 

منطقه بیابانی را به ســمت شــهر اصفهان می آورد که پس از ترکیب با 
ریزگردهای ناشــی از ترافیک، صنعت و سوخت های فسیلی سالمت 

مردم را بشدت تحت تاثیر قرار داده است.
به گفته وی، دشــت "ســگزی" در گذشــته  نه چندان دور دارای مرغزار 
و چمن زارهــای طبیعی بــوده ولــی خشکســالی، برداشــت بی رویه از 
سفره های آب های زیرزمینی، شور شدن آب های سطحی و زیرزمینی، 
بهره برداری غیر اصولی از اراضی گچی و رهاسازی معادن، از بین رفتن 
ک، این دشت را در مدت زمان کوتاهی به  سنگفرش حفاظتی سطح خا

یکی از کانون های اصلی تولید ریزگردها تبدیل نموده است.
جاللیان با بیان اینکه میزان فرسایس بادی سالیانه در سگزی ۷۰ تن در 
هکتار است، افزود: این در حالیست که مقدار مجاز برای این پدیده یک 
کوسیستم شکننده این منطقه حرکت گرد و غبار به  تن است، از طرفی ا

سوی اصفهان را تشدید کرده است.
ک شناسی دانشگاه آزاداسالمی اصفهان به زیر کشت  استاد گروه خا
نرفتن افزون بر ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهر و حاشیه اصفهان 
بدنبال خشکی زاینده رود را دلیل مهم دیگر گرد و غبار اصفهان برشمرد.

     خطر ریزگردهای سمی تاالب گاوخونی 
وی خشــک شــدن تاالب گاوخونی که در گذشــته مهمترین پیکره 
آبی ایــران مرکزی بوده اســت را دیگر منشــاء مهم گرد و غبــار اصفهان 
دانســت و افزود: تاالب بین المللی گاوخونی با حــدود ۴۷ هزار هکتار 
بدلیل دریافت نکردن حق آبــه ۱۷۰ میلیون متر مکعب آب در ســال، 

کنون خشک است. ا

جاللیان گفت: تجزیه های شیمیایی مؤید شور و سدیمی  بودن شدید 
گر روند خشک شدن همین طور ادامه داشته  رسوبات تاالب است که ا
باشد و حق آبه تاالب به آن تخصیص پیدا ننماید، در آینده نه چندان 
دور تــاالب گاوخونی به عنوان منشــاء اصلی تولید ریزگردهــای آلوده، 

استان های دیگر نیز تبدیل خواهد شد.
جاللیان به پژوهش هــا و مطالعات انجام شــده طی ســال های ۹۲ تا 
کنون اشاره و بیان کرد: مساله نگران کننده شرق و شمال تاالب است  ا
چرا که در این محدوده نوع رس ها قابل انبساط است و توانسته فلزات 
سنگین و سموم را در طول دوره ای که تاالب زهکش اراضی کشاورزی 
بوده در خود انباشت کند که چنانچه فعال شوند با  خطر ریزگردهای 

سمی روبه رو خواهیم شد.
اســتاد دانشــگاه آزاد اســالمی واحد اصفهــان افــزود: کنتــرل کــردن 
چشمه های ریزگردهای تاالب در صورت فعال شدن آن بسیار دشوار 

خواهد بود.
جاللیان گفت: سونامی ریزگردهای نمک نیز از دیگر تهدیدهای فعال 

شدن تاالب است که امکان کشاورزی در منطقه را از بین می برد.
وی با بیان اینکه در بررســی پدیده گــرد و غبار اصفهان، بازوی شــرقی 
غربی تاالب گاوخونی از بازوی سگزی قوی تر است، افزود: ایجاد کارگروه 

احیای تاالب گاوخونی و تامین حق آبه آن ضروری است.
به گفته وی، گرد و غبارهایی که به سمت اصفهان می آیند ۷۰ درصد 
منشاء انســان زاد )صنعت، ترافیک و سوخت های فسیلی( و تنها ۳۰ 
درصد منشاء طبیعی دارند که با ریزگردهای انسان زاد تشدید می شوند.
ک و رها شدن آنها پس از بهره       فعالیت بی وقفه معادن گچ و خا

برداری، منشا مهم دیگر گرد و غبار 
ک در اصفهان را منشا مهم  جاللیان فعالیت بی وقفه معادن گچ و خا
ک  دیگر گرد و غبار برشــمرد و افزود: بخش عمده نیاز کشور به گچ و خا

را معادن اصفهان تامین می کنند که این مساله باید مدیریت شود.
به گفته وی ۷۰ کوره گچ پزی در حاشیه اصفهان هر کدام در شبانه روز 
یک تن گرد و غبار تولید می کنند، از طرفی معادن شن و ماسه پس از بهره 
برداری به حال خود رها می شــوند که گرد و غبار حاصل از آن می تواند 

تهدید جدی برای سالمت شهروندان بدنبال داشته باشد.
براســاس مطالعات انجام شــده در هر هکتار از اراضی دشــت ســگزی 
در شــرق اصفهان حــدود ۲۰ تن ریزگرد و رســوب جا به جا می شــود که 
با زیر کشــت رفتن یک هزار و ۶۰۰ هکتــار از اراضی این منطقه و با انجام 
ک، از جا به جایی حدود ۱۵ درصد از ریزگردها  اقدامات فنی تثبیت خا

ک های رسوبی منطقه جلوگیری خواهد شد. و خا
وسعت بیابان های ایران ۲۰درصد مساحت کشور است در حالی که این 
رقم در استان اصفهان به ۳۰ درصد می رسد. بیابان های اصفهان بیشتر 

در نیمه شرقی این استان قرار دارد.

کسنی  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: این روز ها هیچ گونه کمبود وا
کسن خود را دریافت کنند. نداریم و مردم میتوانند در کمترین زمان وا

کسن  معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر انواع وا
کسن نزدن را کوک کرده اند. در استان موجود است گفت: با این وجود عده ای هم ساز وا

کسن بسیار کمتر از  دکتر محمد مهدی امین گفت: بر اساس آمار جهانی و به اعتقاد متخصصان، ضرر تزریق وا

کسن به این بیماری مبتال شده اند عالئم بسیار  ابتال به بیماری کووید ۱۹ است و افرادی که بعد از دریافت ۲ دز وا
کسن مراجعه نکرده اند  خفیفی داشته اند.  وی با بیان اینکه هنوز حدود ۲۰ درصد جمعیت استان برای دریافت وا

افزود: ایمنی کامل صرفا با پوشش باالی ۸۰ درصدی جامعه اتفاق می افتد.
کسن بنابر آمار ها کمتر از نصف ظرفیت پذیرش  امینی تصریح کرد: مراجعه مردم استان اصفهان برای دریافت وا

کسیناسیون است. کز وا مرا
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سرپرست وزارت آموزش و پرورش از جذب ۷ هزار 
معلم تا سال آینده خبر داد. 

علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
درباره کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش 
اظهار کــرد: کمبود نیروی انســانی همــواره یکی 
از بــزرگ ترین مشــکالت وزارت آمــوزش و پرورش 
بوده به طوری که تمام وزرای سابق با آن مواجه 
بوده اند. وی افزود: همچنین هر ساله در آموزش 
و پرورش با بازنشســتگی نیروهای فعــال مواجه 
هســتیم که این موضوع از طرف دیگر به کمبود 

نیروی انسانی فشار وارد می کند.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به دیگر 
کم  مشکالت وزارتخانه متبوع خود بیان کرد: ترا
دانش آموز نســبت به معلم، فضای کافــی برای 
آموزش و منابع مالی از دیگر مباحث وزارت آموزش 

و پرورش به شمار می رود اما تامین نیروی انسانی 
جزو مهم ترین اولویت های وزارتخانه است.

کاظمی تصریح کــرد: در حــال حاضر مهــم ترین 
برنامه اجرایی وزارت خانه این است که تا مهر ماه 
ســال آینده ۷ هزار نیروی انســانی جدید را خارج 
از روال عادی به سیستم آموزش و پرورش کشور 

تزریق کند.

در شش ماهه نخســت امســال ۶۰۱ زندانی واجد 
شرایط از زندان های استان اصفهان آزاد شدند. 

به منظــور اســتفاده از ظرفیت های قانونــی برای 
کاهش جمعیت کیفری زندان، امسال کمیسیون 
عفو با برگزاری ۶ جلسه، ضمن پیشنهاد ۱۴۰۰ مورد 
عفو در استان، با ۸۵۸ مورد موافقت شد که تا پایان 

شهریور ۶۰۱ نفر از زندان آزاد شده اند.
در جلسه کمیسیون عفو استان همچنین ضمن 
بررســی ســایر اقدامــات صــورت گرفتــه از جملــه 
اســتفاده از پابنــد الکترونیکی، اشــتغال خــارج از 
زندان، آزادی مشروط، مرخصی و مرخصی پایان 
حبس، بــر مــواردی همچون کوتــاه شــدن زمان 
قرار ها در مواردی همچون جرایم خرد مواد مخدر، 
اجرای بند های ۱ تا ۳ قانون اصــالح قانون مبارزه 
با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ســال 
۱۳۶۷، پیگیری تأمین و اختصاص هر چه سریعتر 
پابنــد الکترونیــک مــورد نیــاز اســتان، اختصاص 
دادرس علی البــدل خاص موارد ارفاقی و توســعه 
کز موضوع ماده ۱۶ با همکاری سایر نهاد های  مرا

کید شد. مرتبط به عنوان راهکار های قانونی تأ

۲۶۸ نفر از فرزنــدان مددجویان تحت حمایت 
کمیته امــداد اســتان اصفهــان در ســال ۱۴۰۰ از 
خدمت سربازی معاف و یا به نزدیک ترین محل 

سکونت خود انتقال یافتند.
هادی بنایی اظهار کرد: طرح معافیت سربازی 
با کمک سازمان نظام وظیفه انجام می شود و 
بر اســاس این طرح فرزنــدان خانوارهای تحت 
حمایت کــه دارای شــرایط این طرح باشــند، از 

خدمت سربازی معاف می شوند.
وی با اشــاره بــه هــدف اجرای این طــرح افزود: 
راســتای  در  ســربازی  خدمــت  از  معافیــت 
توانمندســازی خانواده هــای تحــت پوشــش 
انجام می شــود تا زمینه کمــک به امــرار معاش 
خانواده های نیازمند از طریق اشتغال فرزندان 

فراهم شود.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
اســتان اصفهــان ادامــه داد: از ابتــدای ســال 
کنون ۲۶۸ نفر از فرزندان مددجویان،  جاری تا

از خدمات تســهیالت نظــام وظیفــه بهره مند 
شده اند، ۵۸ نفر از معافیت، ۶۶ نفر از خدمات 
کاهــش تعرفــه ســربازی و ۱۴۴ نفــر از گواهــی 
انتقال به نزدیک ترین محل سکونت بهره مند 

شده اند.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
اصفهــان در راســتای اشــتغال و خودکفایــی 
خانوارهــای تحــت حمایــت، گفــت: فرزنــدان 
مددجویان می توانند از تسهیالت اشتغال برای 

استقالل کامل خانواده خود بهره مند شوند.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: نیروی 
انتظامی برای احیای امر به معروف و نهی از منکر 
در جامعه با نهادهای ذی ربط همکاری خواهد 

داشت.
سردار محمدرضا میرحیدری در دیدار با حجت 
االســالم رحمــت اهلل اروجــی مدیــرکل تبلیغات 
اسالمی استان اصفهان و سید رضا اخروی رئیس 
شــورای هیئــات مذهبــی اصفهــان بــا اشــاره به 
فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر وظیفه نیروی 
انتظامی در زمینه حفظ ارزش ها و پاسداری از آنها 
و برقراری نظم و امنیت در جامعه اظهار داشت: 
برای تحقق این امر و شعار، نیروی انتظامی همه 
تالش خــود را انجام می دهــد تا این مهم محقق 

شود.
وی افزود: استفاده از ظرفیت های مختلف نیروی 
انتظامــی در برپایــی و حفظ و حراســت از شــعائر 
دینی و اسالمی از دیگر اقداماتی است که نیروی 
انتظامی می تواند انجام دهد که در تحقق این امر 
از هیچ تالش و کوششی دریغ نمی کند و این مورد 
را در برگزاری هرچه بهتر و باشــکوه تر مراسم های 

مذهبی نشان داده است.
وی گفت: احیای امر به معروف در جامعه و نهی از 
منکرات از دیگر فعالیت هایی است که با همکاری 
مجامع مذهبی و فرهنگی باید در جامعه اسالمی با 

همکاری و برنامه ریزی اثر بخش اتفاق بیافتد.
همچنیــن حجــت االســالم رحمــت اهلل اروجی 
مدیرکل تبلیغــات اسالمی اســتان اصفهــان نیز 
کرم  در این مراســم با اشــاره به حدیثــی از پیامبر ا
)ص( اظهــار داشت: ایشــان در حدیثــی فرمونــد 
»هر کس حسین را دوست داشته باشد من هم 
او را دوســت دارم چرا که عشــق و محبــت به این 
امام مظلوم از با ارزش ترین مواهب الهی است که 

خداوند به بنده خود عطا می کند.«
وی در ادامه از زحمات و تالش نیروی انتظامی در 
هرچــه بهتــر و منظــم در برگــزاری مراســم های 
عزاداری در ایام ماه محرم و صفر و توجه به نکات 
امنیتی انتظامی و انضباطی و بهداشــتی تشــکر 
کرد و گفت: این امر ما را در برگزاری مراسم ها بسیار 

خشنود کرده است.
همچنین سید رضا اخروی رئیس شورای هیئات 
مذهبــی اصفهان که بــه نمایندگی از مســئوالن 
و پیشکســوتان هیئــات مذهبی در این جلســه 
حضور داشــت ضمن قدردانی از تعامــل خوب و 
اثربخش کادر نیروی انتظامی بــا برگزار کنندگان 
مجالس عزاداری ابراز داشت: ایجاد نظم و امنیت 
از وظایــف ذاتــی نیــروی انتظامی اســت اما ایــن 
مأموریت با دیگر مأموریت ها متفاوت است چرا 
که از عشق و ارادت کارمندان نیروی انتظامی که 
خود از بچه های هیئتی و از خانواده های مذهبی 
هستند، برخاسته اســت و قطعا نتایج اخروی و 
دنیوی آن در زندگی اجتماعی و معنوی خود را به 

وضوح خواهند دید.
گفتنــی اســت در پایان ایــن مراســم بــر برگــزاری 
نشست های دوره ای این چنینی برای گفت وگو 
کید  و تبادل نظر در خصوص موضوعات مرتبط تا

شد.

استخدام ۷ هزار نیروی جدید تا سال آینده 

عفو و آزادی ۶۰۱ زندانی واجد شرایط 
در استان اصفهان 

معاون حمایت کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

معافیت ۱۲۴ فرزند مددجوی اصفهانی 
از خدمت سربازی

خبر

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

نیروی انتظامی برای احیای امر به معروف 
در جامعه همکاری می کند

 رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی 
 اســتان اصفهان بــا اشــاره به وقوع بســیار 
زیــاد تصادفــات در راه هــای دوطرفه، این 
راه هــا را از مهمتریــن نقــاط حادثــه خیــز 

استان برشمرد.
داشــت:  اظهــار  ع  زار اصغــر  ســرهنگ 
براســاس تجزیــه و تحلیــل صــورت گرفتــه 
توســط کارشناســان مهمتریــن علتــی که 
باعث بروز تصادفات در جاده های استان 
اصفهان می شود عدم توجه به جلو است 
که عمدتا ناشی از خستگی و خواب آلودگی 

خ می دهد. و حواس پرتی رانندگان ر
وی دومیــن علــت وقــوع تصادفــات در 
جاده های اســتان اصفهان را عدم رعایت 
سرعت مجاز و مطمئنه از سوی رانندگان و 
سومین علت را انحراف به چپ خودروها و 

سبقت های غیر مجاز عنوان کرد.
رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی 
 اســتان اصفهان در خصوص وجود نقاط 
حادثه خیز در اســتان اصفهان هم گفت: 
در اســتان اصفهــان ۶۷ نقطــه حادثــه 
خیــز یــا پرتصــادف داشــتیم کــه بــا تــالش 
کارشناســان پلیــس، ســازمان راهــداری و 
دیگــر دســتگاه های مرتبــط ۲۹ نقطــه آن 
برطرف شــده و ما بقی این راه هــا نیز برای 
راننــدگان آشــکار ســازی شــده تــا هنــگام 
ورود به ایــن نقطــه حــواس خود را بیشــتر 

جمع کنند.
ایــن مقــام انتظامــی در ادامــه راه هــای 
دوطرفــه را از مهمترین نقــاط حادثه خیز 
کنون  استان برشمرد و اظهار داشت: هم ا
محورهای ســمیرم به یاســوج، نیــک آباد 
به حســن آبــاد و جرقویــه، محــور علویجه 
بــه اصفهــان و انــارک بــه خــور دو طرفــه 
بــوده و رفــت و برگشــت خودروهــا در ایــن 
محورها مقابل هم هستند که زمینه وقوع 

گوار در این راه ها زیاد است. تصادفات نا
ع عنوان داشــت: امیدواریم  ســرهنگ زار
هرچــه زودتــر مســئوالن بــرای راه هــای 
دوطرفه فکری کرده و برای جداسازی این 
محورها اقــدام مثبتــی انجام دهنــد اما تا 
آن موقــوع بــه راننــدگان توصیــه می کنیم 
هنگام تردد در راه های دو طرفه، راه های 
روســتایی و فرعی به طور ویژه توجه کرده 
و بیشــتر نکات ایمنــی را رعایــت کننــد و از 
ســرعت و ســبقت غیــر مجــاز در ایــن راه ها 
کننــد تــا دچــار حادثــه  جــدا خــودداری 

نشوند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان:

راه های دوطرفه مهمترین
 نقاط حادثه خیز اصفهان است

با ۴۳ هزار هکتار وسعت :

گرد و غبار اصفهان است کانون  ِسگزی، مهمترین 

کسیناسیون عمومی: به منظور باالبردن آمار وا

کسن استان تکمیل است  سبد وا
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آخرین خبرها از جشنواره تئاتر اصفهان
دبیــر اجرایــی ســی و ســومین 
جشنوارۀ تئاتر استان اصفهان، 
با اعالم شــروع مرحلــۀ بازبینی 
آثــار راه یافتــه به این جشــنواره، دربــارۀ جزئیات 

برگزاری آن توضیحاتی را بیان کرد. 
احســان جانمی گفت: فراخوان ســی و ســومین 
جشنواره تئاتر استان اصفهان، شهریورماه سال 
جاری منتشر و تعداد ۲۸ اثر از شهرهای مختلف 

استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
وی ادامــه داد: بیشــترین تعــداد آثار ارســالی به 
ترتیب مربوط به شــهرهای اصفهان، نجف آباد 
از شــهرهای خمینی شــهر،  و  بــود  کاشــان  و 
زرین شــهر، گلپایــگان و پیربکــران نیــز آثــاری به 

دستمان رسید.
دبیــر اجرایــی ســی و ســومین جشــنواره تئاتــر 
اســتان اصفهــان، خاطرنشــان کــرد: از بیــن آثار 
رســیده، تئاترهایــی که واجــد شــرایط بودند به 
کنــون، بنــده بــه  مرحلــۀ بازبینــی راه یافتنــد و ا
همــراه امیرهوشــنگ جمشــیدیان و پیمــان 

کریمی مشغول بازبینی این آثار هستیم.
جانمی افــزود: نتایــج مرحلــۀ بازبینــی، روز ۱۲ یا 
۱۳ آبــان ماه اعــالم خواهــد شــد و بــرای برگزاری 
جشــنواره نیز از روز ۱۸ تا ۲۱ آبان ماه برنامه ریزی 

کرده ایم.
نــام تئاترهــای راه یافته بــه مرحلۀ بازبینی ســی 
و ســومین جشــنواره تئاتــر اســتان اصفهــان بــه 

ح زیر است: شر
»ترانه ای برای آیدا« بــه کارگردانی امین پناهی، 

»ظــل النســاء« بــه کارگردانــی شــکیبا معقولــی، 
»یک اتفاق ســاده« به کارگردانی مریم کاظمی، 
»ســه مونولــوگ بــرای پــل« بــه کارگردانــی نوید 
کبری،  بانی،»تلخــک« به کارگردانی مریــم علی ا
»گام معلق یک خفت گیــر« به کارگردانی منصور 
مهــدی، »بانو آئویــی« و »حــراج« بــه کارگردانی 
کارگردانــی  کــور« بــه  فاطمــه بختیــار، »مویــه 
منصور قربانــی، »مرثیه ای بــرای بهارنارنج های 
پالسیده« به کارگردانی قادر طباطبایی، »پک« 

بــه کارگردانــی احســان فاضلــی، »دیــدار در بــاغ 
فیــض« بــه کارگردانــی امیــر قیطاســی، »آفتــاب 
کارگردانــی روح اهلل غضنفــری،  در انتظــار« بــه 
»ایــن داســتان را اولیــن بــار...« بــه کارگردانــی 
شــکرانه، »شــیش و بش« بــه کارگردانــی عباس 
کارگردانــی هومــن  بــه  فخــری، »دویچلنــد« 
حیدری، »آبی زالل عشق«به کارگردانی سعیده 
خلجی، »دخالت در امور طبیعی« به کارگردانی 
احمد ایزدی، »جادوی شــهرزاد« بــه کارگردانی 

احمد دهقان، »در سوگ شب هزار و یکم شهرزاد 
قصه ســاز« به کارگردانی پویان عطایی، »کلمه، 
وســت، ســکوت« به کارگردانی رامیــن علیزاده، 
»بــا گارد بــاز گوشــه رینــگ« بــه کارگردانــی نــورا 
لک، »غالمرضا لبخندی« بــه کارگردانی مهدی 
ســه دهی، »رویای کولی آشــفته« بــه کارگردانی 
مهــدی رضایی،»نقــل هفــت جانــی ســگ ها« 
به کارگردانی هــادی عســکری و »خــط قرمز« به 

کارگردانی جواد صرامی.

حوزه هنــری اســتان اصفهان 
دفترتخصصــی  همــکاری  بــا 
سینما و استودیو هوگو، هفته 

فیلم انیمیشن را برگزار می کنند. 
نرگــس رجایی مدیــر واحــد هنرهــای تصویری 
حــوزه هنــری اســتان اصفهــان گفــت: در ایــن 
انیمیشــن  جهانــی  روز  مناســبت  بــه  هفتــه 
کتبــر در نظــر داریــم تــا به مــدت ســه روز با  ۲۸ ا
اجرای برنامه های متنوع بــرای عالقه مندان و 
متخصصان این رشته به گرامیداشت این روز و 

هنرمندان این رشته بپردازیم.
انیمیشــن  اصفهــان،  در  ســال ها  افــزود:  او 
کنــون بــا همــکاری  مغفــول مانــده اســت و مــا ا
دفترتخصصی ســینما ســعی به آشــنایی عالقه 
منــدان با ایــن هنــر قدرتمنــد و جــذاب داریــم 
و ایــن برنامه هــا را بــا هدف ایجــاد پاتــوق بــرای 

مخاطبان این رشته و همچنین ارتباط و تعامل 
بیشــتر فعــاالن انیمیشــن در اصفهــان برگــزار 
می کنیــم، زیــرا در ســال های دورحــوزه هنــری 
اســتان اصفهان نیز همیشــه مامن فعاالن این 

رشته بوده است.
مدیــر واحــد هنرهــای تصویــری حــوزه هنــری 
اســتان اصفهــان تصریح کــرد: در این نشســت 
ســه روزه، برنامه هــای متنوعی از جملــه تکریم 
و بررســی آثار هنرمند انیمیشن اصفهان حسن 
کران فیلم های انیمیشــن ساخته  خراســانی، ا
شــده در ده ســال گذشــته در اصفهان، بررسی 
مکتب و تاریخچه دیزنی با حضور پیام معنوی، 
نشســت تخصصــی انیمیشــن ایران بــا حضــور 

امیرحسین صالحی برگزار می شود.
او با اشــاره به اینکه این برنامه ها برای بســیاری 
خاطرنشان کرد: در سه روز متوالی برنامه هفته از عالقــه منــدان انیمیشــن مفیــد خواهــد بــود 

فیلــم انیمیشــن را در ســاعت ۱۵ تــا ۱۹ روزهای 
دوشنبه تا چهارشنبه )۱۰ الی ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰ ( 

برگزار خواهیم کرد.
رجایی ادامه داد: این برنامه در ســالن سعدی 
حوزه هنری اســتان اصفهــان واقــع در خیابان 
گــذر ســعدی، عمــارت تاریخــی  اســتانداری، 
ســعدی بــا رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی 

برگزار می شود.
او ضمــن دعــوت از تمامی هنرمنــدان و عالقــه 
مندان انیمیشــن برای حضور در ایــن برنامه ها 
بیــان کــرد: عالقــه منــدان می تواننــد در طــول 
ســال نیز هر دوهفته یکبار برنامه های مختص 
که مــا  یک هفته  انیمیشــن را دنبــال کنند، چرا
نمایش فیلم، یــک هفته برگزاری جلســه نقد و 
بررســی انیمیشــن و یک هفته نیز برگزاری ورک 

شاپ انیمیشن را خواهیم داشت.

مدیر خانــه کــودک از آغاز ثبت نــام بــرای عضویت در 
کانون کودکان نقاش ویژه سنین ۵ تا ۱۲ سال خبر داد.

زهرا کاظمی اظهار داشت: با توجه به اینکه اصفهان 

شهر دوستدار کودک بوده، وظیفه خانه کودک نیز به عنوان مرکز تخصصی 
کودک، شناسایی استعداد کودکان و پرورش آنها و هدایتشان به سمت 
پیشرفت است. وی با اشاره به فعالیت چند ساله کانون کودکان نقاش 

افزود: پس از انتشــار فراخوان، عالقه مندان به نقاشــی تا ۱۰ آبان فرصت 
دارند به ســایتhtpp//vcci.ir/kamanak  مراجعه کرده و فرم ثبت نام 
کانون را تکمیل نمایند. وی تصریح کرد: پس از تکمیل اطالعات، با افراد 
ثبت نام شده تماس گرفته می شود و پس از تقسیم بندی کودکان، سه 
دوره آموزشی برگزار شده و پس از این دوره ها، کودکانی که استعداد آن ها در 
نقاشی و هنرهای تجسمی محرز شود، به عضویت کانون نقاشان درآمده و 

به صورت هفتگی در دوره های کانون شرکت خواهند کرد.
دبیر کانون کودکان نقاش نیز گفت: این کانون فعالیت خود را از سال ۹۶ 
در حیطه پرورش، شناخت و بروز استعدادهای هنری کودکان مستعد 
در زمینه نقاشی و هنرهای تجسمی به طور رسمی آغاز کرد. کریمی افزود: 
کودکانی که جذب این کانون می شوند، در یک برنامه منسجم و هدفمند 

و طی یک روند چند مرحله ای، استعدادهایشان پرورش داده می شود.
وی خاطرنشان کرد: امکان بروز استعدادها به گونه ای است که کودکان 
مســتعد نتیجه تالش و عالقه مندی را به طور واضح و گسترده ببینند، 
به این صورت که در برنامه های شهری و نمایشگاه های مختلف، هنر آنها 
به نمایش گذاشته می شود، ضمن اینکه در مسابقات ملی و بین المللی 

کنون عناوین بسیاری به دست آورده اند. شرکت می کنند که تا
گفتنی است؛ عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره 

۳۶۲۷۵۰۴۰ و ۳۶۲۷۶۱۴۱ تماس حاصل کنند.

مسابقه سیاسی »جهت اطالع« در رادیو "گفت وگو" با هدف افزایش اطالعات سیاسی و 
تاریخی مخاطبان برگزار می شود.

رادیو "گفت وگــو" برای اولیــن بار یک مســابقه سیاســی را در معاونت صــدای جمهوری 
اسالمی ایران تدارک دیده است تا اطالعات عمومی و سواد سیاسی مخاطبان را محک بزند و ظرفیت تعاملی 

ویژه ای در این خصوص ایجاد کند.
این مسابقه ی ۵۵ دقیقه ای رادیویی با نام »جهت اطالع« با سواالت مختلفی در حوزه های شناخت مفاهیم 
سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقالب، فیلم شناسی و مسائل روز در 
جهان سیاست و در قالب سواالت سرعتی، چند گزینه ای و تشریحی برگزار می شود که پاسخ ها توسط داور 

مسابقه داوری و ارزیابی می شوند.
در این مسابقه سه گروه دونفره از شرکت کننده ها حضور دارند و هر گروه می تواند متشکل از یک خانواده یا 

فامیل )یک زوج یا پدر و فرزند و …( باشند.
حداقل سن برای شرکت کنندگان ۱۸ سال است و هر گروه نامی برای خود انتخاب می کند. این نام می تواند 
یک مفهوم یا نام یک شهر یا نام یک متفکر … باشد. نامی که مجری یا گرداننده برنامه، هر گروه را بدان نام 

می خواند.
برندگان نهایی هر قسمت برای شرکت در مسابقه نیمه نهایی و نهایی دعوت می شــوند و در مرحله آخر، 

برندگان، جوایز نفیسی از سوی رادیو گفت وگو دریافت خواهند کرد.
در این مسابقه یک استاد علوم سیاسی به عنوان داور حضور دارد که در پایان هر بخش از مسابقه، توضیحات 
الزم و کوتاهی را در خصوص پاسخ برخی پرسش ها ارائه می کند و پرسش های این مسابقه سیاسی حوزه های 

»سیاست داخلی و خارجی و تاریخ معاصر کشور« را شامل می شود.
مخاطبان رادیو گفت وگو می توانند از طریق تارنمای رادیو گفت وگو و در بخش )ثبت نام در مسابقه رادیویی 

»جهت اطالع«( مشخصات خود را ثبت کنند. بدیهی است با توجه به حجم باالی متقاضیان برای شرکت 
در این برنامه، ثبت نام های اولیه در اولویت حضور در برنامه خواهند بود.

اولین قســمت این مســابقه سیاســی ۱۳ آبان یعنی پنجشــنبه این هفتــه ســاعت ۱۹ از رادیــو گفت وگو به 
تهیه کنندگی مطهره مهرابی پخش می شود.

هفته فیلم انیمیشن در اصفهان برگزار می شود 

کودکان نقاش بپیوندید کانون  به 

رادیو یک مسابقه سیاسی پخش می کند

تئاتر

انیمیشن

نقاشی

رادیو

آرشــیدا جهانپــور، برگزیــده بهتریــن نقاشــی در 
هفتمین جشنواره بین المللی نقاشی با موضوع 
بیمار شــد. بنابــر اعالم روابــط عمومــی اداره کل 
آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان، آرشــیدا 
جهانپــور دانــش آمــوز دبســتان نســل مانــدگار 
شاهین شهر در هفتمین جشــنواره بین المللی 
نقاشــی با موضوع بیمار، جایزه بهترین نقاشی 

را کسب کرد.
از ۵ سالگی آغاز کرده است.آرشیدا جهانپور، ۸ ساله از شاهین شهر نقاشی را 

بنا بر آماری کــه "مرکز آمار ایــران" اعالم کرده اســت، 
نزدیک به ۷۱ درصد افراد در ایران، طرفدار موسیقی 

پاپ ایرانی هستند.
مرکز آمار ایران در سال ۹۹ طی تحقیقی اعالم کرد که 
حدود ۷۱ درصد از جامعه ایرانی طرفدار موســیقی 
پاپ هســتند. این آمارگیری از افراد ۱۵ ســال به باال 
تهیه شــده و هر فرد تنها امکان انتخــاب چهار نوع 

موسیقی را داشته است.

از میان ایــن جامعــه آمــاری ۷۳.۸ درصــدی کــه 
موســیقی گــوش می کننــد، ۷۰.۶ درصــد از افــراد 
هنــر دوســت، پاپ ایرانــی، ۵۱.۲ درصد موســیقی 
سنتی و ۳۷.۴ درصد نواحی ایرانی )محلی( را گوش 

می دهند.
همچنین طبق گزارش مرکز آمار ایران، ۱۰ درصد افراد 
به موسیقی کالسیک غیر ایرانی و ۹.۶ درصد افراد 

هم به موسیقی غیرفارسی گوش می دهند.

فیلم سینمایی »بی ســرزمین« ســومین ساخته 
بلند تورج اصالنــی در اولین نمایــش جهانی خود 
در ســی و دومین دوره جشــنواره بین المللی فیلم 
کادمی اسکار  »سینه کوئست« آمریکا و مورد تأیید آ
روی پرده می رود.  فیلم سینمایی »بی سرزمین« به 
نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی تورج اصالنی، 
 MAAD »تولید کمپانی ســینمایی »مــاد مــووی
 Raz Halkawt Rashid و محصول مشــترک Movie
کران جهانی  از اقلیم کردستان عراق؛ در نخستین ا
خــود، در بخــش »چشــم انداز ســینمای جهــان« 
در ســی و دومین دوره جشــنواره بین المللی فیلم 
" Cinequest " آمریــکا از معتبرترین جشــنواره های 
کادمی اسکار  فیلم های مستقل دنیا و مورد تأیید آ
بــه نمایــش در می آیــد. پخــش بین المللی ایــن اثر 
ســینمایی، به عهــده شــرکت »تصویر گســتر الهه 
پارسی« به مدیریت الهه نوبخت است. جشنواره 
بین المللی فیلم »سینه کوئست« و فستیوال »فیلم 
و خالقیت« کــه یکــی از مهمترین جشــنواره های 
مســتقل دنیــا، بــا تمرکــز بــر نوآوری هــای خالقانه 
تکنولوژیکی بــرای زندگی بهتر مردم جهــان و یکی 
از برجســته ترین جشــنواره های کشف فیلم های 
خالقانــه بــه شــمار مــی رود؛ در ســال های ۲۰۰۵ و 
۲۰۰۷ به صورت آنالین برگزار شد و در این زمینه، در 
میان جشــنواره های دنیا و در فضای رســانه های 
دیجیتال پیشتاز است. سی و دومین دوره جشنواره 
بین المللــی فیلــم »ســینه کوئســت« بــا مدیریت 
»هالفدان هووســی« و ریاســت »کاتلین پــاول« و با 
شعار »آفرینش نوآوری و توانمندسازی« به صورت 

آنالین و برخط از روزهای ۱۳ تا ۲۳ آبان ماه جاری )۴ 
تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱( در »سیلیکون والی« در شهر سن 
خوزه در ایالت کالیفرنیا در کشور آمریکا برگزار می شود 
و هر ساله بیش از ۱۰۰ فیلم، اولین نمایش جهانی و 
آمریکایی خود را تجربه می کنند و برای عالقمندان 
به سینما به نمایش درمی آیند. خوانندگان روزنامه 
»یــواس ای تــودی« جشــنواره بین المللــی فیلــم 
»سینه کوئست« را بهترین جشــنواره فیلم آمریکا 
انتخاب کرده اند. در فیلم سینمایی »بی سرزمین« 
سومین ساخته بلند تورج اصالنی کارگردان نوگرای 
ســینمای ایران؛ ترکیبــی از بازیگــران سرشــناس 
کشــورهای ترکیه، ســوریه، عراق و اقلیم کردستان 
در آن، بــه چهار زبان کــردی، ترکی، عربی و فارســی 

به ایفای نقش پرداخته اند.

منصوره دشتی بانوی خوش ذوق و سلیقه اصفهانی 
با چینش رنگ های ارغوانی و فیروزه ای در کنار دیگر 
رنگ های ســرد و گرم بر کالبد بــی روح مس زندگی 

می دمد.
وی در خانــه قدیمی پــدرش بــا الهام گرفتــن از این 
مکان قدیمی و درختان انگــور داخل حیاط آثاری 

چشم نواز و زیبا خلق می کند.
ترکیب رنگ ها و نحوه چینش آن ها در کنار یکدیگر، 
همسایگی رنگ های سبز فیروزه ای در کنار مشکی 
و قرار گرفتن آبی فیروزه ای در مجاورت آبی کاربنی، 
رنگین کمانی چشم نوازی از طبیعت پر از رنگ های 

بهاری را نمایان می کند.
در کارگاه پرمهر این بانوی جوان می توان عشق به کار 

را از نزدیک مشاهده کرد.
کاری کم نکرده،  رنج هنر ذره ای از عالقه اش به مینا
حتی باعث شده بیشتر کارهایش زیبا و دل نشین 
شــود. هنر مینا کاری قدمتی یک هزار و ۵۰۰ ســاله 
دارد که این بانوی هنرمند منصوره دشتی با ذوق 
گردان زیــادی را  و شــوق آن را انجــام می دهــد و شــا

تربیت کرده است.

فیلم سینمایی »بی گاه« به کارگردانی پویا اشتهاردی 
کران می شود. در سینما تک ونکور کانادا ا

فیلم سینمای بی گاه به کارگردانی پویا اشتهاردی 
و تهیه کنندگــی محمــد ســجادیان در تاریخ هــای 
کران  ۲۲،۲۱،۱۷ نوامبر در سینما تک ونکور کانادا ا

خواهد شد.
ایمان افشار، شایان افشار، مهسا ناروئی، آوا آذرپیرا 

و ایوب افشار بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
این فیلم داستان ســربازی بلوچ است که شیفت 
نگهبانی و عروسی خواهرش همزمان شده و برای 

گرفتن مرخصی دچار چالش می شود...
فیلم ســینمایی بی گاه با ۱۱ جایــزه و ۲۰ نامــزدی از 

کران  کنون در ا جشنواره های معتبر بین المللی هم ا
آنالین هنر و تجربه وبسایت هاشور نیز حضور دارد.

بی گاه به زبان اردو، بلوچی و فارسی است و قصه در 
منطقه بلوچستان می گذرد. در این فیلم بخشی 
از فرهنگ و زیست مردمان این سرزمین به تصویر 
گر می تواند  کشیده شــده اســت و در کنار آن تماشا
نظاره گر طبیعت شگفت انگیز و کم نظیر این منطقه 

هم باشد.
کــران بــه همــت کمپانــی پاســفیک یونایتد  این ا
کشنز با مدیریت امیرهوشنگ هاشمی برگزار  پرودا
خواهد شد و همچنین پخش بین الملل فیلم بی گاه 

برعهده مینروا فیلم با مدیریت الهه گودرزی است.

کسب رتبه نخست در مسابقات نقاشی بین المللی 
توسط دانش آموز شاهین شهری 

گوش می دهند؟ ایرانی ها چه نوع موسیقی 

اولین نمایش جهانی »بی سرزمین« سومین ساخته بلند 
تورج اصالنی

هنرنمایی بانوی خوش ذوق اصفهانی 
با چینش رنگها بر روی مس 

کانادا  کران فیلم سینمایی »بی گاه« در  ا

خبر

مینا کاری

سینما

موسیقی

سینما

فیلم کوتاه ایرانی »کاور« به جشنواره های 
بین المللی راه یافت.

ایــن فیلــم کوتــاه یــک دقیقــه ای بــه تهیه 
کنندگی، فیلمبرداری و تدوین »ســیاوش 
مزروعــی«، نوشــته »فردیــن انصــاری« و 
کارگردانــی و بازیگــری »مریــم قاســمی« و 
اصالح رنــگ و نور »اوژن ســید اشــرفی« به 

ثمر نشسته است.
 Special Jury ایــن فیلــم برنــده جایــزه
Recognition از جشنواره G Short و برنده 
بهترین فیلــم از Toronto Film School در 

جشنواره بهار و کرونا شد.
همچنین ایــن فیلــم بــه بخــش مســابقه 
 AltFF Alternative Film جشــنواره های
Festival راه یافته و در بخش بهترین فیلم 
 Couch Film Festival قرنطینه و جشنواره
در بخش بهترین فیلم قرنطینه و جشنواره 
آنالیــن Lift-Off Sessions در لنــدن و 
جشــنواره Fiminute و موفق بــه حضور به 
 Short List عنوان ۲۵ فیلــم وارد شــده بــه

۲۰۲۱ شده است.

ســومین  و  بیســت  منطقــه ای  مرحلــه 
جشنواره بین المللی قصه گویی در بخش 
کانــون پــرورش فکــری  آیینــی ســنتی در 
کودکان و نوجوانان اســتان اصفهان برگزار 

شد.
سرپرست اداره کل کانون استان اصفهان 
در این برنامه با اشاره به برگزاری موفق این 
جشنواره به صورت آنالین گفت: در بخش 
آیینی و ســنتی در بخش نوجوان، خاطره 
آقایی فرد با قصه "رزم سهراب و گرد آفرید" 
کوان دیو" به اجرای  و سنا خدامی با قصه " ا

قصه پرداختند.
عالقه منــدان  افــزود:  باباپــور  نســرین 
شــبکه های  طریــق  از  و   ۱۲ ســاعت  از 
اجتماعی این رویداد فرهنگی را به صورت 

زنده تماشا کردند.
مرحله پایانی بیســت و ســومین جشنواره 
بین المللــی قصه گویــی هم زمان باشــب 

یلدا در تهران برگزار می شود.

رئیس میراث فرهنگی اردســتان گفت: بر 
اساس نقوشــی که در دیواره  محل کشف 
اســکلتهای انســانی در معــدن اردســتان 
وجــود دارد، قدمــت آنها ممکن اســت به 

دوره پیش از صفویه برگردد.
داشــت:  اظهــار  مشــهدی  مهــدی 
کوه هــای  کــه در معــادن  معدن کارانــی 
جنوب شهرستان مشــغول به کار بودند، 
از کشف دو اسکلت قدیمی در این معدن 
مطلــع شــده و بــا نیــروی انتظامی تماس 

گرفتند.
وی افزود: پــس از اعزام به محــل همراه با 
نیــروی انتظامــی و در بررســی های اولیــه 
مشخص شد که این معدن از قدیم وجود 
داشــته و از آن ســرب و روی اســتخراج 

می شده است.
اردســتان  فرهنگــی  میــراث  رئیــس 
کرد: ایــن اتفــاق در عمــق  خاطرنشــان 
۳۰ متــری قلــه کــوه انجام شــده و پــس از 
برداشــت های زیــادی کــه انجــام دادنــد 
بــه کانال هایی رســیدند کــه بــه احتمال 
معدن قدیمی بوده که در آن مردم محلی 

کار می کردند.
مشهدی تصریح کرد: با مشاهدات اولیه 
که از محل انجام شد، قدمت این محل به 
دوره صفویه بر می گردد و حدود ۶۰۰ سال 
و شاید هم بیشــتر را می توان برای قدمت 

مکان در نظرگرفت.
کیــد کــرد: در خصــوص اســکلت ها  وی تا
تا بررســی های کارشناســی انجام نشــود، 
را  جنســیت  و  ســن  دقیقــا  نمی تــوان 
مشــخص کرد، امــا بر اســاس نقوشــی که 
در دیواره این محل بوده می توان قدمت 
آنهــا را حتــی تــا قبــل از دوره صفویــه هــم 

متصور بود.

راهیابی فیلم کوتاه »کاور« 
به جشنواره های بین المللی 

مرحله منطقه ای
 بخش آیینی سنتی 

بیست و سومین جشنواره 
بین المللی قصه گویی 

رئیس اداره میراث فرهنگی اردستان:

کشف  قدمت اسکلتهای 
شده در اردستان به دوره 

ماقبل صفویه برمی گردد

فیلم کوتاه
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نخستینمربیلژیونروالیبالزنانایران:

خیلی زود بازی را کنار گذاشتم
نخســتین مربی لژیونــر والیبال 
زنان ایران گفت: از زمان گرفتن 
مــدرک مربیگــری، رســیدن به 
چنین جایگاه و تجربه در تیم های مطرح اروپایی 
جز اهدافم بود تا بتوانم کار متفاوتی انجام دهم و 

برای رسیدن به آن همواره تالش کردم.
سمیرا ایمانی در خصوص پیوستنش به کادر فنی 
تیم پورتو پرتغال اظهارکرد: حدود دو ســالی بود 
که پیگیری می کردم و در این مدت پیشنهاداتی 
از تیم های اســپانیا، فنالند و پرتغال داشتم، اما 
پیشنهاد پورتو چیز دیگری بود و جای هیچ حرف 
و فکــر کــردن برایم نگذاشــت، شــرایط قــراردادم 
خوب اســت و عالوه بر قرارداد یک ساله ای که با 
تیم بزرگساالن پورتو که در لیگ برتر حضور دارند، 
قرار اســت همزمان در کادرفنی تیم زیر ۲۳ سال 

نیز کسب تجربه کنم.
وی افزود: آنها نیز بســیار مشــتاق هســتند تا من 
بتوانم تجارب خوبی در زمینه مربیگری به دست 
آورم و اطالعات و دانش خود را در زمینه مربیگری 
باال ببرم، به من گفتند دوست داریم در اینجا در 
آرامش باشید و عزیزانت در کنارت حضور داشته 
باشــند، در ابتــدا فرزنــد کوچکترم را همــراه خود 
می برم و بعد از مدت بســیار کوتاهی پسر بزرگترم 
که در سال دوم دبســتان تحصیل می کند به من 

خواهد پیوست.
وی ادامه داد: همیشه کیفیت از اهمیت زیادی 
برایم برخــوردار بــوده، ۸ دوره قهرمانی در ســوپر 
لیگ و ۴ نایب قهرمانی و در مجموع ۱۵ سالی که 

بازی کردم همیشه بر روی سکو بودم.
ملی پــوش اســبق والیبال بانــوان، تصریــح کرد: 
خیلــی زود بازی را کنار گذاشــتم، امــا در کیفیت 
کــه داشــتم راضــی هســتم و در دوران  بــازی 

مربیگــری هــم چنیــن اعتقــادی دارم. از زمــان 
گرفتن مدرک مربیگری در اهداف خود انجام کار 
متفاوت و تجربه در سطوح باالی مربیگری و ارتقا 
دانش مربیگری در کنار تیم های بزرگ اروپایی را 
ترســیم کرده بودم و فکــر می کنــم در ابتدای این 
مســیر مهــم هســتم. امیــدوارم بتوانــم تجــارب 
خوبــی بــه دســت آورم تــا بتوانــم در آینده ایــن 

تجارب را به والیبال زنان کشورم منتقل کنم.
وی اضافه کرد: محمدرضــا داورزنی از مدیران با 
گر والیبال  فکر کشــورمان اســت که اعتقاد دارد ا
مردان ما توانســتند بــه چنین جایگاهی برســند 
کــه بــا مربیــان و تیم هــای  در اثــر تقابلــی بــوده 
خــوب داشــتیم و همــان مســیر و اقداماتــی کــه 
برای مردان انجام شــده، برای بانــوان نیز انجام 
می دهنــد و تحولــی کــه در بخــش بانوان شــاهد 

هستیم مدیون حمایت های ریاست فدراسیون 
هســتیم، در حال حاضــر بســیاری از بازیکنان ما 
لژیونر شدند و در تیم های اروپایی توپ می زنند 

که جای خوشحالی دارد.
ایمانی در مــورد تیم آینــده اش گفت: تیــم پورتو 
چند سال اســت که قهرمان لیگ ۱۴ تیمی لیگ 
پرتغال است و در جام ملت ها نیز سکو دارد، تیم 
کامال حرفه ای و فوق العاده که هر سال به دنبال 
قــوی تــر کــردن کادر خــود هســتند، خوشــحالم 
که این فصل توانســتنم به کادر آنها اضافه شوم، 
البتــه لیــگ آنهــا شــروع شــده و مــن بــا توجــه به 
مراحلی که باید طی کنم از اواســط فصل به تیم 
اضافه می شوم، امیدوارم بتوانم نماینده بسیار 

خوبی باشم.
ســمیرا ایمانی فــوالدی بازیکن اســبق تیــم ملی 

زنان ایــران ســابقه بــازی در تیم های باشــگاهی 
گیتی پســند، ذوب آهن اصفهان، باریچ اسانس 

ک در کارنامه خود دارد. کاشان و شهرداری ارا
وی ســابقه مربیگری در تیم ملی و باشــگاه های 
ک  ذوب آهــن اصفهــان، نامی نــو و شــهرداری ارا

را نیز دارد.
تیم والیبال زنان پورتو سال گذشته قهرمان لیگ 
پرتغال شده و امسال نماینده این کشور در لیگ 
قهرمانان اروپا اســت. این تیم در حال حاضر نیز 
با ۶ پیروزی از ۶ مسابقه و کسب ۱۸ امتیاز در رده 

نخست لیگ برتر والیبال زنان پرتغال قرار دارد.
ســمیرا ایمانی فوالدی با حضــور در تیــم والیبال 
بانوان پورتو هم باشگاهی مهدی طارمی خواهد 
شــد تا ایــران دو نماینــده در ایــن باشــگاه معتبــر 

اروپایی داشته باشد.
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تیــم والیبــال ســپاهان ســومین بــازی خــود در 
مســابقات لیگ برتر والیبال را پیروزی پشــت ســر 

گذشت.
هفته ســوم مســابقات لیگ برتر والیبــال در حال 
برگزاری است. تیم والیبال سپاهان در خانه موفق 
شد با نتیجه ۳ بر صفر از ســد تیم شهرداری گنبد 

عبور کند تا همچنان بر نوار پیروزی باشد.
     نتایج ست شماری:

ست نخست: ۲۵ بر ۱۹ به سود سپاهان
ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ به سود سپاهان
ست سوم: ۲۵ بر ۲۱ به سود سپاهان

 -محمــدی راد: بازیکنانــم شــکل تیمی خوبــی 
داشتند

رحمان محمــدی راد پــس از پیروزی ســه بر صفر 
مقابل شهرداری گنبدگفت: سعی کردیم بازی را 
مدیریت کنیم و از تمامی بازیکنان استفاده کردیم 
و از عملکرد تیم راضی هستم. بازیکنان تذکراتی که 
در بحث توپ گیری داده بودیم را به خوبی رعایت 

کردند و روز خوبی برای خود رقم زدند.

وی افزود: از بازیکنانم بازی تیمی خوبی دیدم که 
در آن به یکدیگر کمــک کردند و بــا دفاعی خوب، 
بهترین بازیکن شــهرداری گنبد را تحت تأثیر قرار 

دادند.
سرمربی تیم والیبال سپاهان با بیان اینکه سعی 
می کنیم از تمام بازیکنان استفاده کنیم، تصریح 
کرد: فشار مسابقات بسیار زیاد بوده و سعی داریم 
سالمتی و شادابی بازیکنان را حفظ کنیم؛ به همین 
دلیل تغییراتی در زمینــه زمین داریــم تا بازیکنان 

عملکردی خوبی از خود به نمایش بگذارند.

مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان با حضور 
۱۹ تکواندوکار دیروز دوشنبه دهم آبان ماه در محل 

فدراسیون تکواندو برگزار شد.
به گزارش  روابط عمومی فدراسیون تکواندو، اولین 
دوره مســابقات آزاد قهرمانی جهــان تکواندو زنان 
G۴( ۲۰۲۱(، در روزهای چهارم تا ششم آذرماه )۲۵ 
تا ۲۷ نوامبــر( به میزبانی عربســتان در شــهر ریاض 

برگزار می شود.
مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو بانوان با حضور 
مدال آوران طالیی ســی و یکمین دوره مســابقات 
بین المللی جام فجر، سومین دوره رقابت های بین 
المللی آزاد آســیا، مــدال آوران بیســت و چهارمین 

دوره مســابقات قهرمانی آســیا و منتخبان کمیته 
فنی برگزار شــد تا ترکیب تیــم اعزامی به ایــن رویداد 

مشخص شود.
زینب اسماعیلی، نرگس میرنوراللهی، نسترن ولی 
زاده و مهشید کریمیان )البرز(، عسل صابری، ملیکا 
میرحسینی، ناهید کیانی، معصومه رنجبر )تهران(، 
نگار اســماعیلی )اصفهان(، عالمه پوشــیان، غزل 
سلطانی و سعیده نصیری )سمنان(،مریم رضانژاد، 
زهرا وطن دوست و زهرا شیدایی )مازندران(، حدیثه 
اماره و بیتا جعفری )قزوین(،کوثراساسه )کرمانشاه(، 
نفیسه رنگرززاده )خراسان رضوی( در این رقابت ها 

شرکت کردند.
همچنین پریسا جوادی و کیمیا همتی جواز شرکت 
در این رقابت ها را داشتند که به دلیل آسیب دیدگی 
حضور نداشتند. تمرینات نفرات راه یافته به اردو از 

امروز سه شنبه ۱۱ آبان ماه آغاز خواهد شد.
مسابقات آزاد قهرمانی جهان تکواندو زنان ۲۰۲۱، 
G۴ است و به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۴۰، ۲۴ و 
۱۴.۴۰ امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیکی 

تعلق می گیرد.

دارنــده عناوین متعــدد جهانــی و المپیک گفت: 
امیــدوارم توانســته باشــم در حــد توانــم بــرای 
خوشــحالی عزیزان در آسایشــگاه قدمی برداشته 

باشم.
حسن یزدانی در آسایشگاه خیریه شهید بهشتی 
مشهد اظهار کرد: از حضور در کنار عزیزان آسایشگاه 
و کســانی که در ایــن موسســه فعالیــت می کنند، 
لذت بــردم. از پرســنلی کــه در ایــن مــکان در تمام 
زمینه ها برای آموزش کودکان ناتوان فعالیت دارند 
تشکر می کنم. امیدوارم خدمت رسانی این افراد به 
چشم مسئولین بیاید و حمایت دولت برای تمام 

موسسین خیریه کشور را در پی داشته باشد.
وی افزود: امیدوارم ســایر هنرمندان و ورزشکاران 

نیز با حضور خــود در این موسســات باعث 
دلگرمی کارکنــان آسایشــگاه های 

توان بخشی شوند. موسسات 
خیریه و توان بخشی با کمک 

مردم و خیرین حاضر در این 
مجموعه ها اداره می شوند و 
نیازمند حمایت مسئولین و 

دولت هستند.
عنــوان دار  چهــره 
کشــتی ایران و جهــان بــا 

اشاره به رقابت نمادین خود 
با یکــی از ورزشــکاران ناتوان 

جسمی این آسایشــگاه بیان کرد: قهرمانی جزئی 
از ورزش اســت، اما در مســائل اجتماعی کمترین 
هستم. امیدوارم توانسته باشم برای خوشحالی 
عزیزانــی کــه در این مجوعــه حضــور دارنــد در حد 
توانم قدمی برداشته باشم. قدم برداشتن در این 
موسسات کمترین کاری است که انجام می دهیم. 
کودکان اینجــا در هــر زمینه ای مســتعد هســتند و 
معلمان آنان نیز زحمت کشیده 
و آموزش هــای الزم را ارائــه 

می دهند.
وی در خصوص برنامه اش 
برای مسابقات آتی تیم ملی 
کشتی آزاد در رقابت با آمریکا 
عنوان کرد: به تمریناتم ادامه 
گــر تیم ملــی نیاز  می دهــم. ا
داشــته باشــد برای 
بازی های آمریکا 
در خدمت تیم 
ملی خواهم 

بود.

جودوکاران ایــران در روز نخســت از رقابتهــای 
کســب مــدال  نظامیــان جهــان توفیقــی در 

نداشتند.
به گزارش مهر، چهلمیــن دوره رقابتهای جودو 
نظامیــان جهــان بــه میزبانــی فرانســه در شــهر 
»بریتنی« و با حضور جــودوکاران ۲۵ کشــور آغاز 
شــد. در روز نخست این مســابقات جودوکاران 
روی  بــه  کیلوگــرم   -۷۳ و   -۶۶  -۶۰ اوزان 
تاتامی رفتنــد کــه تیــم اعزامی ایــران توفیقی در 

کسب مدال نداشت.
محمــد حســن شــیخ االســالمی در وزن ۶۰- 
کیلوگرم و قاســم نــوری زاده در وزن ۷۳- عنوان 
پنجم را کسب کردند. میثم نبیی و محمدرضا 
صدیقی نیــز در وزن ۷۳- کیلوگــرم از دور رقابتها 

کنار رفتند.
اســتفان مارگینیــان، رئیــس انجمــن نظامیان 
فدراســیون جهانــی جــودو در خصوص ایــن 
مسابقات گفت: در روز نخست شاهد مبارزات 
جذابی بودیم. بــا حضور جودوکارانــی که در تور 
جهانی مبــارزه می کنند، این ســطج فنی جای 
تعجب ندارد. سال ها اصرار داشتم که کشورهای 

عضو سیزم را در مورد اهمیت جودو متقاعد کنم.
وی افزود: این ورزش یک ورزش ایده آل اســت. 
ابزاری برای آمادگــی و آموزش نیروهای مســلح 
و همچنین ابــزاری بــرای پیشــرفت و عرصه ای 
است که ورزشکاران می توانند در آن بدرخشند. 
امــروز ســطح این مســابقات قوی اســت زیــرا ما 
موفق شده ایم از کشــورهای عضو دعوت کنیم 
تا ورزشکاران باالترین سطح خود را به نیروهای 
مســلح بیاورند. فرانســه مثال خوبی است، اما 
می توانم به برزیل و بســیاری از کشورهای دیگر 
نیز اشــاره کنم که در آن ورزشکاران برتر در ارتش 
قرارداد دارند. همچنین به آنها کمک می کند تا 

حرفه جودوی جهانی خود را دنبال کنند.

سپاهان همچنان بر نوار پیروزی

خبر

مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو زنان برگزار شد

یزدانی: آسایشگاه ها و خیریه ها 
به حمایت مسئوالن نیاز دارند

دست خالی جودوکاران ایران در روز نخست

خبر

نامزدهای بهترین مربی باشگاهی ۲۰۲۱ اعالم 
شد که خبری از مربی های ایرانی نیست.

به گزارش ایسنا، فدراسیون تاریخ و آمار در آستانه 
نزدیک شدن به پایان سال میالدی، نامزدهای 
بهترین مربی باشگاهی سال ۲۰۲۱ را اعالم کرد که 

خبری از مربی های ایرانی نیست.

 نایــب رییــس هیــات ورزش کارگــری اصفهان 
گفت: ارتقــای ورزش در بدنه کارگری و تشــویق 
بیشــتر آنان بــه فعالیت های فیزیکی مســتلزم 
توجه بیشــتر مدیران و کارآفرینان است. مریم 
الســادات شــیخان گفت وگــو با ایرنــا افــزود: در 
صورت توجه هر چه بیشتر مدیران و مسووالن 
واحدهای تولیدی به ورزش کارگــران، افزایش 
بهــره وری و بهبــود تولیــد رقــم خواهد خــورد و 
به نوعــی ســود این اقــدام بــه خــود کارآفریــن 
بازخواهد گشت. وی ادامه داد: افزودن ورزش 
در برنامه کاری کارگران، کاهش مشکالت روحی، 
روانی و جسمی را در پی دارد و این موضوع باید 
موردتوجه مدیران مجموعه های صنعتی قرار 
گیرد. نایب رییس هیات ورزش کارگری اصفهان 
با اشــاره به اینکه وضعیــت ورزش زنان شــاغل 
نیز باید ارتقــا یابد اظهار داشــت: به دلیل اینکه 
سالمت جسمانی زنان رابطه مستقیم با سالمت 
خانــواده دارد اختصــاص زمــان مناســب برای 
ورزش بانوان شاغل در مجموعه های صنعتی 
و تولیدی مفید و ضروری است. عضو تیم ملی 
ورزش کارگری با اشاره به پویش »دوشنبه های 
کار و ورزش« کــه باهدف ترویــج فرهنگ ورزش 
در محیط هــای کارگــری از ســال قبل آغاز شــد 
تصریح کرد: این پویش باید بیشــتر موردتوجه 
قرار گیرد تا به عنوان بخشی از فرهنگ کار، مشوق 
کارکنان یک مجموعه به ورزش باشد. شیخان 
به درخشــش ورزشــکاران ایرانی در  پیکارهای 
جهانی شــرکت ها در کشــور یونان اشــاره کرد و 
افــزود: حمایــت هرچه بیشــتر جامعــه کارگری 
موفقیت در عرصه های بین المللی و معرفی به 
گون را به همراه خواهد  تیم های رشته های گونا
داشت. وی بابیان اینکه ظرفیت ورزش کارگری 
به ویــژه در بخــش بانــوان در اســتان اصفهــان 
باالســت افــزود: حمایت هرچــه بیشــتر از آنان 
سبب کسب مدال های رنگارنگ و افتخارآفرینی 
در میدان هــا جهانــی و آســیایی خواهــد شــد. 
پیکارهای جهانی شرکت ها مهر امسال در کشور 
یونان برگزار شــد و بانوان ورزشــکار اصفهانی در 
دوومیدانی شــامل فاطمه نصرآبادی در ماده 
پنج هزار متر مدال طال، زهره دادخواه در  پرتاب 
نیزه  و وزنه ۲ طال، طاهره ســادات عبــداهلل زاده 
مدال نقره و مریم الســادات شیخان در همین 
ماده مدال برنز کسب کردند. حدود ۳۷۵ هزار 
ورزشکار سازمان یافته و یک هزار و ۷۰۰ باشگاه 

در استان اصفهان فعالیت دارند. 

تیم کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ) امید( کشورمان روز 
۱۲ آبان ماه برای حضــور در رقابت های جهانی 
راهی صرســتان می شــود. به گــزارش مهر، تیم 
کشتی آزاد زیر ۲۳ سال )امید( ایران برای حضور 
در رقابت های جهانی روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه 

راهی کشور شهر بلگراد در صربستان می شود.
برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

پنج شنبه 1۳ آبان ماه:
ساعت ۱۴ تا ۱۵: قرعه کشی تمامی اوزان آزاد

جمعه 1۴ آبان ماه:
ســاعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: مســابقات مقدماتی اوزان 

۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی 

اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
شنبه 1۵ آبان ماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، 
۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و شانس 

مجدد پنج وزن اول آزاد
ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی 

اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۵۷، 

۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
یکشنبه 1۶ آبان ماه:

ســاعت ۱۶ تا ۱۷:۴۵: مسابقات شانس مجدد 
پنج وزن دوم آزاد

ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۶۱، 
۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

اختالف ســاعت ایران با صربســتان دو ساعت 
و نیم است به طوری که ســاعت ۱۰:۳۰ به وقت 

صربستان ساعت ۱۳ به وقت ایران است.

نام ایرانی در بین نامزدهای 
بهترین مربی باشگاهی

 نیست

کارگران ارتقای ورزش 
 مستلزم توجه بیشتر

کارآفرینان است  

آزادکاران امید ایران
 چهارشنبه راهی صربستان

 می شوند

باشگاه ســپاهان در خصوص شــائبه های به وجود 
آمده بعــد از حضور بانــوان در ورزشــگاه نقش جهان 

توضیحاتی داده است.
به گزارش  مهر، جمعه هفتــم آبان ماه بــود که بعــد از ماه ها محرومیت 
حضــور هــوادار در ورزشــگاه و ســال ها محدودیــت حضــور بانــوان در 
ورزشگاه های ایران )به جز مصاف ایران و کامبوج( بانوان و آقایان سپاهانی 
در ورزشگاه نقش جهان با حضور حدود ۱۵ هزار نفری یک اجتماع بزرگ 

را به وجود آوردند.
از همان زمان شائبه های فراوانی در خصوص حضور بانوان در ورزشگاه 
نقش جهان و نحوه صدور این مجوز ایجاد شــد، که ســرانجام باشــگاه 
ســپاهان در بیانیه ای رسمی که از طریق ســایت رسمی آنها منتشر شد 

به این حواشی پاسخ داد.
در بند سوم این بیانیه یا به نوعی پاسخ در خصوص حضور تیم های بانوان 
باشگاه آمده است: »همایش شکوه و اقتدار ورزشی باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان با حضور ورزشکاران و قهرمانان ملی باشگاه در قالب تیم های 
رده سنی مختلف به خصوص رده های سنی پایه و نونهاالن از رشته های 
والیبال، هندبــال، کوه نــوردی، تیرانــدازی، فوتبال، بســکتبال، موتور 
سواری، اسب سواری، شمشیر بازی، ووشــو، دوچرخه سواری آقایان، 

دو و میدانی، فوتسال، والیبال نشسته جانبازان و معلولین، تیر و کمان، 
تری اتلون، تیم تنیس روی میز صنعت فوالد، تیم شنا صنعت فوالد برگزار 
و تعدادی از خانواده های ورزشــکاران عزیز نیز فرزنــدان خود را همراهی 
گانه و در جوار تیم های ورزشی  نمودند که پس از مراجعه آنان در محل جدا

بانوان استقرار یافتند.
در حالی که در بند پنجم این بیانیه رژه تیم های ورزشی باشگاه را نشان از 
اقتدار جمهوری اسالمی می داند در بند ششم نوشته است: در رابطه با 

موضوع حضور بانوان در ورزشگاه ها جهت تماشای مسابقات ورزشی، 
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان به عنوان سرباز وفادار به 
ارزشهای دینی، انقالبی و ملی همیشه در همه عرصه ها زبانزد بوده و خود 
را تابع مطلق مقررات و ضوابط کلی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
می داند. هرگونه سو استفاده از برگزاری همایش فرهنگی ورزشی صورت 
گرفته در تضاد با مقررات کشور عزیزمان مبنی بر حضور بانوان در ورزشگاه ها 

کید داریم. جهت تماشای مسابقات را مردود و بر این تبعیت تا
در پایان این بیانیه آمده اســت: »لــذا در پایان ضمن احتــرام به دغدغه 
دلسوزان فرهنگ ارزش های دینی و انقالبی و نگرانی از بروز هرگونه شائبه 
برای این عزیزان یادآوری می نمائیم استفاده از ورزشگاه نقش جهان برای 
همایش اقتدار و شکوه ورزشی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و تجلیل از 
قهرمانان ملی باشگاه به مثابه استفاده از ورزشگاه ها برای همایش ها و 
تجمعات مذهبی، فرهنگی، هنری، سیاسی و … بوده و ربطی به موضوع 

حضور بانوان در ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات ورزشی ندارد.«
همچنین در خصوص برخی ادعاها مبنی بر عــدم رعیت پروتکل های 
بهداشتی در بند چهارم این بیانیه آمده است: »این همایش نیز به علت 
حجم گسترده ورزشکاران و تنوع رشته های مختلف و رعایت پروتکل های 

بهداشتی در ورزشگاه نقش جهان و فضای باز برگزار شد.«

توضیحات باشگاه سپاهان درخصوص حضور زنان هواداران در ورزشگاه

خبر

گردان مهدی مهدوی کیا در  شا
ســومین دیــدار خــود در مرحله 
مقدماتــی انتخابــی المپیــک 
برابر تاجیکستان به پیروزی رســیدند تا به عنوان 
صدرنشین این گروه راهی مرحله نهایی انتخابی 

المپیک فرانسه شوند.
به گزارش مهر، تیم فوتبال زیر ۲۳ سال ایران که برای 
حضور در مرحله نهایی انتخابی المپیک مسابقات 
دور مقدماتی خود را سپری می کند به مصاف تیم 

تاجیکستان رفت و به برتری ۳ بر ۲ رسید.
گردان مهــدی مهــدوی کیــا کــه گل اول را از  شــا
میزبان این مسابقات دریافت کرده بودند توانستند 
با درخشش سلمان یاسنی در پایان نیمه اول ۳ بر 
۲ حریف خود را شکســت دهند. یاسین سلمانی 

بازیکن تیم فوتبال سپاهان در دقایق ۱۳، ۱۹ و ۴۴ 
توانست برای ملی پوشان امید ایران گلزنی کند.

در نیمــه دوم بــا وجود ایــن کــه تیم تاجیکســتان 
حمــالت زیــادی را روی دروازه ایــران طراحــی کرد 
گردان مهدوی کیا را تحت فشــار قــرار داد اما  و شــا

نتوانست گل تساوی را به ثمر برساند.
تیم فوتبال زیر ۲۳ سال ایران با کسب سه پیروزی 
در این مرحله صدرنشــین شــد و به مرحله نهایی 
انتخابی المپیک ۲۰۲۴ فرانســه راه یافت تا در این 

مرحله با ۱۵ تیم دیگری به رقابت بپردازد.
برای این مرحله ۱۱ تیم برتر هر گروه و ۴ تیم برتر دوم 
هر گروه به همراه ازبکستان که میزبان مسابقات 
خواهد بود برای رسیدن به المپیک تالش خواهند 

کرد.

رئیس کمیته اســتیناف صدور 
مجوز حرفه ای باشگاه ها گفت: 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
به صورت مشــروط تایید شدند و ســه ماه فرصت 
دارند ایرادهایــی کــه در مــدارک شــان داشــتند را 

برطرف کنند.
داریــوش مصطفــوی رئیــس کمیتــه اســتیناف 
صدور مجوز حرفه ای باشــگاه ها بــا تایید این خبر 
که استقالل و پرسپولیس به طور مشــروط از لیگ 
قهرمانان آسیا حذف نشده اند در مورد خطراتی که 
در آینده برای این دو باشگاه وجود دارد توضیح داد.

داریــوش مصطفــوی گفــت: در خصوص جلســه 
کمیته استیناف و بدوی جهت رد یا تایید صالحیت 
باشــگاه ها، کمیتــه بــدوی رای خــود را بــر عــدم 
کثر باشگاه های بزرگ مانند استقالل،  صالحیت ا
کتور و… قرار داده بود. در ادامه نظر  پرسپولیس، ترا
کمیته استیناف را جویا شدند که این کمیته پس 
از بررسی محتویات پرونده با عنایت به حساسیت 

موضوع و توجه به اهمیــت هــواداران و وظیفه ما 
یه توجه به آنها، مقرر شــد به اســتناد ماده 8 آیین 
نامه صدور مجوز حرفه ای سال 2٠21 با عنایت به به 
عدم تایید معیارهای اجباری یعنی معیارهای گروه 
A برای باشگاه های پرسپولیس و استقالل موارد 

به این شرح به تصمیم گیری رسید:
قــرار شــد هــر کــدام از باشــگاه های اســتقالل و 
پرســپولیس در صورت عدم بارگذاری، عدم تهیه 
صورت حساب های مالی و عدم ارایه گزارش های 
حسابرســی عدم ارائه بدهی کارکنــان، بازیکنان و 
مربیان قدیم معادل یک میلیارد تومان جریمه مالی 

شوند که این حکم غیرقابل اعتراض تعیین شد.
وی افــزود: با عنایــت به اینکه صورتحســاب های 
مالی در زمان مقرر حسابرسی نشده است، مجوز 
حرفه ای 2٠21 اســتقالل و پرســپولیس به صورت 
مشروط تایید شد و به این دو باشگاه مدت ٣ ماه 
فرصت داده شد تا موارد را اصالح و به تایید کمیته 

استیناف صدور مجوز حرفه ای برسانند.

رییس هیات استیناف صدور مجوز حرفه ای ادامه 
داد: ایــن موارد اهم جلســه بــود تا بــا تطبیق آیین 
نامه داخلی با کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا در 
واقع این دو باشگاه را جریمه کنیم و مهلتی بدهیم 
تا پس از ســه ماه صورت حســاب های مالی را ارایه 
کنند. از همین لحظه به وزارت ورزش و جوانان به 
گانه  طور جدی توصیه می کنم که دو مجمع جدا

برای دو باشگاه برگزار شود چرا که روی این موضوع 
از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا حساسیت ایجاد 

شده است.
ضمن اینکه باشگاه های فوالد، سپاهان و گل گهر 
موفق به اخذ مجوز حرفه ای شدند که در این بین 
باشگاه گل گهر با نظم قابل توجهی اقدامات الزم 

را انجام داد.

صعود تیم فوتبال زیر ۲۳ سال ایران به مرحله نهایی انتخابی المپیک

استقالل و پرسپولیس مشروط تایید شدند

خبر

خبر
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آگهی

چگونه سرماخوردگی می تواند سالمت چشم را 
به خطر اندازد؟ 

جملــه  از  ســرماخوردگی 
بیماری هــای ویروســی رایــج 
در فصــل سرماســت کــه گاهــی 

می تواند سالمت چشم فرد را به خطر اندازد. 
می کنیــد،  زندگــی  کــه  جایــی  از  نظــر  صــرف 
فعالیت های روزانه یــا میزان ســالمتی هر فردی 
ممکن است تحت تاثیر ویروس سرماخوردگی یا 
آنفلوانزا قرار گیرد و هنگامی که هوا خشک و سرد 

است به راحتی آن را انتقال دهد.
باعــث  می توانــد  افــراد  بــا  تمــاس  افزایــش 
سرماخوردگی شما شــود. هنگامی که افراد آلوده 
سرفه یا عطسه می کنند، مخاط و میکروب ها در 
هوا یا در دســت هایی که برای پوشــاندن دهان 

آن ها استفاده می شود منتشر می شود.
و  حلــق  بــه  چشــم  از  راحتــی  بــه  ویروس هــا 
بینــی می رونــد. عطســه، ســرفه و تــب همــراه با 
سرماخوردگی یا آنفلوانزا نیز می تواند بر چشمان 

شما تاثیر منفی بگذارد.
چشــم ها ممکن اســت خشــک و خســته باشند 
و ابتــال بــه عفونــت چشــم در زیــر آب و هــوا غیــر 
معمول نیست. چشم های ما حساس هستند، 
بنابراین مهم اســت که به بهترین شــکل ممکن 
از آن هــا مراقبــت کنیــم، بــه خصــوص در فصــل 
ســرماخوردگی و آنفلوانزا. بســیاری از ما بیشتر از 
آنچه تصــور می کنیــم صورت و چشــمان خــود را 

لمس می کنیم.
در اینجــا چنــد اثــر رایــج ســرماخوردگی بــر روی 
چشــمان شــما و نحوه جلوگیری از آن ارائه شده 

است.
     چشم صورتی

یکی از شایع ترین بیماری های چشمی مرتبط با 
ســرماخوردگی و آنفلوانزا، ورم ملتحمه است که 
به عنوان چشــم صورتی شــناخته می شود. این 
وضعیــت تحریک کننــده می توانــد در هــر زمان و 
بدون اخطار بروز کند. برخی از عوامل مانند قرار 
کتری  گرفتن در معرض مواد شیمیایی یا دود، با
در چشم و عفونت ویروسی می توانند باعث رنگ 
صورتی شــوند. هنگامی کــه ســرما خورده اید، به 
احتمــال زیــاد چشــم صورتی شــما ناشــی از یک 

سویه ویروسی است.
نمونــه ای از اینکــه چگونــه می تــوان بــه چشــم 
صورتــی مبتــال شــد زمانــی اســت کــه بچه هــا )یا 
ک می کنند  بزرگســاالن( بینی خود را با دســت پا
و ســپس چشــمان خــود را می مالنــد. مراقــب 
می توانــد  کــه  باشــید  مانند ایــن  رفتار هایــی 
گر شما یا کسی که از او  ویروس ها را پخش کند. ا
مراقبت می کنید به چشم صورتی مبتال شوید، به 
دنبال اپتومتریست باشید و به یاد داشته باشید، 

بسیار مسری است.
     سوزش و خارش

چشــم صورتی تنهــا چیزی نیســت کــه می تواند 
باعث خــارش و ســوزش چشــم شــود. زمانی که 
ســرما می خوریــد، تمــام بدن شــما آســیب پذیر 
گاهــی اوقات، ایــن ســوزش و خــارش  اســت. 
می تواند ناشــی از خشــکی چشــم باشــد. بــه یاد 

داشــته باشــید، ســرماخوردگی بــدن شــما را بــه 
سمت افراط می کشــاند. برخی افراد تولید بیش 
از حد مخاط را تجربه می کنند که منجر به ترشح 
کافــی تولیــد  می شــود و برخــی افــراد به انــدازه 

نمی کنند.
وسوسه مالیدن خشکی چشم قوی خواهد بود! 
مالیدن چشــم ها فقــط خــارش را بدتــر می کند. 
گر چشــم شــما آلوده اســت، می تواند  به عالوه، ا
گر عالئم ســوزش و  به چشــم دیگر ســرایت کند. ا
خارش دارید، می توانید از کمپرس سرد یا از یک 
پارچه مرطوب نیز استفاده کنید. پیشنهاد دیگر 
مصرف غذا های غنی از امگا ۳ است. اسید های 
چــرب امــگا ۳ را می تــوان در ماهی هــای چــرب، 
غ و گردو یافت. برای تسکین  تخم کتان، تخم مر
ســریع، می توانیــد از قطره هــای چشــمی غیر 

دارویی نیز استفاده کنید.

     حساسیت به نور
یکی از عالئم رایج سرماخوردگی سردرد های مکرر 
است. وقتی همه چیز شلوغ است، مغز شما واقعا 
تاثیــر را احســاس می کنــد. هنگامی که این اتفاق 
می افتد، چشمان شما می توانند به نور حساس 
شــوند. در این مورد کار زیادی نمی توانید انجام 
دهید جز اینکه شبیه خون آشام شوید و از نور دور 
بمانید. کاهش زمان اســتفاده از دســتگاه های 
دیجیتــال در هنگام بیماری نیــز می تواند کمک 
کننــده باشــد. تمرکز بیــش از حد بــر روی صفحه 
کوچــک  کوچــک و فونت هــای  نمایش هــای 
پتانسیل ایجاد خستگی چشــم را داشته و حتی 

ممکن است باعث سرگیجه شود.
معاینــه چشــم می تواند عالئــم اولیــه آنفلوانــزا را 
تشخیص دهد و به شــما کمک کند در ماه های 

زمستان سالم بمانید.

چشم

محققان دریافتند قهوه برای کمک به جلوگیری از 
ک بر ۱۵ درصد از جمعیت  یک اختالل بسیار دردنا

تأثیر می گذارد. 
در یک مطالعه جدید محققان رویکرد جدیدی را 
به منظور درک تاثیر قهوه برای کمک به جلوگیری 
ک که بر ۱۵ ٪ از جمعیت  از یک اختالل بسیار دردنا

تأثیر می گذارد، اتخاذ کردند.
به خواندن این مطلب ادامه دهید تــا درباره آنچه 
تیمی از محققان در اروپا در مورد تأثیر قهوه بر سنگ 
کلیه دریافتند، بیشتر بدانید همچنین، بد نیست در 
مورد عادات بد و مضر برای کلیه ها هم بیشتر بدانید.

     مطالعه ای در مورد قهوه و سنگ کلیه
این مطالعه داده های ژنتیکی نزدیک بــه ۵۷۲۰۰۰ 
شــرکت کننده از بریتانیــا و فنالنــد را مــورد تجزیــه و 
تحلیل قرار داد. دکتر سوزانا سی. الرسون، از دانشگاه 
اوپساال سوئد هدایت این مطالعه را بر عهده داشت.

الرسون گفت: یافته های ما قویا نشان می دهد که 
مصرف منظم قهوه خطر تشکیل سنگ کلیه را به 

میزان ۴۰٪ کاهش می دهد.
این مطالعه نشان می دهد که بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر هر 
ساله به دنبال مراقبت های اورژانسی برای سنگ 

کلیه هستند.
ایــن اولیــن مطالعــه ای نبــود کــه ارتباطــی را بیــن 
نوشیدن قهوه و کاهش خطر سنگ کلیه پیدا کرد. 
با این حال، محققان اظهار داشتند که این اولین بار 
بود که به نقش ژنتیک در رابطه بین قهوه و سنگ 

کلیه پرداخت.
     دانشمندان چه توضیحی برای تأثیر قهوه بر 

تشکیل سنگ کلیه دارند
دانشمندان چند دلیل برای اینکه چرا قهوه ممکن 
است به کاهش بروز ســنگ کلیه کمک کند، ارائه 
می کنند. اول اینکه کافئین جریان ادرار را، که عامل 

محافظتی مهمی در برابر ایجاد ســنگ کلیه است 
افزایش می دهد. )الزم به ذکر است که آن ها تصریح 
کردند که این مصرف کافئین باید با مصرف آب کافی 

همراه باشد.(
آن ها در مــورد فایــده قهوه بــرای کلیــه افزودند که 
کافئین همچنین می تواند چســبندگی کریستال 
گزاالت کلسیم را به سلول های کلیه کاهش دهد  ا
و اینکــه گیاهــان قهــوه سرشــار از اســید ســیتریک 
هستند؛ سیترات ادراری یک مهارکننده شناخته 

شده در مقابل تشکیل سنگ کلیه است. 
     فایده قهوه برای کلیه؛ قهوه و سنگ کلیه

کری ویلیس، مدیر ارشد علمی بنیاد ملی کلیه گفت: 
با توجه به شــیوع روزافزون ســنگ کلیــه و عوارض 
ناشی از آن، بسیار خوب است که این یک استراتژی 
پیشگیری جدید باشــد که هم در دســترس و هم 

مقرون به صرفه است. 
محققان این مطالعه اظهار داشتند که تحقیقات 
بیشتری در مورد این موضوع مورد نیاز است. حتی 
چند مطالعه نیز قبال نشان داده اند که قهوه در واقع 
می تواند احتمال ابتال به سنگ کلیه را افزایش دهد؛ 
بنابراین یادتان باشد که قبل از ایجاد تغییر در رژیم 
غذایی خود، همیشــه بهتر اســت با پزشــک خود 

مشورت کنید.

کنید  کلیوی را تار و مار  قهوه بنوشید تا بیماری های 

سنگ کلیه

تغذیه

تروما

محققان نقش رژیم غذایــی غربــی را در زوال 
شــناختی و مشــکالت عصبــی در موش هــا 

بررسی کردند.
تحقیقــات قبلــی ارتبــاط بیــن رژیــم غذایی 
نامناســب و چاقی و بیمــاری آلزایمر را نشــان 

داده اند.
یک مطالعه جدید نشــان می دهد کــه رژیم 
غذایــی غربــی ممکــن اســت تأثیــر منفــی بر 
مغز داشــته باشــد و منجر به زوال شناختی و 
مشکالت عصبی شود. محققان بر این باورند 
که یافته هــای آنها ممکن اســت درمان های 
بالقوه ای را برای درمان اختالالت عصبی مانند 

بیماری آلزایمر ارائه دهد.
اختــالالت عصبــی موســوم بــه اختــالالت 
نورودژنراتیو شــامل انواع مشــکالت ناشــی از 
از دســت دادن ســاختار و عملکــرد سیســتم 
عصبی مرکزی یــا محیطی اســت. دو مــورد از 
شــایع ترین اختالالت نورودژنراتیو، بیماری 

آلزایمر و بیماری پارکینسون هستند.
یک رژیم غذایی معمولی غربی، معموال شامل 
مقادیر بیشتر غذا با درصد کالری و چربی باالتر 

و ارزش غذایی پایین تر است.
در مطالعه قبلی، محققان پپتیدی موسوم به 
NaKtide را به عنوان راهی برای مسدود کردن 
سیگنال های پمپ سدیم-پتاسیم سلولی 
به نام Na,K-ATPase شناســایی کردند و با 
مسدود کردن این سیگنال، رشد چاقی را در 
موش هایی که از رژیم غذایی پرچرب تغذیه 

می کردند، کاهش دادند.
پژوهش حاضر نشان می دهد که رژیم غذایی 
Na,K- غربی از طریق افزایش سیگنال دهی
ATPase در ســلول های چربی، موجب زوال 

شناختی و تخریب عصبی می شود.
هنگامی کــه محققــان از طریــق اســتفاده از 
NaKtide در سلول های چربی مانع از سیگنال 
Na,K-ATPase شــدند، دریافتنــد که اثرات 
نامطلوب رژیم غذایــی غربی بر مغــز، به ویژه 
هیپوکامــپ، که نقــش حیاتــی در یادگیری و 

حافظه طوالنی مدت دارد را متوقف می کند.

پژوهش

پژوهش ها نشان می دهد؛

ارتباط رژیم غذایی غربی 
و زوال شناختی

برخی از ماهی ها به دالیل مختلفی مانند داشتن 
جیوه بسیار زیاد برای سالمتی مفید نیستند. 

همه می دانیم مصرف ماهی بســیار مفید اســت، 
بیشــتر انواع ماهی ها به دلیل داشتن مواد مغذی 
برای سالمت انسان مفید است و طعم لذیذی دارد، 
اما در این بخش از سالمت چند نوع ماهی را به شما 
معرفی می کنیم که مصــرف آن به دالیل مختلفی 

توصیه نمی شود.
     تیالپیا:

آیا می دانستید در برخی موارد خوردن تیالپیا بدتر از 
گوشت خوک است؟ در حقیقت، طبق مطالعه سال 
۲۰۰۸ که در مجله انجمن رژیم آمریکا منتشــر شد، 
مصرف زیاد ماهی تیالپیا پرورشی منجر به التهاب 
زیاد در بدن می شــود. ماهی تیالپیا شامل مقادیر 
بسیار پایین اسید های چرب امگا ۳ و سطح بسیار 
باالیی از اسید های چرب امگا ۶ است. میزان پایین 
امگا ۳ و امگا ۶ باال برای افراد مبتال به بیماری های 
قلبی، ورم مفاصل، آسم و دیگر عالئم بیماری های 
کنش های التهابی  خود ایمنی و آلرژی که در برابر وا
ک است. این التهاب  آسیب پذیر هستند، خطرنا
به رگ های خونی، قلب، ریه و بافت های مفاصل، 

پوست و دستگاه گوارش آسیب می زند.
     ماهی خاردار شیلی:

گونیا خاردار به ماهی خاردار معروف  در حقیقت پاتا

اســت. صیــد بــی رویه ایــن ماهی، ایــن گونــه را بــا 
مشــکالت جدی روبرو کرده اســت عــالوه براین به 
دلیل سطح باالی جیوه باید از خوردن آن اجتناب 

کنید.
     ایل ماهی:

کنده و به  مارماهی ها در بسیاری از نقاط جهان پرا
دلیل صید بی رویه در خطر انقراض هستند عالوه 
براین این نوع ماهی آلودگی های صنعتی و کشاورزی 
موجــود در آب را جذب می کند. مار ماهی ســمی و 

حاوی مقدار زیادی جیوه است.
     تیله ماهی:

تیله ماهی جیوه زیادی دارد و مصرف آن برای زنان 
و کودکان بــه هیچ وجــه و مــردان بیشــتر از ۱۰۰ گرم 
ماهیانه توصیه نمی شود و احتمال مسمومیت در 
مصرف این ماهی باال اســت و صیــد آن غیر قانونی 

می باشد.
     دالر فیش:

دالر فیش که به اویل فیش هم معروف اســت به 
دلیل داشــتن ماده ای به نام جمپیلوتکسین در 
بدن هضم نمی شــود و باعث مشــکالت گوارشی 
می شود، اما مســمومیت آن خطری ندارد. برای 
کاهش مــاده ســمی آن بهتــر اســت آن را کبــاب یا 

سرخ کنید
     گروپر:

گروپر از ماهی های گرمسیری است و به دلیل داشتن 
جیوه فراوان مصرف آن توصیه نمی شود. این گونه از 
ماهی به دلیل صید بی رویه در خطر انقراض است.

     اره ماهی:
یکی از دالیل نگرانــی در رابطه با خــوردن اره ماهی 
جیوه است به همین دلیل مصرف آن برای کودکان 

و زنان توصیه نمی شود.

یک متخصص طــب اورژانس، نــکات مهمی را 
در ارتبــاط بــا بیمــار ترومایــی در صحنــه حادثه 

مطرح کرد. 
کامران حیدری افزود: تنها اقدامی که در ترومای 
نافذ بایــد در صحنــه حادثه بــرای بیمــار انجام 
شود کاهش خونریزی فرد ســانحه دیده است 
که می توان با اســتفاده از یک پانسمان فشاری 
و فشــار آوردن روی ناحیه زخم خونریزی بیمار 

را کاهش دهیم.
کیــد بر این  ایــن متخصص طــب اورژانــس با تا
نکتــه کــه در مــوارد ترومــای شــدید مــداوای 
اورژانســی الزم اســت، گفت: در بیمار ترومایی 
به دلیــل احتمــال وجــود آســیب های شــدید 
نظیــر قطع نخــاع هر گونــه جابجایــی و حرکت 
بیمار بدون ثابت کردن اندام متحرک و توسط 

اشخاص ناوارد ممنوع است.
وی به افراد توصیه کرد هنگام مواجهه با بیماران 
سانحه دیده خونسردی خود را حفظ کرده و از 
جابجا کردن بیمار پرهیز کنند. سریعا با اورژانس 
۱۱۵ تمــاس گرفتــه و درخواســت کمــک کنند. 
همچنین از تجمع در اطراف بیمار سانحه دیده 
پرهیز کنند. زیرا باعث افزایش اســترس بیمار و 

اختالل در اقدامات نیروهای امدادگر می شود.

به گفته دانشــیار طب اورژانــس، در صورتی که 
فرد سانحه دیده دچار ترومای نافذ و خونریزی 
شدید باشد باید سعی کنیم به نحوی خونریزی 
وی را متوقف کنیم. برای این منظور می توان از 
پانسمان فشــاری و یا یک پارچه استفاده کرده 
و بر روی ناحیــه خونریــزی دهنده فشــار آورد تا 

نیروهای امدادگر برسند.
وی بــا اشــاره به اینکــه برخــی مواقــع فــردی که 
قصد کمک به بیمار سانحه دیده را دارد ممکن 
است خود نیز آســیب ببیند به افراد توصیه کرد 
هنــگام برخورد بــا بیمــار ترومایی بایــد مواظب 
عامل ایجاد کننده تروما باشد زیرا ممکن است 
باعث تشــدید صدمات بیمار و یا آســیب به فرد 

کمک کننده شود.
ع وقت فرد حادثه  به گفته حیدری، باید در اسر
دیــده را توســط اورژانــس ۱۱۵ بــه نزدیــک ترین 
مرکز ارائه خدمات درمانی )مطب یا درمانگاه یا 
بیمارستان( انتقال داد تا اقدامات الزم درمانی 
بــرای بیمــار انجــام شــود. عالئــم حیاتــی بیمار 
پایدار stableشود، خونریزی کاهش یابد جسم 
خارجــی از دهان بیمار خــارج شــود و در نهایت 
بیمــار پــس از پایدار شــدن عالئــم حیاتــی برای 

درمان به بیمارستان انتقال یابد.

این ماهی ها را بهتر است مصرف نکنید! 

کید کرد؛ متخصص طب اورژانس تا

خطر قطع نخاع در جابجایی بیمار ترومایی

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۸۰۰۰۱۵9، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱9، برابر رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۸۰۰۰۱۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی توسلی فارفانی به شناسنامه 
شماره ۱۴۰۵ کدملی ۴۴۴9۳۵۰9۴۴ صادره عقدا فرزند اسماعیل در ششدانگ یک واحد 
پرورش ماهی به مساحت ۱۱۰۴/۵۴ مترمربع پالک احداثی در قسمتی از پالک شماره ۸ 
فرعی از ۳۵ اصلی واقع در فارفان بخش ۲۱ حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری )بموجب سند 
بیع رسمی به شماره ۱۲۶۷۷۶ مورخ ۱۳۶9/۰9/۰۵ تنظیمی دفترخانه ۵۶ اصفهان بنام 
متقاضی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۸۰۰۰۱۵۱ مورخ 
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی توسلی فارفانی به شناسنامه شماره ۱۴۰۵ کدملی ۴۴۴9۳۵۰9۴۴ 
صادره عقدا فرزند اسماعیل در ششدانگ یک باب گاوداری به مساحت ۲۵۴۵/۷۷ مترمربع 
پالک احداثی در قسمتی از پالک شماره ۸ فرعی از ۳۵ اصلی واقع در فارفان بخش ۲۱ 
حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری )بموجب سند بیع رسمی به شماره ۱۲۶۷۷۶ مورخ 
۱۳۶9/۰9/۰۵ تنظیمی دفترخانه ۵۶ اصفهان بنام متقاضی( محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ – اصغر 

علی خانی کوپایی رییس ثبت اسناد و امالک کوهپایه – ۱۲۰۶۱۲۳ / م الف

آگهی ابالغ ماده 1۰۵ اصالحی آیین نامه قانون ثبت
نظربه اینکه خانم ایران آقائی مالک ۳۷۳۸. ۸ حبه مشاع و محمدعلی آقائی مالک ۱۲ حبه و 
۷99۲۷-دویست و سی و هشت هزار و هفتصد و پنجاهم حبه مشاع و زهره ایزدیان اسفرجانی 
مالک چهارحبه و یکهزار و پانصد و هشتاد و هفت-سه هزار و هشتصد و بیستم حبه مشاع 
باستثنا بها ثمنیه اعیانی آن از ۷۲ حبه ششدانگ پالک ۵۱۲۵ فرعی از یک اصلی بخش یک 
ثبتی شهرضا میباشند که دراجرای تبصره یک ماده ۱۰۵ آیین نامه اصالحی قانون ثبت طی 
درخواست وارده به شماره ۱۳99۲۱۷۰۲۰۰۸۰۱۳۶۳۵ مورخه ۲۲. ۰۸. 99 خواستار 
پرداخت بها یک-هشتم اعیانی از پالک فوق الذکرگردیده اندکه بها مقدار مذکور طبق ثبت 
دفتر امالک به نام کوکب آقائی میباشد و در آگهی قبلی میزان مالکیت متقاضیان ازقلم افتاده 
و شماره پالک اشتباه قید و آگهی شده که اینک اصالح میگردد لذا دراجرای تبصره یک ماده  
۱۰۵ آیین نامه اصالحی قانون ثبت موضوع جهت ارزیابی یک-هشتم اعیانی به کانون 
کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان طی شماره ۱۳99۸۵۶۰۲۰۰۸۰۰۴۴۷۶ 
مورخ ۳۰. ۱۲. 99 اعالم که کانون کارشناسان طی نامه شماره ۱/۲۰۸۳۴/۰۱ مورخه 
۱۴. ۰۷. ۱۴۰۰ با ارسال گزارش ارزیابی کارشناس مربوطه بها یک-هشتم اعیانی پالک 
فوق الذکر به مبلغ شش میلیون ریال ارزیابی شده که مبلغ مذکور توسط متقاضی طی فیش 
شماره ۳۱۴۳۲۳ به حساب ۴۰۶۱۰۱۳۲۰۷۶۷۰۱9۲ سپرده این اداره به نام کوکب آقایی 
واریز شده لذا دراجرای تبصره یک ماده ۱۰۵ مراتب یک نوبت آگهی می شود که ذینفع جهت 
اخذ سپرده مذکور به این اداره مراجعه نماید و درصورتیکه مدعی تضییع حقی از خود می باشد 
میبایست ظرف مدت یک ماه پس از انتشار این آگهی به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح 

دعوی را به این اداره ارایه نماید، هرگاه ظرف مهلت مقرر گواهی طرح دعوی ارایه نشود اداره 
ثبت شهرضا نسبت به حذف بها باستناد ماده فوق اقدام خواهدنمود و درصورت وصول گواهی 
طرح دعوی درمدت مذکور حذف بها ثمنیه اعیانی مقدار فوق الذکر موکول به صدور حکم 
قضایی می باشد. مرتضی قدیری سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرضا – ۱۲۰۸۰۶۸ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. رای شماره ۳۵۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ آقای تورج بهمنی فرزند حمید ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۱۵۵/۰۵ مترمربع قسمتی از پالک ثبتی شماره ۶ اصلی واقع در بخش 
۱۲ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۸/۱۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ - حجت اله کاظم زاده اردستانی  
سرپرست  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۱۵۲۱۶/ م الف

آگهی مزایده
شماره: 9۷۳۲۰۱  اجرا، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵، اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
خمینی شهر در پرونده کالسه 9۷۳۲۰۱ له شیدا شهراد با وکالت آقایان مهران و محمدمهدی 
الشریف علیه ورثه مرحوم فروهان به اسامی ۱( مجید، ۲( احمد، ۳( توران، ۴9 مهشید، ۵( 
محبوبه، ۶( مهناز فروهان به خواسته مطالبه مهریه معادل ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی 
که به نرخ زمان تنظیم مزایده برابر ۱۲/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ ۱.۴۰۷.۵۷۱.۶۰۶ 
ریال وجه نقد در حق محکوم له و مبلغ ۷۰۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا درنظردارد 
مقدار ۲/9۵۲ دانگ مشاع از ششدانگ ۳99/9۲ باغ ویالیی محصور واقع در جاده نجف آباد 
اصفهان جنب کتابخانه شهر کوشک به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع دارای پالک ثبتی ۳99/9۲ 
بخش ۱۴ ثبت اصفهان که ساختمان قدیمی به مساحت ۱۲۰ مترمربع در آن واقع گردیده 
است و ملک دارای ۲ درب شمالی و جنوبی و انشعابات آب و برق و گاز می باشد دیوارهای باغ 
به ارتفاع ۲.۵ متر از جنس خشت و گل است که در برخی قسمت ها با آجر تعمیر گردیده است 
درختان موجود در باغ غیر مثمر و خشکیده بود و علی رغم درخواست از محکوم علیه هیچ 
گونه مدرکی درخصوص حقابه کشاورزی ارایه نگردیده ولکن اعالم نموده که باغدار حقابه از 
جوی می باشد و ملک مورد منازعه براساس مدارک ابزاری وراث مرحوم عباس فروهان و مطابق 
با برگه ثبتی شماره ۶۵9۶۴ صفحه ۵۲ دفتر ۱۱۸ اسناد رسمی شماره ۷۳ خمینی شهر در 
تاریخ ۱۳۶9/۰۷/۰۷ به میزان ششدانگ ملک 9 قفیزی بنام عباس فروهان انتقال یافته و 
مختصات جغرافیایی مرکز آن )۳9S)۵۴۷۱۶۳-۳۶۱۰۱۸۵ و حدود اربعه آن بدین شرح 
می باشد: از شمال به کوچه بن بست، جنوب به کوچه، شرق به کتابخانه عمومی شهر کوشک و 
غرب به باغ مجاور منتهی می گردد باعنایت به جمیع موارد ذکر شده و درنظرگرفتن کلیه عوامل 
دخیل در ارزیابی امالک زارعی و باغی و تورم موجود در بازار، قیمت هر مترمربع از ملک مذکور 
اعم از عرصه و اعیانی ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ )بیست و پنج میلیون ریال( و جمعا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
)سی میلیارد ریال( ارزیابی و برآورد می گردد و ملک درتصرف ورثه می باشد و شخص یا 
اشخاصی به غیر مالک نسبت به آن حقی ندارند و کارشناس رسمی دادگستری ارزش 
ششدانگ آن را معادل ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی نموده را ازطریق مزایده به فروش 
برساند. لذا جلسه مزایده در تاریخ شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲9 ساعت ۱۳ در محل اجرای احکام 
مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. طالبین می توانند ۵ روز قبل از 
روز مزایده به نشانی باال مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسی است 
که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید. خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی 

المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید 
درغیراینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان 
شرکت در مزایده می بایست ده درصد بهای مال را طی یک فقره چک تضمین شده دروجه 
اجرای احکام مدنی دادگستری آماده و با در دست داشتن اصل و کپی چک و اصل کارت ملی 
نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده 
را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایید. مدیر و دادورز 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر علی حسن زاده – ۱۲۱۴۳۳۰ / م الف

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

برابر رای شماره ۱۳99۶۰۳۰۲۰۳۵۰۰۰۱۷۱، ۱۳99/۰9/۱۲ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض و بالمنازع متقاضی آقای محسن 
شاه رجبیان فرزند حسن بشماره شناسنامه ۴۱۰ صادره از اصفهان در یک قطعه باغ  به 
مساحت ۳۵۵۵۱/۳۳ متر مربع قسمتی از پالک ۴۱۰ اصلی واقع در بخش ۱۶خریداری 
مع الواسطه از مالک رسمی آقای حمیدرضا مشیر فاطمی به آدرس شاهین شهر ابتدای 
ورودی گرگاب سمت راست جنب قلعه کریم آباد خیابان ۵ جوقی محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۸/۱۱، نوبت دوم: ۸/۲۶ /۱۴۰۰ - علی جوانی رییس ثبت اسناد و امالک 

شاهین شهر – ۱۲۱۶۲۷۷ / م الف

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۷۸۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیات دو آقای مصطفی 
جعفری کفرانی به شناسنامه شماره ۶۶ کدملی ۵۶۵99۶۳۲۱۸ صادره اصفهان فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۲۱/۲۷ مترمربع از پالک 
شماره ۱۲9 فرعی از ۱۴9۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک 
شمال اصفهان مالکیت بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت آقای 
غالمرضا عموشاهی موضوع سند انتقال که برابر قباله عادی مع الواسطه به آقای مصطفی 
جعفری کفرانی واگذار شده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – ۱۲۰۷9۸۳ / م الف

آگهی مفقودی
جواز تفنگ ساچمه زنی یک لول ته پر چخماقی ساخت ترکیه کالیبر ۱۲ به شماره سالح 
۲۳9۰9۴ و شماره سریال جواز ۲۱۷۰۲۰۲ به تاریخ صدور جواز ۱۳9۶/۰۳/۰۴ متعلق به 
آقای محمدحسین نهچیری فرزند بهادر به کدملی ۵۴۱9۵۷۳۰۴۰ مفقود گردیده است که 

از این تاریخ فاقد اعتبار می باشد.
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پــس از اینکه ناســا دربــاره یــک انفجار بــزرگ از 
سطح خورشید هشدار داد کارشناسان انتظار 
دارند یــک طوفــان خورشــیدی مســتقیما به 

زمین برخورد کند. 
چند شب گذشته یک شراره بزرگ خورشیدی 
از ســطح خورشــید فــوران کــرد کــه قوی ترین 
طوفــان دیــده شــده در چرخــه آب و هــوای 
فعلــی اســت. براســاس گزارش ها، این شــراره 
خورشــیدی کــه عنــوان X۱ بــرای آن انتخــاب 
شــده اســت، در نــوع خــود قویتریــن شــراره 
خورشــیدی محســوب می شــود. مقامــات 
ناســا این فــوران خورشــیدی را یــک شــراره 
خورشــیدی مهــم توصیــف کردنــد و در ادامه 
کــه توســط رصدخانــه دینامیــک  افزودنــد 
خورشیدی آژانس فضایی به صورت ویدئویی 

و زنده ضبط شده است.
کنــون انتظــار مــی رود جــرم خروجــی از تــاج  ا
خورشــید، به زمیــن برخــورد کند. این شــعله 
در حــال حاضــر می توانــد باعــث خرابی هایی 

از جمله خاموشــی موقت اما زیان بــار رادیو در 
بخشــی از آمریــکای جنوبــی شــود. اداره ملــی 
اقیانوسی و جوی )NOAA( گزارش داد که این 
رویداد R۳ )خاموشی قوی رادیویی( در نتیجه 

خ  خواهد داد. یک شعله ی ضرباتی ر
تــاج خورشــیدی  یــا خــروج جــرم از   CME
انفجــار بــزرگ ذرات باردار از خورشــید اســت. 
هنگامی که ایــن مــوج وارد جــوی می شــود که 
ماهواره هــا در آن قــرار دارنــد، منجــر بــه قطــع 
گســترده برق و اختالالت ارتباطی می شود که 

معضلی بزرگ است.

گوگل از توسعه دهندگان نرم افزار دعوت کرده تا 
نرم افزارهای خود را برای یکپارچه سازی با پروژه 

پارچه هوشمند خود ارائه کنند.
پــروژه پارچــه حســاس بــه لمــس گــوگل بــه نام 
کارد« نخستین بار در ســال ۲۰۱۵ و در مراسم  »ژا
کنون این پــروژه برای  گوگلI/O رونمایی شــد. ا
توســعه دهندگان طــرف ســوم ارائه شــده تا نرم 
افزارهایشــان را با ایــن فنــاوری جدیــد یکپارچه 

کنند.

پیــش از ایــن نیــز چنــد شــرکت از جملــه لیوایز، 
سامســونایت و ایوســن لــوران بــرای همــکاری 
کنــون  کارد قــرارداد امضــا کردنــد. ا در پــروژه ژا
توســعه دهندگان نرم افزار می توانند با استفاده 
کارد یکپارچــه  از Jacquard SDK بــا برچســب ژا
شوند تا حسگرهای پارچه و اپ های آنها با یکدیگر 
متصل و داده های لمس و حرکت را انتقال دهند.

تیم فناوری و پروژه های پیشرفته گوگل در سال 
۲۰۱۵ اعالم کرد با لیوایز همکاری می کند و در سال 
کارد را در آســتین های  ۲۰۱۷ میالدی فنــاوری ژا

یک کت مخصوص موتورسواری نصب کرد.
کارد بازطراحی و به شــک  ۲ ســال بعد فناوری ژا
یک برچسب کوچک تر درآمد که با یک محصول 

دیگر لیوایز با قیمت ارزانی متصل می شد.
هنــوز مشــخص نیســت توســعه دهنــدگان تــا 
کارد را جدی می گیرند و از گوگل  چه اندازه پروژه ژا

تا چه انتظار پشتیبانی دارند.

گوشی های سری Oppo Reno ۷در ۳ مدل عرضه 
خواهند شد. 

اوپو در حــال آماده ســازی ســری گوشــی های۷ 
Renoخود است و برخالف تصور عموم، خانواده 

رنو ۷ دارای نسخه
 Pro Reno۷+ نخواهد بود، در عوض شــاهد یک 
Reno۷SE رده پایین تــر خواهیــم بود. ایــن امــر 

باعث می شود که
 Reno۷Pro در راس سری خود قرار گیرد.

Reno ۷به هر حال، این گزارش نشان می دهد که
وRenoPro ۷ اســتاندارد خوبی در بخش سخت 
 OLED افزار دارند. این گوشی ها مجهز به یک پنل
۶.۵ اینچی خواهند بود. باتــری ۴۵۰۰ میلی آمپر 
ســاعتی بــا پشــتیبانی از شــارژ ســریع ۶۵ واتــی، 

نیروی این دو گوشی را تامین می کند.
 ۵۰ اصلــی  سنســور  دارای  دوربیــن  بخــش 
مگاپیکســلیSony IMX ۷۶۶اســت و یــک 
دوربین فوق عریض ۱۶ مگاپیکسلی و یک واحد 
۲ مگاپیکسلی نیز در کنار سنسور اصلی قرار دارند. 

در حالی که نسخه پرو از سنسور ۵۰ مگاپیکسلی 
GN۵ سامســونگ، دوربیــن ۶۴ مگاپیکســلی 
OV۶۴B OmnVision برای تصاویر فوق عریض 
و یک دوربین تله فوتو ۱۳ مگاپیکسلی بهره خواهد 

برد.
تراشه ها از نسل های قبلی خود استفاده می کنند، 
نسخه وانیلی با تراشه Dimensity۱۲۰۰ کار می کند 
گون ۸۸۸ بهره  در حالی که نسخه پرو از اسنپدرا
می برد. همچنین گزینه های رم ۸ و ۱۲ گیگابایتی 
کثر ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی در  همراه با حدا

دسترس خواهند بود.

در ایــن مطلب طــرز تهیــه ترشــی نارنگــی و پرتقال 
آموزش داده شده است. 

 ترشــی نارنگــی و پرتقــال مخصــوص فصــل پاییــز 
است، این میوه های خوشمزه پاییزی تاثیر بسیار 
زیادی در تقویت سیستم ایمنی بدن و پیشگیری 
از بیماری هــای فصل ســرد مثــل ســرماخوردگی و 

آنفوالنزا می کنند.
در ترکیب این ترشی از ادویه های گرم مثل دارچین و 
میخک استفاده شده است که سردی طبع پرتقال 
و نارنگی را متعادل کرده و باعث تاثیر بهتر این میوه ها 

بر تقویت سیستم ایمنی بدن می شود.
از این ترشی خوشمزه می توانید در کنار انواع غذا ها 
استفاده کنید و همزمان به سالمت بیشتر بدن خود 
کمک کنید. طرز تهیه ترشی نارنگی و پرتقال بسیار 
ساده است و به راحتی می توانید این ترشی پاییزی 
خوشمزه را در خانه آماده کنید. این ترشی ظاهری 

بسیار زیبا و طعمی بسیار خوشایند دارد و مسلما در 
خانه طرفداران زیادی خواهد داشت.
     مواد الزم ترشی نارنگی و پرتقال

-پرتقال ۱۰ عدد 
-نارنگی ۱۰ عدد
-سرکه ۲ پیمانه

-چوب دارچین ۲ عدد
-پودرمیخک یک دوم قاشق چایخوری

-آب پرتقال و نارنگی یک پیمانه
-شکر ۲ پیمانه

     طرز تهیه ترشی نارنگی و پرتقال
-نارنگــی و پرتقال را پوســت گرفته و پر پــر کنید و با 
کمک چاقوی تیز پوست هر پره را به آرامی بدون این 

که آسیبی به بافت میوه ها برسد جدا کنید.
-پره هــای پرتفــال و نارنگــی را مخلــوط کــرده و در 

شیشه ای تمیز بریزید.
-ایــن آب را همینطــور کــه داغ اســت روی میوه ها 
بریزید تا کامال رویشــان را بپوشــاند و ســپس اجازه 

دهید خنک شود.
-در شیشه را ببندید و ترشی را در یخچال نگهداری 

نمایید.
-این ترشی بعد از یک روز قابل استفاده است.

-ماندگاری ترشی پرتقال و نارنگی در یخچال حدود 
۶ ماه تا ۱ سال است.

نزدیک شدن یک شراره خورشیدی به زمین 

گوگل ممکن شد توسعه نرم افزار برای پارچه هوشمند 

گوشی های سری Reno ۷اوپو  بررسی مشخصات 

طرز تهیه ترشی نارنگی و پرتقال 

فضا

فناوری

فناوری

خانه داری

چگونه نرم افزارهای اندروید را روی ویندوز ۱۱ 
نصب کنیم

از  برخــی  دانلــود  امــکان 
نرم افزارهای اندرویــد از طریــق 
اپ استور آمازون روی ویندوز ۱۱ 
فراهم شده اســت که در ادامه روش انجام این کار 

راه شرح داده ایم.
همــکاری مایکروســافت بــا اپ اســتور آمــازون 
نشــان دهنــده قــدرت وینــدوز ۱۱ در پشــتیبانی از 
نرم افزارهای اندرویــد اســت. با ایــن حــال نســخه 
فعلی ایــن سیســتم عامــل بــه صــورت رســمی از 
اپ اســتور پشــتیبانی نمی کند اما مایکروســافت 

تست این قابلیت را در کانال بتا آغاز کرده است.
گر از دستگاهی استفاده می کنید که  به این ترتیب ا
در کانال بتا ثبت شــده اســت می توانید از قابلیت 
پشتیبانی ویندوز ۱۱ از نرم افزارهای اندروید بهره مند 
شوید. به این ترتیب می بایست در ابتدا مطمئن 
شوید که سری ساخت دستگاه شما روی ۲۲۰۰۰.

xxx قرار دارد، در کانال بتای برنامه اینسایدر ویندوز 
ثبــت شــده اســت و از ۸ گیگابایــت رم و پردازنــده 
پشتیبانی شده )اینتل Core i۳ نسل هشتم، ای 
گــون ۸c یــا باالتــر(  ام دی رایــزن ۳۰۰۰، اســنپ درا

استفاده می کند.
شما می توانید با فشار دادن دکمه های Win و R و 
کس متن از شماره ساخت  تایپ عبارت winver در با
گر شــماره ســاخت  دســتگاهتان مطلــع شــوید. ا
شما پایین تر از مقدار خواسته شده بود به بخش 
تنظیمات کامپیوترتان رفته و ویندوز خود را به روز 
کنید. بــرای ادامه کار بایــد ســاخت ۲۲۰۰۰.۲۸۲  را 

نصب داشته باشید. 
همچنین موقعیت مکانی دستگاه شما باید برای 
 Settings آمریکا تنظیم شده باشد. با رفتن به آدرس
 > Time & language > Language & region on
روی کامیپوتر ویندوزی تان می توانید از موقعیت 

مکانی دستگاه مطلع شوید.
مطمئن شــوید که مجازی ســازی روی دســتگاه 
شما فعال است. این فرآیند بسته به شرکت سازنده 
سخت افزار کامپیوتر شما ممکن است به ورود به 

بخش BIOS نیاز داشته باشد و البته مایکروسافت 
توصیه می کنــد کــه کاربــران از این راهنمــا پیروی 
 Task Manager> Performance کنند. با رفتن بــه
می توانید بررسی کنید که آیا مجازی ســازی روی 

دستگاه شما فعال است یا خیر.
در اخر اطمینان حاصل کنید که از مایکروسافت 
اســتور نســخه ۲۲۱۱۰.۱۴۰۲.۶.۰ یا باالتر اســتفاده 
می کنیــد. شــما می توانید بــا رفتن بــه تنظیمات 
نرم افزار مایکروسافت استور و چک کردن انتهای 
گر از  صفحه از نســخه این نرم افــزار مطلع شــوید. ا
نسخه های قبلی روی دســتگاه شما نصب شده 
 Library > Get updates است می بایست به آدرس

بروید و نسخه جدید این نرم افزار را نصب کنید.
وارد فهرست بندی مایکروسافت استور بشوید.

روی Install کلیک کنید

روی دانلود کلیک کنید
پس از این که دانلود تمام شد در همان پنجره دکمه 
"Open Appstore" را مشــاهده خواهید کرد. روی 

آن کلیک کنید.
کس کوچکــی را مشــاهده می کنید کــه روی آن  با
 Starting Windows Subsystem for" عبــارت
کس بعد از  Android..." نوشته شده است. این با

چند ثانیه محو می شود.
سپس از شما خواســته می شــود که یک حساب 
کاربــری آمازون ایجاد کنید یــا به حســاب کاربری 
فعلی خود وارد شوید. مطمئن شوید که حساب 
گر با حساب  کاربری شما برای منطقه آمریکا باشد. ا
 The Amazon" غیر آمریکایــی وارد شــوید بــا پیــام
 Appstore is not currently available in your

country" مواجه خواهید شد.

پــس از ایــن کــه بــه حســاب کاربــری پشــتیبانی 
شده وارد شــدید به صفحه نخســت ارجاع داده 
می شوید. در آنجا شــماری از نرم افزارها و بازی ها 
برای دانلود وجود دارد. الزم به ذکر اســت که اپ 
اســتور آمــازون تنهــا از نرم افزارهایــی پشــتیبانی 
می کنــد کــه در حــال حاضــر تحــت سرپرســتی 

مایکروسافت یا آمازون هستند.
 "Get" با کلیــک روی هــر نرم افــزار و انتخاب گزینــه

می توانید آن را دانلود کنید.
 "Open" پس از این که دانلود نرم افزار تمام شد گزینه
را انتخــاب کنیدو شــما همچنیــن می توانید این 
نرم افزار را از طریق جستجوی ویندوز، نوار ابزار )در 

صورت پین شدن( یا منوی استارت باز کنید.
نرم افزاری کــه راه انــدازی کرده ایــد روی پنجره ای 

اختصاصی باز می شود.

فناوری

داستان کوتاه

روســتایی در کشــور عــراق وجــود دارد که 
به دلیل صعب العبــور بودن هنوز کرونا به 
کســن  آن نرســیده اســت و مردم آن نیز وا

دریافت نکرده اند.
در اعماق صحرای غربی عراق، روســتای 
ســهل قرار دارد که بیش از یک قرن است 
بــدون بــرق، آب و درمانگاه به ســر می برد 
کنان آن کمتــر از دویســت خانــواده  و ســا
هســتند. در این مطلب با روستای بدون 

کرونا آشنا می شوید.
     روستای بدون کرونا

نزدیک تریــن بیمارســتان نیــم ســاعت با 
روســتا فاصلــه دارد و در ایــن نقطــه بایــر 
کــه توســط تپه هــای ســنگی در حاشــیه 
وادی حــوران در اســتان االنبــار احاطــه 
شــده اســت، فقط یــک مدرســه ابتدایی 

وجود دارد.
بــا عبــور از جــاده پــر پیــچ و خــم و پــر از 
دســت انداز، گذشــته ای دور بــه ذهــن 
بــا  ســاده  خانه هــای  می کنــد.  خطــور 
در هــای آهنــی و پنجره هایــی کوچــک. 
هــر از چنــد گاهــی یــک ماشــین قدیمی و 
ماشــین آالت کشــاورزی نیز از جاده عبور 
کنان روســتا بــرای برقراری  می کننــد. ســا
ارتباط با دنیای بیرون از تلفن های همراه 
قدیمی اســتفاده می کننــد، زیرا اینترنت و 
تلفن های هوشــمند هنــوز به این روســتا 

نرسیده است.
     روستای سهل، روستای بدون کرونا

یکــی از مســائلی کــه مــردم روســتا بابــت 
کــه  اســت  هســتند این  خوشــحال  آن 
کرونا به این روســتا نرســیده اســت. مردم 
در ایــن بــاره می گوینــد کــه اپیدمی کرونــا 
که تهدیدی برای بســیاری از کشــور های 
جهــان اســت، راه خــود را به ایــن روســتا 
باز نکــرده و هیچکــس از اهالی روســتا نیز 
کســینه  در برابر ایــن ویــروس منحــوس وا

نشده است.
     ماشین آالت کشاورزی

ابومجید دربــاره روستایشــان گفــت: “ما 
یک زندگی ســاده و ابتدایــی داریم. برای 
تامیــن آب، مــردم از پمــپ گازوئیــل، آب 
را از چاهــی در زمیــن بیــرون می آورنــد و 
سپس آن را در حوضچه ای که اطراف آن 
را سنگی پوشانده شــده، جمع می کنند. 
گوسفندان از آن می نوشند و مقداری را به 

خانه هایشان می برند. ”
این روســتا به شــبکه برق وصل نیســت و 
کنان برای روشنایی و دیدن تلویزیون  سا
تنهــا بــرای چنــد ســاعت بــه ژنراتور هــای 
ســاده و قدیمی وابســته اند. ابــو مجیــد 
می گویــد: “فرزندان مــا هر از گاهــی به جز 
یکــی دو ســاعت از خدمــات بهداشــتی و 

تلویزیونی محروم هستند. ”

وقتی نوجوان بودم، یک شــب بــا پدرم در 
صف خریــد بلیــط سیرک ایســتاده بودیم. 
جلــوی مــا یــک خانواده ایســتاده بودنــد، 
خانــواده ای بــا شــش بچه کــه همگــی زیر 
دوازده ســال ســن داشــتند و لباس هــای 
کهنــه ولــی در عیــن حــال تمیـــز پوشــیده 

بودند. 
بچه هــا دوتا دوتا پشــت پــدر و مادرشــان، 
دست همدیگر را گرفته بودند و با هیجان 
در مــورد برنامه هایــی که قرار بــود ببینند، 
بــازوی  نیــز  مــادر  می کردنــد.  صحبــت 
شوهرش را گرفته بود و با عشق به او لبخند 

می زد.
وقتی بــه باجــه رســیدند، متصــدی باجه 
از پــدر خانــواده پرســید: چنــد عــدد بلیط 

می خواهید؟ 
پــدر جــواب داد: لطفــا شــش بلیــط بــرای 

بچه ها و دو بلیط برای بزرگساالن. 
متصدی باجه، قیمت بلیط ها را گفت. 

پدر به باجه نزدیکتر شد و به آرامی پرسید: 
ببخشید، گفتید چه قدر؟ 

متصــدی باجــه دوبــاره قیمــت بلیط ها را 
تکرار کرد.

پــدر و مــادر بچه هــا بــا ناراحتــی زمزمــه 
می کردنــد، معلــوم بود کــه مرد پــول کافی 
همــراه نداشــت؛ حتما فکــر می کــرد که به 

بچه  های کوچکش چه جوابی بدهد. 
گهان پدرم دســت در جیبش بــرد و یک  نا
اسکناس بیست دالری بیرون آورد و روی 
زمین انداخت. بعد خم شد، پول را از زمین 
برداشت، به شانه مرد زد و گفت: ببخشید 

آقا، این پول از جیب شما افتاد! 
مرد که متوجه موضوع شــده بــود، همان 
طور که اشک در چشمانش حلقه زده بود، 

گفت: متشکرم آقا.

نقطه ای از جهان که کرونا هنوز 
به آن نرسیده است

بلیط سیرک

انــواع  از  یکــی  خامــه ای  رولــت 
در  پرطرفــدار  شــیرینی های 
میان ایرانیان است که با دستورها 
و طرح های بسیار متنوعی تهیه می شود. این شیرینی 
خوشــمزه هم مانند دیگر شــیرینی های خامــه ای در 

میان ایرانیان محبوبیت بیشتری دارند. 
رولت نســکافه ای یکــی از انــواع رولت هــا و مخصوص 
کــه طعــم و مــزه نســکافه و قهــوه را  کســانی اســت 
دوســت دارند. می توانید این رولت خوشــمزه را برای 
مناسبت های مختلف مانند تولد و دورهمی ها تهیه 
کنید. رولت ها یک نوع کیک هســتند که قطر کمی و 
در نتیجه پخت کوتاهی الزم دارند و بقیــه زمان آماده 
شــدن رولت در یخچال اســت. البته شــما می توانید 
رولت نسکافه  ای را مانند دیگر رولت ها و کیک ها روی 
گاز با کمک ماهی تابه دو طرفه تهیه کنید. از طرف دیگر 
می توانید خامه مابین رولت را نیز کمی با پودر نسکافه 
کائو تیره کنید. اما برای داشتن یک رولت با کیفیت  یا کا
بهتر است تمام مواد را اندازه کنید تا در نهایت یک رولت 

خوشمزه و نرم داشته باشید.

     مواد الزم
• آرد ۱۰۰ گرم

•  تخم مرغ ۵ عدد
• شکر دانه ریز ۹۰ گرم
• روغن مایع ۶۰ گرم

کائو ۱   قاشق سوپخوری •  پودر کا
• نسکافه ۲   قاشق سوپخوری

• آب جوش ۱   قاشق سوپخوری
• وانیل پودری ۸/۱   قاشق چایخوری

• خامه قنادی به مقدار الزم
     طرز تهیه

     مرحله اول
ابتدا  تخم مرغ ها را به همراه وانیل پودری و شکر داخل 
کاسه ریخته و با   هم زن برقی به مدت ۵ دقیقه هم بزنید. 
البته این زمان بســتگی به قدرت   هم زن شما نیز دارد 

وقتی مواد کرم رنگ و حجیم و کشدار شد کافی است.
مرحله دوم

کائو داخل یک  در ادامه پودر نسکافه را به همراه پودر کا
کاسه ریخته و آب جوش را روی آن ها بریزید و هم بزنید. 

سپس مایع به دست آمده را روی مخلوط  تخم مرغ ها 
ریخته و کمی با لیسک هم بزنید تا مخلوط شود. سپس 

روغن مایع را اضافه کنید.
     مرحله سوم

آرد را طی ۲ مرحله روی مــواد الک کنید و اضافه کنید 
و با لیسک در یک جهت مواد را مخلوط کنید. سپس 
مایع رولت را داخل یک قالب مستطیل ریخته و دوبار به 
زمین بکوبید تا یک دست و صاف شود. نباید ناهمواری 
داشته باشد. سپس در فر گازی از قبل گرم شده روی 
دمای ۲۰۰ درجه به مدت ۱۳ الی ۱۵ دقیقه با فن روشن 

بگذارید تا پخته شود. سپس از فر خارج کنید.

     مرحله چهارم
وقتی کمی خنک شــد رولــت را روی یــک پارچه تمیز 
برگردانید و کاغــذ رولت را پاره کنیــد و به آرامی با کمک 
پارچه زیرین آن را رول کنید. یک ساعت داخل یخچال 
قرار دهید. بعد از گذشــت یک ساعت خامه قنادی را 
کائو اضافه کنید  فرم دهید و به دلخــواه به آن پــودر کا
و با کمک پالت روی رولت باز شــده بزنیــد. به دلخواه 
کمی مغز گردو یا میوه دلخواه نیز بریزید و مجدد رولت 
را بــا خامــه رول کنیــد. ســپس به مــدت ۳ ســاعت در 
فریزر یــا چنــد ســاعت در یخچال قــرار دهید تــا خوب 

منسجم شود.
     نکات مهم برای رولت خامه ای

• زمان پخت در فر بستگی به فر شما دارد. نباید رولت 
زیاد در فر باشد وگرنه خشک می شود و رول نمی شود.

• بهتر است بعد از خارج کردن از قالب دور تا دور رولت 
را به اندازه نیم سانت با چاقو برش بزنید تا قسمت های 

خشک رولت جدا شود.
گر فر  • برای فر برقی از دمای ۱۸۰ درجه استفاده کنید و ا

شما فن ندارد در انتها گریل را روشن کنید.

رولت نسکافه ای، پر طرفدارترین شیرینی ایرانی ها

کلیســای  یــا  کلیســا«  »قــره 
»تادئوس مقدس« یا کلیسای 
دراســتان  »طاطــاووس« 
آذربایجان شرقی و در ۲۰ کیلومتری شمال شرقی 

شهرستان چالدران واقع شده است.

قره کلیسا

گردشگری

دستپخت

بارش پاییزی 
در نیمه غربی استان 

باران پاییزی هوای نیمه غربی استان 
اصفهان را با طراوت کرد.

عکس روز

خواندنی ها


