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عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان تخلیه کامل آبخوان را به منزله تخلیه زندگی در دشت 
اصفهان-برخوار دانســت و گفت: در صورت عدم تغذیه آبخوان دشت اصفهان-برخوار، زمان تخلیه 
کامل این آبخوان بین ســال های ۱۴۰۹ تا ۱۴۱۶ خواهد بود. بهرام نادی درباره پدیده فرونشست در 
حوضه آبریز زاینده رود با اشاره به حفر ۳۶۰۰ حلقه چاه ثبت شده در محدوده شهری اصفهان و تداوم 
تخلیه آب در دشت اصفهان برخوار، اظهار کرد: تغذیه نامناســب آبخوان به سبب عدم جریان مداوم 
زاینده رود از سال ۱۳۷۹، عدم تخصیص ۱۷۶ میلیون متر مکعب حقابه ساالنه تاالب گاوخونی و کاهش 
میزان بارندگی، انتقال ساالنه ۸۰ تا ۹۰ میلیون متر مکعب آب زاینده رود به خارج دشت به میزان تقریبی 
 ۲ میلیارد مترمکعب بدون انجام الزامــات ورودی آب به زاینده رود همچون تونل ســوم کوهرنگ و... 

موجب افت سطح آب های زیرزمینی و در نتیجه سبب بروز مشکالت عدیده ای از جمله...

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی:

تا ۹ سال دیگر آبخوان دشت اصفهان-برخوار 
تخلیه می شود

ادامه عرضه برنج وارداتی 
با نرخ مصوب 
برای تنظیم بازار

از سوی بانک مرکزی؛

ارائه خدمات بانکی 
به صندوق های قرض الحسنه

 مشروط شد

تقاطع غیرهمسطح 
شهید کشوری اصفهان 
در آستانه بهره برداری

احیای بافت فرسوده 
اصفهان نیازمند برنامه ریزی

۴ دانشگاه اصفهان در میان 
برترین های »یو. اس. نیوز«
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۳ گرایی: نگذاشتند »علی« به حقش برسد

با اصالح و بازسازی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب 
گرفت؛ در 1۰ سال گذشته صورت 

جلوگیری از هدر رفت 7۰۰ لیتر
در ثانیه آب شرب در استان اصفهان

۶

 ۳

دستگاه های دولتی و اجرایی 
 »پیوست فرهنگی« را عملیاتی کنند 
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# اصفهان تنها نیست

ح کرد:  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطر

تولید محصوالت کیفی با تجدید نظر 
در طرح های توسعه صنعت فوالد
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مدیرکل دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: 
اولویت دادن به کشت های گلخانه ای با توجه به ادامه خشکسالی 

و کم آبی در کشور ضروری است و در اولویت قرار دارد. 
اکبر آهنگران در حاشیه بازدید از واحدهای بزرگ گلخانه روستای 
قصرچم از توابع شهرستان شهرضا، اظهار داشت: شرایط 
و تسهیالت خوبی برای سرمایه گذاری در این بخش در نظر 
گرفته شده است. به گفته وی، شهرضا یکی از قطب های تولید 
و صادرات محصوالت گلخانه ای، تولید نشاء و گیاهان دارویی 
است و رونق گلخانه داری در آن نقش مؤثری در افزایش تولیدات 

کشاورزی و اشتغال زایی دارد.
مدیرکل دفتر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور خاطرنشان 
کرد: امروز شاهدیم در بیشتر واحدها ازجمله در گلخانه های 
شهرضا از هیچ سمی استفاده نشده و مبارزه با آفات به صورت 

بیولوژیک انجام می شود.
آهنگران با تأکید بر استفاده از روش های نوین درکشت محصوالت 
گلخانه ای، اظهار داشت: مبارزه با آفات و بیماری ها به روش 
تلفیقی و استفاده از عوامل بیولوژیک در این واحدها نقش مؤثری 

در ارتقا کیفیت و سالمت محصوالت تولیدی خواهد داشت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرضا نیز گفت: شهرضا یکی از پیشتازان 

احداث گلخانه های صنعتی در استان اصفهان بشمار می رود.
امیر صفر پور بابیان اینکه ۶ شرکت صادرات محصوالت گلخانه ای 
در شهرضا فعالیت می کنند، خاطرنشان کرد: عمده صادرات 
به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، روسیه و همسایگان 

شمالی است.
وی تعداد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در این بخش ها را به 
ترتیب ۶۵۰ و ۲ هزار نفر اعالم کرد و گفت: ۳۱ واحد صنعتی 
شامل صنایع بسته بندی سبزی ها، گیاهان دارویی و محصوالت 

گلخانه ای در این شهرستان راه اندازی شده است.
این مسوول همچنین شهرضا را یکی از مراکز اصلی تولید نشاء 

در جنوب کشور برشمرد و افزود: حدود ۱۲۰ میلیون اصله نشا در 
گلخانه های این شهرستان تولید و کشت می شود.

صفر پور تصریح کرد: راه اندازی و احداث واحدهای گلخانه ای، 
مصرف آب را تا حدود ۹۰ درصد کاهش می دهد و در هر هکتار 

حداقل برای ۱۰ نفر شغل ایجاد می کند.
۵۵ هکتار گلخانه امین پردیس شهرضا در جنوب این خطه ظرفیت 
تولید ۱۵ هزار تن انواع صیفی و سبزی در سال رادار است و بیش از 

۷۰ درصد تولیدات آن به خارج کشور صادر می شود.
کارشناسان حوزه کشاورزی، افزایش تولید در واحد سطح تا 
۱۰ برابر هوای آزاد، تولید بیش از یک محصول در سال، افزایش 
کیفیت محصوالت تولیدی )کنترل دقیق و بهتر آفات و بیماری ها 
با روش های بیولوژیکی و کاهش مصرف سموم( و صرفه جویی 

در مصرف آب را ازجمله مزایای کشت گلخانه ای ذکر می کنند.
 بر اساس آمارها، امروزه حدود ۱۲ هزار هکتار گلخانه در کشور 

وجود دارد که تا افق ۱۴۰۴ به ۴۸ هزار هکتار می رسد.
توسعه کشت های گلخانه ای کشورمان در مقایسه با سایر 
کشورهای فعال در این بخش، نشان از عزم جدی مسئوالن و 
تغییر رویکرد آنان به بخش کشاورزی دارد، چراکه همواره بخش 
کشاورزی مصرف کننده حدود ۸۰ درصدی منابع آبی بوده است.

دومین جلسه هم اندیشی مدیریت شهری و نمایندگان اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی با محوریت موضوع آلودگی هوای 

اصفهان برگزار شد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی شهر 

اصفهان، دومین جلسه هم اندیشی مدیریت شهری و نمایندگان 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی با محوریت موضوع آلودگی 

هوای اصفهان برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسالمی، 

رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان و شهردار 
اصفهان حضور یافتند که پیرامون بررسی راهکار موثر برای 
کاهش آلودگی کالن شهر اصفهان در نیمه دوم سال بحث و 

تبادل نظر شد.

چغندرقند فریدن رکوردار وسعت زیرکشت، عملکرد و عیار باال 
در استان اصفهان است.

مدیر جهاد کشاورزی فریدن، وسعت زیر کشت این محصول 
را در شهرستان هزار هکتار بیان کرد و گفت: عملکرد برداشت 
چغندرقند در فریدن ۶۵ تن در هکتار و در برخی مزارع نیز به ۹۵ 

تن در هکتار رسیده است.
وحیدکاظمی رئیس اداره ترویج مدیریت جهادکشاورزی فریدن، 
کشت چغندر قند را مفید برای تقویت خاک دانست و افزود: 
بقایای چغندر قند که در زمین می ماند، باعث افزایش مواد آلی 

خاک می شود.

مظفر رئیسی نماینده شرکت قند اصفهان گفت: روزانه هزار و 
۲۰۰ تن چغندر قند از مزارع شهرستان برداشت و روانه کارخانه 

قند اصفهان می شود.
۸۰ درصد از ۸۵ هزارتن چغندرقند تولیدی استان مربوط به 

شهرستان فریدن است.

فرماندار چادگان گفت: یکی از مشکالت اصلی شهرستان در 
زمینه افزایش جذب گردشگر، کمبود زیرساخت های گردشگری 
از جمله راه مناسب و امکانات و تاسیسات پذیرش گردشگر است.

عباس توکلی با بیان اینکه نرخ مهاجرت مستقیم در شهرستان 
چادگان مثبت و نرخ رشد جمعیت نیز نزدیک به منفی یک درصد 
است، اظهار داشت: اهالی این شهرستان به دلیل وجود جذابیت 
در زمینه های مختلف از قبیل فراوانی امکانات و شغل در شهرهای 
بزرگ استان و کشور، کماکان تمایل به مهاجرت به این شهرستان 
دارند و این بدان معناست که این شهرستان کماکان از نظر امکانات 
رفاهی و فرصت های شغلی در مضیقه است و باید برای رفع آنها، 

تالش و پیگیری بیشتری انجام شود.
      نرخ بیکاری شهرستان چادگان ۱۲.۴ درصد است

وی افزود: نرخ بیکاری شهرستان چادگان ۱۲.۴ درصد است که 
در راستای کاهش آن الزم است سرمایه گذاری و کارآفرینی شود، 
البته در دو سال اخیر با استفاده از تسهیالت بانکی اشتغال پایدار 

در بخش گلخانه ها و مشاغل خانگی ایجاد شده است.
افزایش محسوس کشفیات مواد مخدر در سطح 

شهرستان چادگان
فرماندار چادگان با اشاره به افزایش محسوس کشفیات مواد 
مخدر در سطح شهرستان چادگان، گفت: در راستای مقابله با این 
پدیده شوم در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
تصمیمات الزم اتخاذ و توسط دستگاه های مربوطه در حال اجرا 
است. وی با بیان اینکه خوشبختانه در شهرستان چادگان تاکنون 
معتاد متجاهر با توجه به تعریف رسمی از این نوع اعتیاد، مشاهده 
نشده است، ابراز کرد: یک مرکز ترک اعتیاد نیز در روستای 

فراموشجان بخش چنارود فعال شده است.
      ساالنه ۵۰ واقعه طالق در شهرستان چادگان به ثبت 

می رسد
توکلی با اشاره به وضعیت طالق در شهرستان چادگان، گفت: در 
حال حاضر نسبت ازدواج به طالق در شهرستان چادگان حدود 
چهار و نیم به یک، و در سطح استان عدد قابل قبولی است، اما با 
توجه به ثبت ساالنه حدود ۵۰ واقعه طالق، در کارگروه اجتماعی، 
فرهنگی، سالمت و خانواده شهرستان برای کاهش این این آمار 

تصمیمات مقتضی گرفته شده است.
      چادگان قابلیت توریستی و گردشگری بسیار باالیی 

دارد
وی با بیان اینکه چادگان یکی از شهرستان های گردشگری 
استان است که قابلیت توریستی و گردشگری بسیار باالیی دارد، 
گفت: یکی از مشکالت اصلی شهرستان، کمبود زیرساخت های 
گردشگری از جمله راه مناسب و امکانات و تأسیسات پذیرش 
گردشگر است که اقدامات الزم برای رفع این نقیصه در حد بضاعت 
شهرستان از جمله احداث باند دوم جاده چادگان به اصفهان و 
ارتقا و بهبود وضعیت کمی و کیفی جاده های شهرستان در دستور 
کار است. فرماندار چادگان با بیان اینکه برای جذب سرمایه گذار 
با هدف توسعه فضاهای پذیرش و میزبانی گردشگر، تمهیدات 
الزم در نظر گرفته شده است، ادامه داد: امیدواریم با احداث 
دهکده های گردشگری در جوار سد و رودخانه زاینده رود با رویکرد 
پذیرش عموم مردم و رعایت تمام الزامات زیست محیطی و قوانین و 
مقررات، به زودی گردشگری شهرستان رونق دوباره ای پیدا کند.

      در تأمین آب شرب روستاهای شهرستان مشکالتی 
وجود دارد

وی با اشاره به وضعیت آب شهرستان، گفت: در حال حاضر برای 
تأمین آب شرب در شهرهای چادگان و روزه مشکل حادی وجود 
ندارد، اما برای تأمین آب شرب روستاهای شهرستان مشکالتی 

وجود داشته است.
توکلی افزود: در دو سال اخیر تالش عمده ای برای برطرف شدن 
تأمین آب شرب انجام شده و آبرسانی با تانکر در شش روستای 
شهرستان حذف و تبدیل به آبرسانی با استفاده از خط لوله انتقال 

و توزیع آب شده است.
      لزوم صدور مجوز برداشت آب از منابع آب های سطحی

وی ادامه داد: برای حل مشکل به صورت دائمی و قطعی، الزم 
است مجوز برداشت از منابع آب های سطحی به منظور تأمین آب 
شرب مردم شهرستان به میزان ساالنه دو و نیم میلیون مترمکعب 

از مراجع ذی ربط صادر شود.
فرماندار چادگان گفت: وضعیت آبرسانی به روستاها در سال 
آینده نیز ارتقا و بهبود خواهد یافت و تعداد دیگری از روستاهای 
شهرستان از آب بهداشتی مناسب بهره مند خواهند شد، به زودی 
آبرسانی با تانکر به روستاها به صورت کامل حذف و استفاده از خط 

لوله دائمی انتقال آب، جایگزین آن خواهد شد.

مدیر پیش آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور: 

کشت گلخانه ای در خشکسالی  کنونی کشور اولویت دارد
با حضور نمایندگان مجلس و مدیران شهری اصفهان صورت گرفت:

برگزاری جلسه هم اندیشی با محوریت موضوع آلودگی هوای اصفهان

محصولی راهبردی با در آمد باال:

فریدن رکورددار تولید چغندرقند اصفهان با عیار باال 

فرماندار چادگان مطرح کرد؛

کمبود زیرساخت های گردشگری در شهر توریستی چادگان

حسین نظام زاده اژیه - شهردار اژیه

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

بــه شــهرداری اژیــه تحویل و رســید دریافت نمایند.
ضمنا سایر اطالعات و شرح جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
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سال پنجم - شماره  ۱۲۶۶
چهارشنبه   ۱۲ آبان  ۱۴۰۰ - ۲7 ربیع االول ۱۴۴۳

۳  نوامبر     ۲۰۲۱ اقتصاد2

وزیــر راه و شهرســازی گفت: ســاخت ۴ میلیون 
واحد، مسکن ســازی نیســت بلکه شهرسازی 

است.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، رســتم قاســمی در 
مراســمی با موضــوع پدافنــد غیــر عامــل در 
شهرســازی بــا بیان اینکــه پدافنــد غیــر عامــل، 
پیوســت بخش های حمل و نقل و شهرسازی 
نیســت بلکه در درون ایــن دو بخش قــرار دارد، 
گــر اقدامــات الزم پدافنــد غیر عامــل در  گفــت: ا
ســامانه های حمــل و نقــل و مســکن نباشــد، 
می تواند بسیار خطرآفرین باشــد؛ کما اینکه در 
وزارت راه و شهرسازی در چند ماه گذشته با خطر 

مواجه شدیم ولی به لطف خدا حل شد.
وی ادامــه داد: بایــد در این خصــوص مواظبت 
زیادی داشت؛ در شهرهایی که ساخته شده باید 
بخش هایی که در موضوع پدافند غیر عامل الزم 
کز لجستیکی  است مانند مکان های تجمع، مرا
را ایجاد کنیــم. به این ســمت برویم که نســبت 
به تغییر کاربری هــا به ویژه در شــهرهای بزرگ و 

شهرهای تیررس اقدامات الزم را انجام دهیم.
وزیــر راه و شهرســازی یــادآور شــد: در شــهرهای 
جدید پدافند غیر عامل در طراحی شــهر کامل 
قابل اجراســت و به کمک ســازمان پدافند غیر 
عامــل بایــد در ایــن شــهرها تمهیــدات الزم را 
انجام دهیم. در حــال حاضر ۴۰ شــهر جدید در 

کشــور ایجاد شــده؛ الزم است شــهرهای جدید 
دیگری در کشــور ایجاد شــود؛ افزایش جمعیت 
در کشور را در پیش داریم به خصوص که فصل 
جدید ساخت ۴ میلیون مسکن ظرف ۴ سال، 
می طلبد که هم توسعه شهرها را در پی داشته 
باشیم و هم اینکه شهرهای جدید ایجاد کنیم. 
بنابراین بایــد با همــکاری ســازمان پدافند غیر 

عامل، ضوابطی که الزم است را اجرایی کنیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی 
دستگاهی است که با همه ابعاد زندگی مردم سر 
و کار دارد که اعم از حمل بار و مسافر و ساخت و 
ساز است لذا باید اقدامات مربوط به پدافند غیر 
عامل در همه بخش هایی که تحت پوشش این 

وزارت خانه در دست اجراست، لحاظ شود
کید کرد: به همکارانــم در وزارت راه و  قاســمی تأ
شهرســازی دســتور داده ام تا طرح های جدید 
را با نــگاه پدافند غیــر عامل بــه پیش ببرنــد تا با 
خطرآفرینی هایــی کــه در پیــش داریــم، مقابله 
کنیم. جنگ های آینده، ســایبری است و باید 
پیش بینی های الزم برای مقابله بــا آن را انجام 

دهیم.
وی خاطرنشــان کــرد: جلســه شــورای عالــی 
شهرسازی و معماری هر هفته تشکیل می شود؛ 
بــرای آنکــه بتوانیــم تعهداتمــان را نســبت بــه 
قانون جهش تولید مســکن اجرا کنیــم، یکی از 
برنامه های بســیار مهم ما، ســاخت ۴ میلیون 
مسکن اســت که البته با این حجم ساخت، در 
واقع مســکن ســازی نیســت، بلکه شهرسازی 
اســت؛ و همــه بایــد تــالش کنیــم در ســاخت و 
ســازهایی که در پیش اســت، از نظر جانمایی، 
از نظر پدافند غیر عامــل و از نظــر نیازهای مردم 
اقدامات و پیش بینی های الزم صورت بگیرد و به 

گونه ای باشد که کمتر خوابگاه باشند.

در دیدار مدیرعامل گــروه صنعتی ایران خودرو و 
رئیس آژانس حمل ونقل و ارتباطات ترکمنستان 
که طی آن افزایش ســطح همکاری بین کشورها 
اعالم شد و ایران خودرو برای صادرات خودروهای 
دوگانه سوز به بازار ترکمنستان اعالم آمادگی کرد، 
نماینده ترکمنستان هم درخواست خودرو دنا را 

کسیرانی کشور خود مطرح کرد. برای ناوگان تا
به گزارش ایســنا، فرشــاد مقیمی با رئیس آژانس 
حمل ونقل جــاده ای و ارتباطات ترکمنســتان، 
دیدار کــرد کــه در خالل این دیدار، رئیــس آژانس 
حمل ونقــل جــاده ای و ارتباطات ترکمنســتان 
و تیــم همــراه از خــط تولیــد محصــوالت گــروه 

صنعتی ایران خــودرو همچــون تــارا، دناپــالس، 
سورن پالس، راناپالس با سقف شیشه ای، وانت 
آریسان، اتوبوس آتروس و پیکاپ تولیدی این گروه 

خودروسازی بازدید کردند. 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت : در 
جلسه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان لوازم خانگی 
بــا معــاون اول رئیس جمهــوری، توزیــع کنندگان 
درخواســت کردنــد شــرکت های تولیدی لیســت 
ســه ســتونه قیمت شــامل قیمت درب کارخانه، 
عمده فروشی و قیمت مصرف کننده را اعالم کنند. 
کبــر پازوکــی در گفت وگو با ایســنا، دربــاره جزئیات  ا
جلســه فعــاالن حــوزه لــوازم خانگــی با مســئوالن 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت )صمت( و معاون 
اول رئیس جمهوری گفت: همچنین درخواست 
ما این است که این لیســت برای تایید به سازمان 
حمایت ارائه و ســپس در ســامانه ۱۲۴ ثبت شود و 
شرکت ها موظف شوند لیست قیمت را به اتحادیه 

و بنکداران ارائه کنند. 
وی افزود: علت خواست یاد شــده این است که در 
صورت شــکایت از گرانفروشی امکان پاســخ دادن 
گر تغییر قیمتی صورت گیرد که تولیدکننده  باشد. ا
در آن دخیل باشــد بتوانیم از تولیدکننده حمایت 
گر افزایش قیمت توزیع کننده را زیر ســوال  کنیم و ا

ببرد می توانیم از خودمان دفاع کنیم. 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به 
موافقت برخی تولیدکنندگان با این پیشــنهاد، در 
پاسخ به اینکه آیا مقرر شده تولیدکنندگان قیمت 

کاال را روی محصول درج کنند؟ تصریح کرد: وقتی 
قیمت لیست سه ســتونه قیمت ارائه شــود، دیگر 
فرقی ندارد قیمــت روی محصول درج شــود یا نه. 
که قیمت هــا در دســترس عمــوم قــرار خواهد  چرا

داشت. 
اتفاقــا درج قیمــت روی کاال اتفاق خوبــی خواهد 
بود که همه این موارد به تصمیم سازمان حمایت 
بســتگی دارد. پازوکی بــا بیان اینکه در این جلســه 
دغدغه و مشکالت تولیدکنندگان و توزیع کنندگان 
مطرح شد، تصریح کرد: فروشندگان همیشه نوک 
پیکان در موضوعات مختلف از جمله گرانفروشی، 
قاچاق و احتکار متهم هستند، تصریح کرد: در این 
کید کردیم که توزیع کنندگان نباید متهم  جلسه تا

به این تخلفات باشند. 
متولی قاچــاق و قیمت گذاری مشــخص اســت و 
متولی تولید کاال نیز کارخانه اســت. همچنین به 
کید شــده که فروشــگاه  گفته وی در این جلســه تا
داری کار توزیع کنندگان است که برای آن مالیات 

هم پرداخت می کنند. 
پس تولیدکننــدگان نباید فروشــگاه اختصاصی یا 
زنجیره ای راه اندازی کنند. البته شرکت ها می توانند 
برند شاپ دایر کنند و کاالی خود را در معرض بازدید 

مردم قرار دهند.

دهمیــن نمایشــگاه بین المللــی فرصت هــای 
ســرمایه گذاری در بخش معــدن و صنایع معدنی 
)ماینکــس ۲۰۲۱( بــا شــرکت ۳۵ شــرکت خارجی با 
حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس 
کتشاف معدنی کشور آغاز  سازمان زمین شناسی و ا
به کار کرد. بــه گزارش ایرنا، این دوره از نمایشــگاه با 
مشارکت ۲۱۵ شــرکت داخلی و ۳۵ شرکت خارجی 
از ۲۲ کشــور از جمله ایتالیــا، ژاپــن، آلمــان، هلند، 
چین، روســیه و ترکیــه از ۱۱ تــا ۱۳ آبان مــاه در محل 
مصالی امام خمینی )ره( در حال برگزاری است. این 
نمایشگاه فرصتی برای گردهمایی متخصصان و 
سرمایه گذاران است تا ضمن معرفی پتانسیل ها و 
توانمندی های خود، زمینه ســرمایه گذاری الزم را 

در این حوزه ها فراهم کنند. 

گزارش ایرنا، ایــران دارای ۸۱ نــوع از انــواع  بــه 
مختلف مــواد معدنــی اســت. ذخایر اثبات شــده 
سنگ آهن ایران به مقدار ۲.۷ میلیارد تن )هشت 
دهم درصد کل ذخایر جهان( و ذخایر سنگ معدن 
مس به مقــدار ۲.۶ میلیارد تن )چهــار دهم درصد 
از ذخایر جهانی( اســت. ایران همچنیــن دارای ۱۱ 
میلیون تــن روی )چهــار درصــد از ذخایــر جهانی( 
است. کل ذخایر اثبات شده معادن ایران در حدود 
۶۰ میلیــارد تــن بــرآورد شــده که بــا اجــرای اولویت 
کتشافی کشور در گستره ای به مساحت  نخست ا
۵۰۰ هزار کیلومتر مربع، انتظار می رود به بیش از ۱۰۰ 
میلیارد تن برســد. از این رو بخش معدن و صنایع 
معدنی یکی از حوزه هــای مهم و اثرگــذار در تولید و 

تجارت کشور به شمار می آید.

وزیر راه و شهرسازی:

ساخت ۴ میلیون واحد، مسکن سازی نیست؛ 
شهرسازی است

خبر

انجمن واردکنندگان تلفن همــراه از واردات ۱۸ 
میلیــون و ۳۰۰ هــزار دســتگاه موبایل به کشــور 
در یک ســال گذشــته خبر داد. به گزارش ایرنا، 
انجمن واردکنندگان تلفن همراه در صفحه خود 
در شبکه اجتماعی توئیتر از واردات ۱۸ میلیون 

و ۳۰۰ هزار دستگاه موبایل به کشور خبر داد.
بر اساس این آمار، از این تعداد دستگاه که وارد 
کشور شده، ۱۷ میلیون و ۶۴۰ هزار موبایل وارد 

شبکه ارتباطی کشور و مصرف شده اند.
 انجمن واردکنندگان تلفــن همراه اعــالم کرده 
است: افزایش واردات تلفن همراه، متناسب با 
افزایش مصرف بوده و حتی در مقاطعی مصرف 

از واردات پیشی گرفته است.
شیوع کرونا و سوق پیدا کردن آموزش و کسب 
و کار بــه ســمت فضــای مجــازی بــوده اســت و 
محدودیت ها و تغییر سبک زندگی افراد باعث 
شد تا مصرف تلفن همراه در کشور افزایش یابد.

معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید 
نیروی برق حرارتی ایران گفت: سوخت مازوت 
در هماهنگی با سازمان محیط زیست تنها در 
نیروگاه هایی که مجاز باشند مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت. به گزارش ایرنا، »ناصر اسکندری« 
در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت برق ایران در نشست خبری افزود: تالش 
بر اســتفاده از سوخت گاز و ســوخت جایگزین 
اســت اما درصورت اضطرار استفاده از سوخت 
مــازوت در نیروگاه هایی انجام خواهد شــد که 
مشکلی برای محیط زیست ایجاد نکنند. وی 
نیروگاه را موجودی زنده دانست که همواره باید 
موردرسیدگی و توجه قرار گیرد و گفت: کشورمان 
دارای نیروگاه های متعددی است که سوخت 
دریافت کرده و برق تحویــل می دهند. معاون 
کنون  راهبری تولیــد بــرق حرارتــی ادامــه داد: ا
یک همگرایی و همکاری بسیار خوبی در زمینه 
تامین ســوخت مــورد نیــاز نیروگاه هــا در فصل 
زمستان شکل گرفته و همه تالش بر این است 
که نیروگاه ها با مشکل روبرو نشوند. اسکندری 
افزود: مبنای بهره برداری نیروگاه ها استفاده از 
سوخت گاز است که ایده آل ترین سوخت برای 
آنها اســت. وی گفت: در زمستان این سوخت 
به دلیــل افزایش مصــرف آن در زمســتان برای 
صنایع و نیروگاه ها با محدودیت روبرو می شود 
گر مردم فقط ۱۰ درصــد در مصارف خود صرفه  ا
جویی کنند هیچ مشــکلی در تامین ســوخت 
نیروگاه ها ایجاد نخواهد شــد. معــاون راهبری 
تولید برق حرارتی ادامه داد: از ۱۲۳ نیروگاه کشور 
۱۶ نیروگاه امکان اســتفاده از مازوت را دارند که 
مخزن سوخت ۴ نیروگاه پلمپ است و فقط ۱۲ 

نیروگاه امکان استفاده از مازوت را دارند.

رئیس ســازمان شــیالت کشــور گفــت: قیمت 
ع بــاال نیســت، بلکــه حضــور  آبزیــان در مــزار
واسطه ها و ضعف اتحادیه ها و تشکل ها در این 

بخش باعث افزایش قیمت ها می شود.
به گزارش ایســنا، نبــی اهلل خــون میرزایی ظهر 
در مراســم اختتامیه پنجمین نمایشــگاه بین 
المللــی شــیالت و آبزیــان و صنایــع وابســته در 
جمع خبرنگاران در پاســخ به این ســوال که آیا 
قیمت های بــاالی آبزیان منجر بــه حذف این 
محصوالت از سفره مردم و کاهش سرانه مصرف 
نشده اســت و ســازمان شــیالت چه برنامه ای 
بــرای متعــادل ســازی قیمت هــا دارد، گفــت: 
در ابتدا بایــد ببینیم در شــرایط گرانــی موجود 
در کشــور قیمت آبزیــان با چه چیزی مقایســه 
می شود. یعنی مثال ماهی با چه پروتئین حیوانی 
دیگر مقایسه می شــود که گران است؟ آیا بقیه 
پروتئین های حیوانی ارزان هســتند؟ آیا ارزش 
کمی و کیفی دیگر محصــوالت از ماهی بیشــتر 

است؟ قطعا اینگونه نیست.
وی افزود: دیگر اینکه با بررســی هایی که انجام 
دادیم به این موضوع رسیدیم که قیمت  ماهی 
ســر مزرعه باال نیســت بلکه حضور واســطه ها 
و دالالن و از آن طــرف ضعــف اتحادیه هــا و 
زنجیره های تولیــد در این بین قیمت هــا را باال 
می برد. رئیس سازمان شیالت کشــور در پایان 
گفت: باید تشکل ها، اتحادیه ها و زنجیره های 

تولید در این بخش تقویت شوند. 

خبر برخالف نرخ مصوب؛

مرغ در ترازوی گرانی
غ،  در حالــی  کــه نــرخ مصــوب مــر
توسط شرکت پشــتیبانی امور دام 
مرغ، اعالم رسمی شده است، اما در 
برخی از واحدهای صنفی و سایت های فروش آنالین، 
قیمت این ماده غذایی حتی بیشــتر از نرخ رسمی آن 
است. بر اساس اعالم سازمان دامپزشکی مصرف سرانه 
غ در کشور سالیانه ۳۲ کیلوگرم است که این میزان  مر
مصرف، باالتر از نرخ جهانی و به دلیل گرانی سایر اقالم 
گوشتی مطرح می شود، اما تولید چنین ماده غذایی 
که قوت غالب ایرانیان شــده اســت با معضالتــی روبرو 
غ را هم مانند  است که شــاید تداوم این مشــکالت مر
بسیاری از دیگر مواد غذایی از سفره مردم حذف کند 
کنون نیز با توجه به گرانی ۱۰۰ درصدی آن نسبت  البته ا
غ برای بسیاری از خانوارها  به یک سال قبل، خرید مر

دشوار شده است.
واقعیت آن اســت که این موج گرانی از زمســتان سال 
گذشته آغاز شد و هرچه به جلوتر رفتیم با افزایش قیمت 
بیشــتری هــم مواجــه شــده ایم. در ایــن مــدت تغییر 
چندانی هم در قیمت نهاده ها به وجود نیامده و میزان 
تخصیص ارز ترجیحی به نهاده ها هم تغییراتی نداشته 
است، اما قیمت مرغ گران تر و از گرانی نهاده ها به عنوان 

متهم اول نام برده می شود.
      کمبود نهاده عامل اصلی گرانی مرغ

همان طور که اشــاره شــد گرانی و کمبود نهاده عامل 
غ، در ســطح کشــور مطرح می شــود.  اصلــی گرانی مر
اغلب مسئوالن هم این دلیل را باعث افزایش قیمت 
می داننــد. بــه گفته محمد یوســفی، رئیــس انجمن 
غ گوشــتی یکــی از دالیل اصلی  پرورش دهنــدگان مر
غ، کمبود نهاده است و این مشکل روز به روز  گرانی مر

هم بیشتر می شود.
وی می افزاید: تأخیر در ارسال نهاده ها دلیل اول است 
به گونه ای که نهاده هایی که مرغداران در سامانه بازار 
گاه خریداری می کنند گاه ۳۰ تا ۳۵ روز بعد به دستشان 
می رســد و همین قضیه باعث شــده مرغــداران برای 
تأمین نهاده هــای موردنیاز خود بــه بــازار آزاد مراجعه 
کنند که آن ها را در تأمین نقدینگی خود دچار مشکل 
که مجبورند برای خرید نهاده به بازار  کرده اســت، چرا
آزاد مراجعه کرده و هزینه های گزافی را بپردازند بنابراین 

مشکل اصلی، تأمین نهاده است.
غ گوشتی بخشی  رئیس انجمن پرورش دهندگان مر
از آشــفتگی بازار نهــاده را مربوط به بالتکلیفی نــوع ارز 
تخصیصی به واردات آن ها مطرح می کند و می گوید: 
مجلس اعالم کرد کــه تصمیم به حــذف ارز ترجیحی 
ک دام دارد،  )۴۲۰۰ تومانی( از واردات نهاده های خورا
اعالم این تصمیم بر بازار تأثیر داشت و آن را آشفته تر کرده 
است. برخی دیگر هم به غیر از مشکل تأمین نهاده ها، 
کــی، دارو و  تأمین جوجه یــک روزه، مکمل های خورا

کسن را از عوامل گرانی مطرح می کنند. وا
حبیــب اســداهلل نــژاد، نایب رئیــس کانون سراســری 

کنون  مرغداران ایران، نیز معتقد است: مشکالتی که ا
غ گوشــتی را گرفتــه اســت اجازه  گریبــان صنعــت مــر
غ تولید و  نمی دهد مطابق با افزایش تقاضا در بازار مر

عرضه شود.
وی با انتقاد از گرانی جوجه یک روز نیز می گوید: جوجه 
یک روزه پنج درصد از هزینه تمام شده تولید را تشکیل 
می دهد و بــه هر میــزان کــه مرغــدار آن را گران تر بخرد 

قیمت تمام شده تولید مرغ نیز افزایش می یابد.
      تولید مرغ برای مرغدار به صرفه نبود

به غیر از مصرف کنندگان، توزیع کننده ها و فروشنده ها 
هــم نســبت به ایــن شــرایط بــازار ناراضــی هســتند. 
فعاالن این عرصه می گویند هزینه تولید مرغ باال رفته و 
مرغ رسما گران شده است. از طرفی هم به دلیل توزیع 
نامناسب مرغ، در برخی از واحدهای صنفی مرغ بیشتر 

از نرخ مصوب فروخته می شود.
اصغر رضایی فعال این بخش به ایمنا می گوید: در تولید 
مرغ مشکل زیادی وجود ندارد، اما بحث اصلی تأمین 
نشدن آن از طریق کشتارگاه ها است. بزرگ ترین دلیل 
غ بی نظمی و بی مدیریتــی در توزیع آن  برای گرانی مر
گفته نماند که اصفهان از استان هایی است  است. نا
که نســبت به دیگر مناطق با کمترین مشــکل در این 
زمینه مواجه بوده است. بخشی از معضالت هم توسط 
راه اندازی سامانه رهتاب رفع شده ضمن آنکه نرخ مرغ 
توزیعی که به دست مصرف کننده می رسد نسبت به 
دیگر استان ها کمتر است همچنین با کمبود مرغ هم، 

کمتر مواجه بوده ایم.
وی با بیان اینکه با مدیریت بهتر و دقیق تر می توان برخی 
از مشکالت توزیع مرغ را رفع کرد، تصریح می کند: فعال 
به دلیل گرانی افسارگسیخته اغلب مواد پروتئینی حتی 

تخم مرغ، مردم چاره جز روی آوری به خرید مرغ ندارند 
بنابراین ضروری است اقداماتی انجام گیرد تا تأمین این 
ماده غذایی هم برای خریداران به معضل تبدیل نشود 
و امکان دسترسی آسان با نرخ مناسب برای همه مردم 

به وجود آید.
نظری فعال دیگر دراین بــاره به ایمنا می گوید: بیش از 
یک سال است که قیمت مرغ گران شده و در این مدت 
از کیلویی ۹ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است؛ 
با ورود به زمستان و سردتر شدن هوا نیز احتمال گرانی 
بیشتر هم بر طبق تجربیات سال های قبل وجود دارد 
که در فصول ســرد، تلفــات مرغداری ها به دالیلی  چرا

چون بیماری و آنفلوانزا باال می رود.
وی در ارتبــاط بــا دالیل گرانــی می گوید: زمانــی از نرخ 
کنون  نهاده ها، زمانی از تخصیص نیافتن ارز دولتی و ا
هم گرانی جوجه یک روزه مطرح اســت که هرکدام به 
نوبه خود دلیلی بر این گرانی محسوب می شود، اما در 
غ را گران کرد تورم عمومی و افزایش  کل آنچه قیمت مر
هزینه های تولید مرغ است به طوری که عرضه مرغ با 

نرخ قبلی برای مرغدار به صرفه نبود.
      قیمت جوجه یک روزه عامل اصلی گرانی 

مرغ است
تولیــدات  بهبــود  معــاون  حسین ایراندوســت، 
کید  دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تأ
غ  بر تأثیر گرانــی جوجه یــک روزه برافزایــش قیمت مر
به ایمنا می گوید: قیمت مصوب قبلی جوجه یک روزه 
۴,۲۰۰ تومــان بود و بر همان اســاس هــم نرخ مصوب 
غ ۲۴ هــزار و ۹۵۰ و پــس از آن ۲۵ هــزار و۹۵۰ تعییــن  مــر
کنون با توجه به افزایش نرخ جوجه یک روزه  شد، اما ا
قیمت مصوب مرغ در اصفهان به ۲۷ هزار و ۹۵۰ تومان 

رسیده است.
وی یادآور می شــود: برای کاهش قیمــت جوجه یک 
روزه اقداماتی انجام گرفته است این چنین که افزایش 
فاصله جوجه ریزی ها از ۷۰ روز به ۹۰ روز و بسته شدن 
ســقف جوجــه ریزی هــا بــر روی ۸۰ درصــد ظرفیــت 
مرغداری ها از جمله تصمیماتی است که سعی شده 
غ  توسط آن ها نرخ جوجه تعدیل شود؛ با این حال مر
در ســطح کشــور با نرخ ۳۱ هزار تومان توزیع می شــود 
غ را در اصفهان بــه چالش  و ایــن موضــوع قیمــت مــر

کشانده است.
معاون ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان در 
رابطه با تأثیر نرخ نهاده ها برگرانی مرغ می گوید: قیمت 
ک مرغ تغییری نداشته و مهم ترین عامل، قیمت  خورا
غ  جوجه یک روزه و در نهایت نرخ تمام شده تولید مر
غ گران تر شده، اما در اصفهان  گرچه قیمت مر است ا
کمبود تولید نداریم به طوری که میانگین کشتار مرغ 
استان در مدت اخیر، روزانه بیشتر از ۶۵۰ تن بوده و این 

میزان قابل قبولی است.
ایراندوست خاطرنشان می کند: مانند گذشته هر فرد 
غ در هفته  کن اصفهان، امکان خرید پنج کیلو مر ســا
را دارد که نشان دهنده این است که نه تنها کمبودی 
غ مازاد از اصفهان به  نیســت بلکه امکان صادرات مر

استان های دیگر هم وجود دارد.
غ تا پایان امســال اظهار  وی در رابطــه با آینــده بازار مــر
می کند: هیچ پیش بینی از شــرایط این بازار نمی توان 
گر وضعیت تأمین نهاده ها مناسب باشد  داشت، اما ا
و بــا ارز ۴۲۰۰ تومانــی در اختیار تولید کنند قــرار گیرد تا 
پایان امسال احتماال تغییری در قیمت مرغ نخواهیم 

داشت.

بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به بانک ها 
و موسسات اعتباری نحوه ارائه خدمات بانکی به 

صندوق های قرض الحسنه را اعالم کرد.
به گزارش مهر، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، ارائه خدمات بانکی 
به صندوق های قرض الحســنه دارای مجوز فعالیت معتبر از بانک 
مرکزی یــا صندوق های قرض الحســنه تحت نظر شــرکت ســازمان 
اقتصاد اسالمی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط 
به دریافت تصویر برابر اصل مجوز فعالیت معتبر صادره از سوی بانک 

مرکزی یا تأییدیه صادره توســط شــرکت ســازمان اقتصاد اسالمی، 
توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بالمانع است.

همچنیــن ارائه خدمــات بانکی بــه صندوق های قرض الحســنه با 
مجموع سپرده های کمتر از ۳۰ میلیارد ریال، موضوع تبصره ۲ بند 
)ب( مــاده »۱۴ قانــون برنامه پنجســاله ششــم توســعه اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایران« و صندوق هــای 
قرض الحسنه تحت نظر شرکت سازمان اقتصاد اسالمی در چارچوب 

شرایط خواهد بود.

وزیــر اقتصــاد گفــت: در تالشــیم بــه زودی 
الیحه مالیات بر مجموع درآمــد را به دولت 

ببریم.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه، ســید احسان خاندوزی 
وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه ای که در سازمان برنامه 
و بودجــه و بــا برخــی وزرای اقتصــادی دولــت کــه بــه منظور 
هماهنگی الیحه بودجه ۱۴۰۱ تشــکیل شــده بــود بیان کرد: 
گر به  رشــد اقتصادی برونداد یــک نظام اقتصــادی اســت و ا

دنبال آن هستیم باید الزامات آن فراهم شود.
وی با حمایت از رویکــرد اصالح بودجه افــزود: وقتی بتوانیم 
متغیرهــای اصلی را بــرای بخش خصوصی حداقــل در میان 
مدت پیش بینــی کنیم، ســرمایه ها به ســمت فعالیت های 

مولد هدایت می شود.
وزیر اقتصــاد بــا حمایــت از افزایش پایه هــای مالیاتــی گفت: 
در تالشــیم بــه زودی الیحــه مالیــات بر مجمــوع درآمــد را به 

دولت ببریم.

مدیرکل دفتر هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران، از عرضه ۱۵۰ هزار تن 
برنج وارداتی برای تنظیم بازار برنج با نرخ مصوب خبر داد.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، حجت براتعلی اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد 
تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و با هدف کاهش قیمت برنج وارداتی از سه ماه قبل ۱۵۰ هزار تن برنج با 

نرخ مصوب آغاز شد که ۱۲۰ هزار تن آن جذب شده و فروش ۳۰ هزار تن دیگر همچنان ادامه دارد.
وی اضافه کرد: ۳۰ هزار تن برنج خارجی شــامل برنج هندی با قیمت هر کیلو ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان، برنج 
کســتانی با نرخ هر کیلو ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج تایلندی با نرخ هر کیلو ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان از طریق  پا
شــبکه های توزیع سراســری از جمله همه فروشــگاه های زنجیره ای، تعاونی های سراســری شــهری و 

روستایی و همچنین از طریق ستاد تنظیم بازار استان ها توزیع می شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران مصرف ساالنه برنج در کشور را حدود ۳ 
میلیون و ۲۰۰ هزار تن اعالم کرد و گفت: پیش بینی اولیه وزارت جهاد کشاورزی از میزان تولید داخل برنج 
حدود ۲ میلیون تن در سال جاری بود که این میزان با توجه به کاهش بارش ها و خشکسالی کاهشی ۱۸ 
درصدی داشت و تولید داخل به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید و بنابراین نیاز امسال کشور به واردات 

برنج حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن است.
وی افزود: بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شرکت خدمات بازرگانی دولتی ایران وظیفه تأمین 

۶۰۰ هزار تن برنج را برای ذخایر استراتژیک کشور بر عهده دارد.
براتعلی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت ها در ماه های قبل، با هدف تنظیم بازار برنج در مرحله اول ۱۰۰ 
هزار تن برنج وارداتی از ابتدای شهریور در کشور توزیع شد و در مرحله بعدی ۵۰ هزار تن دیگر در نیمه مهر 
به بازار عرضه شد که در نتیجه و بر اساس گزارش های رسمی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان، قیمت برنج در بازار روند کاهشــی را در پیش گرفت و در برنج هندی شاهد کاهش ۱۰۰ 

کستانی هم کاهش قیمت را شاهد بود. درصدی قیمت بودیم و برنج تایلندی و پا
مدیرکل دفتر هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران علت افزایش قیمت برنج وارداتی را در 
ماه های گذشته، کاهش ثبت سفارش واردات این کاال توسط بخش خصوصی و وارد کنندگان این کاال بر 
اساس اطالعات سامانه ثبت سفارش های گمرک جمهوری اسالمی ایران دانست و گفت: بدلیل حذف 
نرخ ارز ترجیحی برای واردات برنج در یک سال و نیم گذشته و انجام واردات با ارز نیمایی بخش خصوصی 
که با توجه به افزایش قیمت تمام  ثبت سفارش چندانی برای واردات برنج در سال جاری انجام نداد چرا
شده برنج خارجی، کشش بازار نسبت به این برنج کمتر شده است و سطح کشش تقاضای بازار داخلی 

نسبت به برنج خارجی محدودتر شده است.
براتعلی همچنین از حضور دولت در این بازار تا رسیدن به ثبات نسبی نرخ برنج خبر داد و افزود: در صورت 

نیاز عالوه بر این ۱۵۰ هزار تن، برنج های بیشتری روانه بازار مصرف خواهیم کرد.

از سوی بانک مرکزی؛

ارائه خدمات بانکی به صندوق های قرض الحسنه مشروط شد

وزیر اقتصاد: 

الیحه مالیات بر مجموع درآمد به زودی به دولت می رود

ادامه عرضه برنج وارداتی با نرخ مصوب برای تنظیم بازار

کسیرانی ترکمنستان “دنا” می خواهد! تا

آیا قیمت گذاری لوازم خانگی شفاف می شود؟

دهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری 
کرد در معدن آغاز به کار 

انجمن واردکنندگان تلفن همراه 
خبر داد:

واردات بیش از ۱۸ میلیون 
تلفن همراه در یک سال 

گذشته

معاون برق حرارتی وزارت نیرو:

مازوت تنها در نیروگاه های
 مجاز محیط زیستی مصرف

 خواهد شد

رئیس سازمان شیالت:

قیمت آبزیان 
ع باال نیست در مزار

خبر

خبر

خبر

خبر
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مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

تولید محصوالت کیفی با تجدید نظر 
در طرح های توسعه صنعت فوالد

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

کید  محمدیاســر طیب نیــا بــا تا
بر آمایش ســرزمینی گفت: باید 
ح هــای توســعه  صنعــت  در طر
فوالد تجدید نظر شــود، چرا که توسعه ها بیشتر 
کمی بــوده در حالی که توســعه پایــدار در زنجیره 
فــوالد بــا تولیــد محصــوالت کیفــی و خــاص بــه 

سرانجام می رسد.
به گــزارش خبرنگار ســیمای شــهر، محمدیاســر 
طیب نیــا مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه در 
هشــتمین کنفرانــس بین المللی اســتیل پرایس 
اظهــار کــرد: همانگونــه کــه در ایــن همایــش بــه 
چالش های بزرگ فوالد اشاره شد، باید با سرعت 
و دقت چــاره ای برای آن ها اندیشــیده شــود، در 
غیر این صــورت بــه دلیل عــدم تــوازن در زنجیره 
تولیــد، شــرکت های قــوی جهــان مــا را حــذف 

خواهند کرد. 
طیــب نیــا افــزود: مصــرف فــوالد کشــور حــدود 
۱۷میلیون تن است، در حالی که ظرفیت نصب 
شــده ۴۰ میلیون تن و ظرفیت تولید ۳۰ میلیون 
ح های  تن می باشــد و ۵۵ تــا ۶۰میلیــون تــن طر
در دســت احداث تعریف شــده اســت که ما باید 
با نگاه خــرد به چالش هــا و مشــکالت موجود در 

زنجیره بپردازیم. 
وی بــا بیان اینکــه شــرکت های فــوالدی بایــد 
گــر قرار  مشــکالت فعلی را حــل کننــد ادامه داد: ا
اســت این چالش هــا حــل شــود، در ابتــدای امر 
کتشاف، اســتخراج، تولید  باید مشکالت حوزه ا
کنســانتره، گندلــه و... بــه تدریــج بررســی و رفــع 
کتشــاف  گر نگاهی به حوزه ا شــوند. برای مثال ا
کــه در چندســال اخیــر  بیاندازیــم، می بینیــم 
فعالیت های بسیاری انجام شده، اما در مقایسه 
با ۵ دهه قبل قابل مالحظه نیســت. از همین رو 

کتشاف ورود کرد.  فوالد مبارکه در حوزه ا
کنــون  ا افــزود:  مبارکــه  فــوالد  مدیرعامــل 
کتشــاف به آنها  شــرکت هایی که بتوان در حوزه ا
اتکا کرد وجود ندارند و ما الزم اســت که از تجربه 
و دانــش شــرکت های خارجــی اســتفاده کنیم تا 

شاهد تحول در این بخش باشیم . 
کتشــاف در جهــان  بــه گفتــه طیب نیــا، عمــق ا
۷۹متر، امــا در ایران زیر ۱۰متر اســت. پس در گام 
کتشــافی راه  نخســت باید دراین بخش نهضت ا
بیاندازیم تا انحالل صنایع پایین دستی به دلیل 

خ ندهد.  عدم در اختیار داشتن مواد اولیه ر

به گفتــه وی، ۶۳ درصــد هزینه های شــرکتهای 
کتشــاف است، و این  معدنی پیشــتاز، در حوزه ا
الــزام بــه وجــود می آیــد کــه شــرکت های معدنی 

در این بخش سرمایه گذاری کنند. 
مدیرعامل فوالد مبارکه افــزود: البته روش های 
گذاری هــا و  کتشــاف و نــوع وا غیرعلمی بــرای ا
مباحث محیط زیســتی از دیگر مشــکالت اســت 
کمیــت می توانــد ورود کنــد. بــه  کــه دولــت و حا
جز چنــد شــرکت بــزرگ، روش هــای غیرعلمی در 
حوزه استخراج اصولی معادن صورت گرفته و در 

گذاری ها اهلیت رعایت نشده است.  وا
طیب نیــا گفــت: بهــره وری و کیفیــت پاییــن در 
کنســانتره ســازی یکــی دیگــر از  کارخانه هــای 
مشــکالت اســت. زیــرا اغلب ایــن مجموعه هــا 
طراحــی کامــل روی خطــوط انجــام نشــده ولی 
کارخانــه راه انــدازی شــده اســت. در ایــن میــان 
کیفیــت پاییــن  گندلــه نیــز بالتبــع بــا  کیفیــت 
کنســانتره کاهش می یابد، برای مثــال میانگین 
گندلــه تولیــدی فوالدمبارکــه ۳۰۰  اســتحکام 
کــه بخــش زیــادی از  کیلوگــرم اســت، در حالــی 
کشــور زیــر ۲۵۰ کیلوگــرم  گندله هــای تولیــدی 

استحکام دارند. 
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: در ایران در بخش 
احیــای مســتقیم، مصــرف آب و انــرژی باالتــر از 
میانگین جهانی است، بنابراین باید تکنولوژی، 
به روز شــده و در این حــوزه، کارهــای جدی تری 
کشــورهای  انجــام شــود. ایران در رتبــه دهــم 
تولیدکننده فــوالد قرار دارد، امــا ضعف مدیریت 
سبد محصوالت باعث شده که رتبه مناسبی در 

تولید محصوالت خاص نداشته باشیم. 
کنون شاهد هستیم که بسیاری  وی ادامه داد: ا
از شــرکتها با ظرفیت پایین تولیــد دارند اما فوالد 
مبارکــه بــا ۹۵درصــد از ظرفیــت خــود در حــال 

تولید است. 
طیب نیا با بیان اینکــه ضرورت توســعه در تولید 
انــکار ناپذیــر اســت، گفــت: عــدم تــوازن زنجیــره 
در محصوالتــی ماننــد میلگــرد، لولــه و پروفیــل 
دیده می شــود که با ظرفیت زیــر ۴۰ درصد تولید 
گــر ســرمایه هنگفت  می شــوند و در صورتــی که ا
کتشاف  بدون استفاده این شرکت ها، به سمت ا

رفته بود پیشرفتهای زیادی داشتیم . 
وی بــه توســعه زیرســاخت ها در حــوزه ریلــی نیز 

گر بخواهیم تحولی در زنجیره  اشاره کرد و گفت: ا
داشته باشــیم باید به ســمت تکنولوژی روز دنیا 
کنــون توان رقابت در بــازار جهانی  که ا برویم   چرا
را نداریــم. عــالوه بر اینکــه مجموعه هــای بــزرگ 
باید ایــن مشــکالت را رفــع کننــد و در ایــن بیــن 

کمیت هم نیاز می باشد.  همراهی حا
طیب نیا یکی دیگــر از مشــکالت و چالش ها را در 
زمینه قیمت گــذاری مواد اولیه دانســت و گفت: 
در بخش فروش و قیمت گذاری نیز دچار مشکل 
بوده ایم  و باید دید که آیــا می توان با قیمت های 

جهانی همراه شد؟ 
وی تصریح کرد: بر اساس آمار بورس، ۲میلیون و 
۱۵۰ هزارتن عرضه برای کنسانتره از ابتدای سال 
تا کنون انجام شده اما حدود ۴۱۵هزارتن معامله 
شده وعمدتا شرکت های داخل گروهی و پایین 
دستی خرید کرده اند که از لحاظ قیمت نیز از بازار 
آزاد باالتر بوده است و برای گندله و آهن اسفنجی 

نیز وضعیت مشابهی را مالحظه می کنیم . 
کیــد  تأ بــا  مبارکــه  فــوالد  مدیرعامــل شــرکت 
بــر ضــرورت ادغــام عمــودی و افقــی در زنجیــره 
فــوالد و گره زدن منافــع معادن و فوالدســازان با 
یکدیگر گفت: معــادن بزرگ باید معادن کوچک 
و فوالدســازان بــزرگ بایــد فوالدســازان کوچــک 
را فعــال کــرده و آن هــا را از حالــت غیــر اقتصادی 

ج کنند. خار
ک نیاز اســت  طیب نیا گفت: برای تولید فوالد پا
که معــدن کاران کنســانتره ســولفور زدایی شــده 
گــر حفــظ محیــط  تحویــل فــوالد ســاز بدهنــد. ا
زیســت بــرای مــا اهمیــت دارد بایــد به ایــن ســو 
حرکت کنیــم و هر گونــه هزینه را ســرمایه گذاری 
بلنــد مــدت در راســتای عمــل بــه رویکردهــای 

زیست محیطی خود بدانیم.
بهــره وری بنگاه هــا در مــواد، ســرمایه، انــرژی و 
نیروی انســانی و... مواردی بود کــه طیب نیا به 

آنها اشاره داشت  که باید مورد توجه قرار گیرند. 
گر این رویکرد وجود نداشته باشد  به گفته وی، ا
کــه از اقتصاد خطی به ســمت اقتصاد چرخشــی 
برویــم نمی توانیم تولیــد و اقتصاد پایدار داشــته 

باشیم. 
وی تصریح کرد: الزم است از این پس در تک تک 
حوزه ها خرد نگر باشــیم و فعــاالن بخش معدن 
و فوالد چالش هــارا رفع کنند تا در آینــده از آن به 

عنوان الگو استفاده کنیم.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهــان گفــت: قیمــت هــر متــر آپارتمان 
در ســطح اســتان اصفهان بین پنج تــا ۸۰ میلیون 

تومان است.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل راه و شهرســازی 
استان اصفهان، امیر زاغیان اظهار کرد: تولید مسکن 
از وظایــف وزارت راه و شهرســازی اســت و از طریــق 
بازوهایی که در اختیار دارد اراضی را در قالب طرح ها 

به مردم ارائه می کند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه تعداد آپارتمان های 
گران قیمــت در اصفهان خیلی کم اســت و شــاهد 
رکود قیمت مسکن هستیم، گفت: قیمت هر متر 
آپارتمان در ســطح اســتان اصفهان بین پنج تا ۸۰ 

میلیون تومان است.
وی افــزود: بیشــترین نــرخ آپارتمــان در خود شــهر 
اصفهــان در مناطــق پنــج و شــش و کمتریــن در 
منطقه ۱۴ است. زاغیان با بیان اینکه در حال حاضر 
بیشترین دلیل افزایش قیمت مســکن مربوط به 
افزایش قیمت مصالح ساختمانی و مواد اولیه است، 
تصریح کرد: باید توجه داشــت مســکن موضوعی 
بین بخشی است و حداقل کار راه و شهرسازی غیر از 
سیاست گذاری، عرضه زمین به شهرها و جلوگیری 
از خام فروشی به سازندگان است، اما کاهش قیمت 

مصالح ساختمانی با این وزارتخانه نیست.

رئیس کمیســیون عمران، معماری و شهرســازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان در پانزدهمین نشست 
علنی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: الزم است 
استاندار اصفهان دستگاه های مربوطه را به خط 
کرده و با برنامه ریزی مناسب به داد بافت فرسوده 

اصفهان برسد.
رســول میرباقــری، بافــت فرســوده رهــا شــده را در 
مناطق سه و یک شهراز مساحت باالیی برخوردار 
دانست و افزود: در این بافت کوچه هایی می بینیم 
کــه از بافت هــای پیرامــون شــهر وضعیــت بدتری 
کید بر لزوم اتخاذ سیاست های  دارد. میرباقری با تا
منعطف و مشــارکت مردم محلی در احیای بافت 

فرسوده، گفت: مدیریت شهری از مشارکت بخش 
خصوصی اســتقبال می کند و الزم اســت مــردم در 
افزایــش کارآمــدی و بهبــود مناطق شــهری نقش 
داشته باشند؛ این الگو در احیای بافت تاریخی یزد 

اجرا شده که موفق بوده است.

مســیر اتوبــوس ویــژه BRT عبدالــرزاق- ولیعصــر 
)عج( با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال 

ساماندهی است.
مدیرمنطقــه ســه شــهرداری اصفهــان، اعتبــار 
اختصاص یافته برای اجرای این طرح را ۷۶ میلیارد 
و ۶۶۰ میلیون ریال بیان کرد و گفت: برای رعایت حق 
تقدم خودرو هــای عمومی در به حداقل رســاندن 
اتالف زمان و تشویق شهروندان به استفاده از حمل 
و نقل عمومی در دنیا، بــرای خطوط اتوبوس های 
تنــدرو در تقاطع هــا، تســهیالت خاصــی پیــش 

بینی می شود. حســین کارگر، با بیان اینکه یکی از 
تسهیالت مهم، پیش بینی خط عبور اختصاصی 
یا خــط پــرش در تقاطع هاســت، افــزود: بــا امکان 
هوشمندسازی عبور اتوبوس ها در ورود به تقاطع 
و ارتباط با کنترل گر های چراغ راهنمایی برای سبز 

شدن مسیر عبور فراهم می شود.
مدیرمنطقه ســه شــهرداری اصفهــان با اشــاره به 
تعریض مطلــوب گذر اصلــی خیابان عبدالــرزاق - 
ولیعصــر )عــج( گفــت: یکــی از اقدامات ایــن طرح، 
حذف فضای سبز میانی برای تعریض گذر و با اصالح 
هندســی مطلوب توقف اتوبــوس در ایســتگاه ها، 
عرض کمتــری از خیابان را اشــغال کــرده و موجب 
جلوگیــری از ترافیــک دیگــر خودرو هــای عبــوری 
می شــود. وی افــزود: مســیر های عبوراتوبــوس 
با نصــب تابلو هــا و عالئــم اطالعاتــی و انتظامی نیز 
دیگــر اقدام ایمــن ســازی مســیر ترافیکی از مســیر 

اتوبوس های ویژه است.

سخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان گفت: در 
صورت کمبــود تولید برق در زمســتان بــا مدیریت 
مصــرف در صنایــع، خاموشــی در بخــش خانگی 

نخواهیم داشت.
محمدرضا نوحی اظهار داشت: طبق آمار موجود 
تولیــد روزانــه گاز کشــور در زمســتان ۸۰۰ میلیــون 
مترمکعــب و مصــرف گاز هزار میلیــون مترمکعب 
اســت و از این رو ۲۰۰ میلیون مترمکعب کمبود گاز 

خواهیم داشت.
وی ادامه داد: با توجه به جلســاتی که بیــن وزارت 
نیرو و حتی شــرکت برق اصفهــان بــا نیروگاه های و 
شرکت ملی گاز برگزار شده امید است گاز مورد نیاز دو 
نیروگاه اصفهان و شهید منتظری اصفهان را تأمین 

گر نتوانند گاز این دو نیروگاه را تأمین کنند  کنند اما ا
بی شــک با کمبود تولید برق مواجه خواهیم شد 
که این کمبود را با مدیریت مصرف در صنایع جبران 
خواهیم کرد و بخش خانگی ما دچار خاموشی در 

زمستان نخواهد شد.

در ۱۰ سال گذشــته با اصالح و بازسازی خطوط 
انتقال و شبکه فرســوده توزیع، از هدر رفت ۷۰۰ 
لیتر آب شــرب و بهداشــت در ثانیــه، جلوگیری 

به عمل آمد. 
معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب آبفــای 
اســتان اصفهان گفت: در دهه اخیر بــا اصالح و 
بازســازی۲۵۶ نقطه ازخطوط انتقال و شــبکه 
توزیــع بــا قطرهــای ۸۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۴۰۰ میلیمتــر از 
هدر رفت این میزان آب شــرب در سطح استان 

اصفهان جلوگیری شد.
کبــری شناســایی و مهار نشــتی خطوط  ناصــر ا
انتقال آب را یکی از عوامــل مهم در افزایش بهره 
وری منابع آبی دانســت و اعالم کرد: ۷۰۰ لیتر در 
ثانیه آب، معادل آب شرب مورد نیاز شهر نجف 

آباد، با جمعیتی بالغ بر ۳۵۰ هزار نفر است. 
وی افــزود: شناســایی و مهــار بــه موقع نشــتی 
خطوط انتقــال و شــبکه توزیــع آب در اســتان 
کنــون کمترین  باعث شــد کــه اصفهــان هــم ا
میــزان آب بــدون درآمــد در کشــور را بــه خــود 

اختصاص دهد.
کبری با اشاره به روند نزولی میزان هدر آب در  ا
استان اصفهان تصریح کرد: در سال ۸۶ میزان 
آب بدون درآمد در اســتان اصفهــان ۳۱ درصد 
بود که این رقم در ســال ۱۴۰۰ درشــهر اصفهان 
به ۱۶.۱ و در استان به حدود ۱۸ درصد کاهش 

یافته است.

در استان اصفهان؛

قیمت هر متر آپارتمان پنج تا ۸۰ میلیون تومان 

احیای بافت فرسوده اصفهان نیازمند برنامه ریزی

 BRT پیشرفت ۷۰ درصدی مسیر اتوبوس ویژه
عبدالرزاق- ولیعصر )عج(

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

زمستان امسال خاموشی نداریم

با اصالح و بازسازی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب 
در 1۰ سال گذشته صورت گرفت؛

جلوگیری از هدر رفت ۷۰۰ لیتر در ثانیه آب شرب 
در استان اصفهان

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید کشوری با 
شهرک های مسکونی با پیشرفت ٩٠ درصدی 

در آستانه بهره برداری است.
 معاون عمرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
ح باعــث اتصــال خروجــی  اجرای ایــن طــر
مجموعه هــای مســکونی شــهرک شــهید 
کشوری به بزرگراه می شود، گفت: ساخت پل 
و تقاطع غیرهمســطح در این طــرح به پایان 

رسیده و مسیر ها نیز در مرحله پایانی است.
ایرج مظفر افزود: در تعامل با ارتش، ۱۰ درصد 
باقیمانده طرح شامل آسفالت و نرده گذاری 

طرح نیز اجرا می شود.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس 
گفت: رئیس کل دادگســتری و دادستان مرکز 
اســتان اصفهــان با فوریت نســبت به بررســی 
چرایی اخــراج ۱۵۰ کارگر کارخانه ریســندگی در 

شاهین شهر رسیدگی کنند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با مهر 
با اشاره به بررســی آخرین وضعیت اخراج ۱۵۰ 
کارگر یــک کارخانــه ریســندگی در شهرســتان 
شــاهین شــهر اظهار داشــت: این موضــوع در 
دستور کار رسیدگی در شهرستان شاهین شهر 
قرار گرفته اســت. وی افزود: به همین دلیل با 
مدیرعامل این شــرکت دیداری را داشتیم که 

گویا مشکل بدهی بانکی دارند.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس 
تصریح کرد: برای رسیدگی هر چه زودتر به این 
پرونــده نامــه ای را به رئیــس کل دادگســتری 
استان اصفهان و رونوشــت آن را به دادستان 
مرکز اســتان ارســال کرده ایــم که هر چــه زودتر 

به این پرونده با فوریت رسیدگی کنند.
وی ادامــه داد: مشــکالت این کارخانــه قابــل 
حــل و فصــل شــدن اســت و در آینــده نزدیک 
حل خواهد شد و کارگران به کار بازگشت داده 

می شوند.
      اخراج 1۵۰ کارگر شرکت ریسندگی 

در شاهین شهر به اداره کل کار اصفهان 
گزارش نشده است

همچنین کامران کالنی، مدیرکل کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی استان اصفهان نیز ضمن ابراز بی 
اطالعی از وضعیت ایجاد شده برای این کارخانه 
اظهار داشت: هنوز در این زمینه گزارشی به اداره 
کار اعالم نشده است، اما در این زمینه باید توجه 
داشت که چنانچه در هر واحد صنعتی مشکلی 
پیش بیاید بــرای اســتیفای حقوق آنهــا رویه 
قانونی در هیئت های مختلف رســیدگی اجرا 
می شود و فقط اســنادی مورد قبول است که 

پشتوانه دقیق مالی داشته باشد.

معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان گفت: ۱۳ درصد از ظرفیت 

سد زاینده رود آب دارد.
کنون  محمــود چیتیــان اظهــار داشــت: هــم ا
ذخیره سد زاینده رود ۱۷۸ میلیون مترمکعب، 
ورودی به سد هشت مترمکعب و خروجی از آن 

۱۵.۵ مترمکعب بر ثانیه است.
وی بــا بیان اینکه هنوز نیروگاه ســد زاینــده رود 
گر تراز  از مدار خارج نشــده اســت، اضافه کــرد: ا
ارتفاع سد سه متر دیگر کاهش یابد نیروگاه از مدار 

خارج می شود.
معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان درباره تصمیمات جلســه 
کارگروه سازگاری با کم آبی اســتان، ابراز داشت: 
هنــوز تصمیمــی در خصــوص تخصیــص آب 
کشاورزی گرفته نشده اســت اما در این جلسه 
مقــرر شــد این موضــوع در کمیته کارشناســی 
متشــکل از آب منطقــه ای، جهاد کشــاورزی، 
صنــف کشــاورزی، محیط زیســت و نماینــده 
اســتانداری بررســی شــود، موضوعــات اصلــی 
مشخص شد که در چه راستایی تصمیم گیری 
شــود و در نهایــت گــزارش کارشناســی پــس از 
جمع بندی مجدد به کارگروه سازگاری با کم آبی 

ارسال و تصمیم گیری خواهد شد.
ســد زاینده رود بــا ظرفیت اســمی یک میلیارد 
و ۴۵۰ میلیــون مترمکعــب بــه عنــوان یکــی از 
اصلی ترین سدهای مرکز کشور و تأمین کننده 
آب آشــامیدنی، محیــط زیســت، کشــاورزی و 
صنعت در منطقه مرکزی ایران است. این سد 
قوسی شکل که سال ۱۳۴۹ به بهره برداری رسید 
در ۱۱۰ کیلومتــری غرب اصفهان در شهرســتان 

چادگان قرار دارد.

خبر خبر

استان

خبر

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
گفــت: ۴۶۳ طرح کشــاورزی در زمینه های مختلف 
صنایع کشــاورزی و اتاق هــای کارگری روز یکشــنبه 
در گروه کاری تلفیق زیربنایی استان تصویب شد. حجت اهلل غالمی در 
حاشیه جلسه گروه کاری تلفیق زیربنایی در استانداری اصفهان در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا افزود: موضوع های مختلف در این جلسه مطرح شد 
که بخشی از آن مربوط به طرح های کشــاورزی بود. وی با بیان اینکه با 
تصویب ۲۴۱ طرح صنایع کشاورزی، واحدهای دامداری و تاسیسات 
جانبی گلخانه ها موافقت شد، اظهار داشــت: با ۷۰ طرح کشاورزی نیز 

بدلیل مسائل خاص و مثبت نبودن پاسخ استعالم ها مخالفت شد.

غالمی با اشاره به اینکه در این جلسه با ۲۲۲ مورد فضای اتاق های کارگری 
نیز موافقت شد، خاطرنشان کرد: با ۱۵۷ مورد فضای اتاق کارگری بدلیل 
مناسب نبودن موقعیت ها و نامشخص بودن کاربری، نیز مخالفت شد.

وی، بحث و بررســی دربــاره اقــدام ملی مســکن در شهرســتان نایین را 
یکی از مهمترین موضوع های این جلســه دانســت و گفت: با توجه به 
تعداد متقاضیان طرح مذکور مصوب شد از ۵۰ هکتار پیشنهادی برای 
تخصیص زمین بــا ۱۵ هکتــار موافقت و برای ســایر متقاضیــان از بافت 

فرسوده نایین با بازآفرینی شهری برنامه ریزی شود.
معاون استانداری اصفهان اضافه کرد: همچنین مقرر شد بحث الحاق 
زمین برای اجرای اقدام ملی مسکن در چهار شهر شرقی اصفهان یعنی 

نیک آباد، نصر آباد، محمد آباد و ورزنه نیز با توجه به حساسیت مطرح شده 
از سوی مشاور و سایر کارشناسان از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

در یک جلسه کارشناسی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در این جلسه گروه 
کید بر استفاده از بافت فرسوده برای اجرای طرح  کاری تلفیق زیربنایی با تا
جهش تولید مسکن، تصریح کرد: بمنظور تحقق شعار دولت در زمینه 
ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال باید عالوه بر بحث الحاق 

از بازآفرینی بافت فرسوده شهری نیز استفاده کرد.
      در یک هفته اخیر ۴۰ هزار متقاضی برای طرح جهش تولید 

مسکن در استان ثبت نام کردند
مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان نیز در این جلسه گفت: در یک هفته اخیر 
۴۰ هزار متقاضی برای طرح جهش تولید مسکن در استان ثبت نام کردند 
درحالیکه در سه مرحله قبلی اقدام ملی مسکن حدود ۹۵ هزار ثبت نام 
داشتیم. علیرضا قاری قرآن با اشاره به اینکه در زمان حاضر ثبت نام برای 
۴۳ شهر استان اصفهان در طرح جهش تولید مسکن صورت می گیرد، 
افزود: هنوز ثبت نام برای حدود ۶۰ شهر دیگر آغاز نشده است زیرا در برخی 
از شهرها مانند خمینی شهر و زرین شــهر زمین دولتی برای اجرای این 
طرح نداریم. وی با اشاره به اهمیت بحث اجتماعی در تامین مسکن، 
کید کرد: پیشنهاد ما این است که ابتدا کار ثبت نام طرح جهش تولید  تا
مسکن در سراسر استان انجام شود تا تعداد متقاضیان اصلی و حائز شرایط 
احصا و نیاز واقعی هر شهر مشخص تا در مراحل بعدی برای تامین زمین 
متناسب با آن نیاز اقدام شود. استان اصفهان، حدود پنج میلیون و ۴۰۰ 

هزار نفر جمعیت در ۲۸ شهرستان دارد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: در بحث تامین 
مواد اولیــه با چالش همراه هســتیم و ایــن موضوع 

می تواند نیاز به واردات را پر رنگ کند.
منصور یزدی زاده در هشــتمین کنفرانس بین المللی استیل پرایس 
با عنــوان )فوالد، مــواد اولیــه و چالش های پیــش رو با نگاهــی ویژه به 
داینامیک صادرات و بازارهای جدید(، با حضور وجیه اله جعفری معاون 
وزیر و رییس هیات عامل ایمیدرو، اظهار کرد: فوالدی شدن معدنی ها، 

کوره بلندی ها را با مشکل تامین سنگ آهن مواجه کرده است.
وی با اشــاره به قیمت حامل های انــرژی افــزود: ذوب آهن اصفهان و 
شرکت میدکو تنها تولیدکنندگان کوره بلندی فوالد در کشور هستند که 
به دلیل خروج معدنی ها از تخصص خودشان با مشکالت فراوانی برای 
تامین سنگ آهن مواجه هستند، بنابراین با توجه به شرایط موجود باید 

به سمت واردات مواد اولیه رفت.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان گفت: روند توســعه در مجموعه های 
مختلف با توجه به بحران آب و مواد اولیه نگرانی هایی را به همراه داشته 

است که باید برطرف شود.
      چالش های تولید با همبستگی برطرف می شود

وی با بیان اینکه ما در داخل نیازمند همبستگی در سیاست گذاری ها 
هستیم تا چالش ها را پشت ســر بگذاریم، اضافه کرد: سرمایه گذاری 

کشورهای حوزه خلیج فارس هم یک تهدید است و هم یک فرصت، 
باید تکنولوژی را ارتقاء داده و افق خود را بر روی تولید فوالدهای خاص 

متمرکز کنیم.
یزدی زاده اظهار کرد: ادغام یکی از راهکارهای مناسب برای توسعه است 

و باید به دور از تعصب انجام شود.
      به دور از بروکراسی ها، یاری رسان دولت در طرح ساخت باشیم

کید کرد: طرح احداث یک میلیون واحد مســکونی که از سوی  وی تا
دولت مطرح شد قابل تحقق است و ذوب آهن اصفهان آمادگی خود 
را در این خصوص اعالم کرده اســت، در این زمینه با تشــکیل اتاق فکر 

و به دور از بروکراسی ها می توان این رسالت مهم را به سرانجام رساند.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ادامه داد: ذوب آهن اصفهان تولیدکننده 
مقاطع ساختمانی استاندارد در کشور است، اما هنوز هم محصوالت 
ساختمانی غیراستاندارد در کشور تولید می شود، بنابراین نیاز است 
مسئوالن برای این مشکل که با ســالمت مردم ارتباط مستقیم دارد 

برنامه ریزی کنند.

کاری تلفیق زیربنایی اصفهان تصویب شد گروه  کشاورزی در  ۴۶۳ طرح 

کیدکرد: مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تا

رونق صنعت ساختمان با تامین پایدار مواد اولیه فوالدی ها

خبر

خبر

تقاطع غیرهمسطح 
کشوری اصفهان  شهید 
در آستانه بهره برداری

دادگستری اصفهان مشکل
کارخانه  اخراج ۱۵۰کارگر 

کند  ریسندگی را رسیدگی 

معاون بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اصفهان:

۱۳ درصد از ظرفیت سد 
زاینده رود آب دارد
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عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی:

تا ۹ سال دیگر آبخوان دشت اصفهان-برخوار 
تخلیه می شود

عضو هیات علمی دانشــگاه آزاد 
اســالمی اصفهان تخلیــه کامل 
آبخوان را به منزله تخلیه زندگی 
در دشــت اصفهان-برخــوار دانســت و گفــت: در 
صــورت عــدم تغذیــه آبخــوان دشــت اصفهــان-
برخــوار، زمــان تخلیــه کامل ایــن آبخــوان بیــن 

سال های ۱۴۰۹ تا ۱۴۱۶ خواهد بود. 
بهرام نــادی دربــاره پدیده فرونشســت در حوضه 
آبریز زاینــده رود با اشــاره به حفــر ۳۶۰۰ حلقه چاه 
ثبت شــده در محدوده شــهری اصفهــان و تداوم 
تخلیه آب در دشــت اصفهان برخــوار، اظهار کرد: 
تغذیه نامناســب آبخــوان به ســبب عــدم جریان 
مداوم زاینــده رود از ســال ۱۳۷۹، عدم تخصیص 
۱۷۶ میلیــون متــر مکعــب حقابــه ســاالنه تــاالب 
گاوخونی و کاهش میزان بارندگی، انتقال ساالنه 
۸۰ تــا ۹۰ میلیــون متــر مکعــب آب زاینــده رود بــه 
خارج دشت به میزان تقریبی ۲ میلیارد مترمکعب 
بــدون انجــام الزامــات ورودی آب بــه زاینــده رود 
همچون تونــل ســوم کوهرنــگ و... موجب افت 
ســطح آب های زیرزمینــی و در نتیجه ســبب بروز 
مشــکالت عدیــده ای از جملــه تخریــب محیــط 
زیســت، آســیب به کشــاورزی، تولیــد، تامین آب 
آشامیدنی، نشست گسترده و تهدید تداوم زندگی 

در دشت خواهد شد.
ک دشــت اصفهان که  وی با بیان اینکه بافت خا
بیشتر شامل سه الیه ریزدانه فوقانی، درشت دانه 
میانی و ریز دانه زیرین است، گفت: برداشت آب 
توســط چاه های عمیق و از ریزدانــه زیرین انجام 
می شود، درحالیکه فرونشست به صورت تدریجی 
و مــداوم در حــال وقــوع اســت و به همین ســبب 

فرونشست، زلزله خاموش نیز نامیده می شود.
آزاد  علمی دانشــگاه  هیــات  عضــو  ایــن 
اسالمی اصفهان )خوراسگان(، برداشت آب های 
زیرزمینــی و تخلیــه آب از مخــازن آب زیرزمینــی 
)آبخوان( را از بیشترین عوامل فرونشست برشمرد 
و افــزود: عوامــل مختلفــی می توانــد ســبب تغییر 
شــکل در ســطح وســیع یــا فرونشســت شــود، در 
ک  دشــت های ایران بــه عبارتــی بــار وارده بــه خا
ک می گردد همان افت  که ســبب تغییر شــکل خا

آب های زیرزمینی است.
ک تحت  وی ادامه داد: نشست و تغییر شکل خا
اثر بارگذاری به صورت آنی و یا به مرور زمان است؛ 
گر نشست در یک گستره وسیع مثل یک شهر یا  ا
خ دهد فرونشست نامیده می شود و این  دشت ر
پدیده، یک مخاطره زمین شناسی همانند زلزله، 

آتشفشان، سیالب و... است.
      سیالبی شدن دشت در نتیجه کاهش 

ک است منافذ خا
نادی با اشاره به اینکه این نشست گسترده سبب 
تحمیل تغییر شکل به تمام ســازه ها، تاسیسات 
زیربنایی، شــریان های حمل و نقــل و... خواهد 
شــد، اظهار کرد: اثرات مخرب فرونشســت عالوه 
بر اینکه بر عملکرد تمام سازه ها اثرگذار است بخش 
قابل توجهــی از اثرات آن همچــون کاهش منافذ 

ک برگشت پذیر نیست. خا
ک  کاهــش منافــذ خــا کــرد:  وی خاطرنشــان 
ک و عدم  ســبب کاهش میــزان نفوذپذیری خــا

جذب باران و ســیالبی شــدن دشــت می شــود، 
بــه ســبب تحمیــل نشســت زیــاد کــه نتیجــه آن 
وقــوع تــرک در ســازه های مصالــح بنایــی و بــروز 
چرخش در ســازه های مقــاوم جدید اســت تاب 
آوری ســازه های قدیمی به ســبب داشتن ترک و 
عملکرد صحیح لرزه ای سازه های جدید به سبب 
چرخــش و تغییــر در فاصلــه درز انقطــاع لــرزه ای 

مختل خواهد شد.
عضو هیات علمی دانشــگاه آزاد اسالمی اصفهان 
بــا بیان اینکــه بــی توجهی بــه برداشــت بــی رویه 
آب های زیرزمینی و عدم تغذیه آبخوان، استقبال 
از تمام خطــرات احتمالی اســت که یک مــورد آن 
فرونشست و آسیب به همه سازه های قرار گرفته 
روی زمیــن و زیــر زمیــن اســت، افــزود: در صورت 
نشســت گســترده زمین همــه ســازه های واقع بر 
روی زمیــن هماننــد ســاختمان ها، ســازه های 
تاریخــی، راه هــای ارتباطــی، راه آهــن، فــرودگاه، 
نهرهــا، کانال هــای انتقــال آب، خطــوط انتقــال 
برق و سازه های زیرزمینی همانند تونل ها، قطار 
شــهری، فاضــالب، لوله هــای انتقــال گاز تحــت 
تاثیر نشســت قرار خواهنــد گرفــت، درحالیکه در 
سازه های زیرزمینی همچون لوله های انتقال آب، 
گاز و فاضالب فرونشست سبب ایجاد تنش اضافی 
حتی در برخی از موارد بیش از حد توان و تاب آوری 
لوله ها خواهد بود که نتیجه آن حتی ممکن است 

به صورت نشتی گاز هم بروز کند.
کید کرد: این پدیده در بیشتر مناطق شهر  نادی تا
با تفاوت میــزان فرونشســت اندازه گیری شــده و 
مشــاهده می کند و بناهای قدیمی بــه لحاظ نوع 
ســاخت و مصالــح در مقابــل فرونشســت آســیب 
پذیرترند، بنابراین میزان خســارت وارده تابعی از 
نرخ اختالف فرونشســت و مقاومت سازه خواهد 

بود.
لزوم احیای آبخوان و زاینده رود در زمان مناسب

وی تصریح کرد: جبران بخشی از خسارت منوط 
بــه بازگردانــدن آب به آبخــوان اســت، امــا در گام 

نخست باید تخلیه آب از آبخوان را سریع تر متوقف 
کرد؛ احیای آبخــوان و زاینده رود بــه عنوان منبع 
اصلی تغذیه آبخوان باید در زمان مناســب انجام 
شود، صحبت از احیاست همانند شخص نیازمند 
کسیژن که نیاز باید در زمان مناسب پاسخ داده  ا
کسیژن مایع  شود در غیر این صورت پس از مرگ، ا
هم کمکی به شخص نخواهد کرد؛ از این رو پس از 
مرگ آبخوان، آب اقیانوس هم کار ساز نیست و به 
ک، شاهد سیالب و  سبب حذف نفوذپذیری خا

تخریب بیشترخواهیم بود.
نادی به کاهــش ۳ میلیــارد مترمکعبــی آب های 
کنون  زیرزمینی اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۶۱ تا
با وجود تغذیه آبخوان و جریان مقطعی آب زاینده 
رود شاهد افت متوسط یک متر در سال در سطح 
آب زیرزمینی دشــت اصفهان - برخوار بوده ایم و 
در صورت تداوم تخلیه آب و عدم تغذیه آبخوان، 
به هیج وجــه امــکان برگشــت به شــرایط اولیــه را 

نخواهیم داشت.
ایــن عضــو هیــات علمی دانشــگاه آزاد اســالمی 
کیــد بر اینکــه بخــش زیــادی از   اصفهــان بــا تا
فرونشســت بــه صــورت تغییــر شــکل مانــدگار و 
غیرقابل برگشــت اســت، افزود: برای جلوگیری از 
خســارت برگشــت ناپذیر فرونشســت باید ســریع 
تر از تخلیــه بیشــتر آبخــوان جلوگیری کــرد؛ طبق 
محاسبات در صورت تخلیه کامل آبخوان شاهد 
۴۶ ســانتیمتر نشســت در میــدان نقــش جهــان 
و ۱۸۱ ســانتیمتر نشســت در منطقــه حبیــب آباد 
خواهیم بود، بنابراین برای جلوگیری از آسیب به 
تمام ســازه ها و دارایی ها باید قبــل از وقوع به فکر 

عالج واقعه بود.
      ایجاد منابع جدید یک مسکن است نه 

درمان
نادی اظهار کرد: ایجاد منابع جدید با استفاده از 
انتقال آب بین دشت یک مسکن است نه درمان 
و به عبارتی تعویق خشــک شــدن یک دشــت به 
روش خشــکاندن دشــت دیگر اســت، بــه همین 

ترتیب انتقال آب از این دشت به سایر دشت ها نیز 
به مفهوم تسریع در خشــکیدن این دشت است 
همچنان که شــاهد این رخداد تلخ هستیم پس 
راهکار ســخت، تعادل مصرف و تغذیه در دشــت 
اســت که تغییر در مصــرف نیازمند یــک عزم ملی 
در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن در تهیه یک نقشــه 
راه حفاظــت کوتــاه مــدت و بلندمــدت از منابــع 
ملی مهم همچون آب ســطحی و آب زیر زمینی و 
صرف منابع مالی مناسب برای تغییر در روند کلی 

زندگی است.
ایــن اســتاد دانشــگاه دربــاره آســیب های وارده 
بــر بناهــای تاریخــی شــهر اصفهــان، گفــت: تمام 
آسیب ها مربوط به فرونشست نیست و مخاطره 
فرونشست به عنوان یک تهدید جدی در عملکرد 

بناهای تاریخی است.
نــادی افــزود: نشســت در حــد وســیع بــه مفهوم 
تحت تاثیــر قرارگرفتــن تمام ســازه های متصل به 
زمین است، بنابراین سازه متصل به زمین تفاوتی 
نمی کند که یک ساختمان مسکونی باشد یا یک 
سازه تاریخی، یک پل تاریخی باشد یا یک راه آهن؛ 
هرچند که میزان فرونشست با توجه به ضخامت 
ک زیر ســازه و میــزان افــت آب و...  متغیر الیــه خا
می تواند متفاوت باشد و ســازه های جدید نیز به 
ســبب انطباق بــا آییــن نامه های جدید، آســیب 
پذیــری کمتــری نســبت بــه ســازه های تاریخــی 

مصالح بنایی دارند.
وی تخلیه کامل آبخوان را به منزله تخلیه زندگی 
در دشــت اصفهان-برخوار دانســت و اظهار کرد: 
نکته اصلی و اساسی این اســت که حجم آبخوان 
بــا میلیون هــا ســال ذخیــره ســازی آب زیرزمینی 
محدود اســت، بنابراین با توجه بــا حجم تقریبی 
آب باقیمانــده در آبخــوان برابــر ۴.۵ میلیــارد 
مترمکعب و میزان مصرف آب ســاالنه برابر ۳۱۱ تا 
۵۱۲ میلیــارد مترمکعــب در صــورت عــدم تغذیــه 
آبخوان، زمان تخلیه کامل آبخــوان ۱۴۰۹ تا ۱۴۱۶ 

خواهد بود.

خبر

قائم مقــام و معاون پشــتیبانی و رفاهی ســازمان 
نظام پزشــکی اصفهان گفــت: دالیــل مهاجرت 
پزشکان به خارج از کشور مالی و اقتصادی نیست 

و در این ارتباط برخی آدرس غلط می دهند.
محسن مصلحی با بیان اینکه مهاجرت پزشکان ارتباطی به کرونا و 
مسائل مالی ندارد، اظهار داشت: ناامنی که برای کار کردن در حوزه 
ســالمت و رشــته خطیر پزشــکی وجود دارد باعث مهاجرت شده و 

بسیاری از نخبگان غیرپزشکی نیز اقدام به مهاجرت می کنند.
کیــد بر اینکه دالیــل مهاجــر مباحث مالــی نیســت و برای  وی بــا تا
فعالیت و پیشرفت در شرایط موجود مشکالتی وجود دارد، افزود: 
ســازمان های بیمه ای، وزارت بهداشــت، مســائلی که دربــاره قوه 

قضائیه، شــهرداری ها، اداره امور مالیاتــی وجــود دارد از جمله این 
مشکالت در زمینه فعالیت پزشکان است.

قائم مقام و معاون پشتیبانی و رفاهی سازمان نظام پزشکی اصفهان، 
برنامه ریزی های فی البداهه و تصمیمات یک شبه در حوزه پزشکی 
را از دیگر مشکالت برشمرد و اضافه کرد: برای مثال به تازگی موضوع 
طب اسالمی و طب مکمل و افزایش پذیرش دانشجو مطرح شده 

که این ها تهدیداتی است که جامعه پزشکی با آن رو به رو است.
مصلحی موضوع نسخه الکترونیک بدون وجود زیرساخت را یکی 
دیگر از مشکالت این حوزه دانست و ادامه داد: به بیان دیگر دردسر و 
اذیت و آزاری که همکاران ما برای ارائه خدمت، می کشند بسیار زیاد 
شده و بسیاری از وقت و انرژی ما صرف مسائل حاشیه ای می شود 

تا اینکه به حوزه تخصصی خود بپردازیم.
کید بر اینکه دالیل یاد شده علت افزایش تمایل به مهاجرت  وی با تا
بین پزشکان است و مســائل اقتصادی و رفاهی نقشــی ندارد، ابراز 
داشــت: بهتر اســت دربــاره مشــکالت این حــوزه با صاحــب نظران 
مشــورت کرده و وضعیت موجود آسیب شناسی شود؛ آدرس غلط 
ندهیم و فرافکنی نکنیم زیرا بسیار واضح است که مشکالت چیست 

و باید به همان ها پرداخت.
            افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی مشکلی را 

حل نمی کند
قائم مقام و معاون پشتیبانی و رفاهی سازمان نظام پزشکی اصفهان 
با بیان اینکه افزایش ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی بدون داشتن 
کنون شاهد هستیم  امکانات مشکلی را حل نمی کند، تصریح کرد: ا
که بسیاری از ظرفیت های دانشگاه ها برای تخصص خالی می ماند، 
بســیاری از دانشــجویان انصراف می دهند و یا مشــکالت عجیب و 
غریب گریبانگیر دستیاران پزشکی شده است و متأسفانه تعدادی از 
آنها در حین مراجعه به محلشان برای گذراندن طرح تخصصی جان 
خود را از دست دادند یا مورد ضرب وشتم قرار می گیرند و یا با شرایط 
زندگی بسیار سختی مواجه می شوند؛ این ها دالیل نبود تمایل به 

ادامه خدمت برای برخی از همکارانمان در ایران است.
گر ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی  مصلحی با اشاره به اینکه ا
افزایش یابد، کیفیت کاهش خواهد یافت اما مشکالت این حوزه 
رفع نخواهد شــد، گفت: هیچ رشــته آموزش عالی وجود ندارد که 
فردی ســال های سال و پس از سن چهل ســالگی مجبور باشد در 
شــرایط ســخت در مناطق محــروم خدمت کنــد یا توزیع نشــدن 
مناســب نیروهــای حــوزه ســالمت در مناطــق مختلــف از جملــه 
چالش های پزشــکان اســت، از این رو مشــکالت آنهــا را حل کنند 
در کشــور ماندگار خواهند شد و جز رفع مشــکالت پزشکان نیز راه 

دیگری نیست.

خبر

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از مصالحه 
و ســازش ۷۸ درصــدی پرونده هــای تشــکیل 
شــده در کالنتری های این شهرســتان توســط 
کارشناســان مشاوره مســتقر در این کالنتری ها 

خبر داد.
سرهنگ میثم گوهری آرانی اظهار کرد: جامعه 
محــور بــودن پلیــس، راهبــردی اســت کــه بــه 
مشــارکت فعــال شــهروندان در کاهــش جــرم و 
جلوگیری از وقــوع آن و همچنیــن افزایش نظم 

اجتماعی و امنیت عمومی منتج می شود.
وی افــزود: دوایــر مشــاوره و مــددکاری در 
کالنتری هــا بــا هدف ایجــاد رابطــه نزدیــک و 
صمیمی بین پلیس و مردم، شناسایی ریشه ها 
و زمینه های رفتارهای ناهنجــار و بزهکاری ها، 
تالش برای از بین بردن بسترهای بروز معضالت 
اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و 
گاه سازی جامعه به منظور افزایش توانایی های  آ
مقابله ای و ایجاد فرهنگ مشاوره در بحران های 

زندگی راه اندازی شده است.
سرهنگ گوهری آرانی در خصوص عملکرد دوایر 

مشــاوره و مــددکاری کالنتری های شهرســتان 
نجف آبــاد اظهــار کــرد: در ســه ماهه دوم ســال 
جــاری، از کل پرونده های ارجاع شــده به دوایر 
مشــاوره، ۷۸ درصــد آنهــا بــا تــالش مشــاوران 

کالنتری به مصالحه رسیده است.
نجف آبــاد  انتظامی شهرســتان  فرمانــده 
خاطرنشان کرد: کارشناسان مشاوره و مددکار 
کالنتری های این شهرستان به صورت مستمر 
آمــاده ارائــه خدمــات مشــاوره در زمینه هــای 
روانشــناختی، خانوادگــی، ازدواج، تحصیلــی 
حقوقی و انتظامــی و… و. بــه صــورت رایگان به 

همشهریان عزیز هستند.

خبر

مصالحه ۷۸ درصدی پرونده های قضائی 
کالنتری های نجف آباد  در 

خبر

تمامی زنــان ۱۸ تــا ۵۰ ســال سراســر کشــور 
می توانند از حمایت های مقرر در قانون بیمه 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد بهره مند شوند. 
 بیمه زنــان خانــه دار از جملــه حمایت  هایی 
است که به آسانی و در کوتاه ترین زمان ممکن 
به زنان ارائه می شــود و فرآینــد ورود به جمع 
بیمه شــدگان تأمین اجتماعی بر اساس این 

قانون به سادگی انجام می شود. 
مشمولین این قانون تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ ساله 
هستند و در خصوص افراد باالی ۵۰ سال نیز 
کثر  میزان ســابقه بیمه پردازی قبلــی به حدا

سن مورد نظر اضافه می شود. 
از دیگر ویژگی های خاص بیمه زنان خانه دار 
امــکان انتخــاب نــرخ پرداخــت حق بیمــه و 
دســتمزد مبنای پرداخت حق بیمه اســت، 
نــرخ پرداخت حق بیمــه زنان خانــه دار برای 
برخــورداری از حمایت هــای بازنشســتگی 
۱۲ درصــد؛ بازنشســتگی و فــوت )پرداخــت 
مســتمری بــه بازمانــدگان واجد شــرایط( ۱۴ 
درصــد و بازنشســتگی، فــوت و از کار افتادگی 

۱۸ درصد است. 
قابــل ذکــر اســت در مــواردی کــه دســتمزد 
انتخابی متقاضــی باالتر از حداقل دســتمزد 
مصــوب شــورای عالــی کار باشــد، ضریــب 
دستمزد انتخابی نسبت به حداقل دستمزد 
مصوب شورای عالی کار همواره در سنوات آتی 

رعایت خواهد شد. 
انتخابی بودن استفاده از خدمات درمانی از 

دیگر مزایای طرح بیمه زنان خانه دار است. 
به عبارت دیگــر در صورتی کــه زنان متقاضی 
اســتفاده از ایــن نوع بیمــه تحت تکفــل پدر، 
مــادر یــا همســر خــود بــوده و از ایــن طریــق از 
مزایــای درمانــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
برخوردار باشند، نیازی به پرداخت حق سرانه 
درمان نیســت و در غیر این صورت می توانند 
بــا پرداخــت حــق ســرانه درمــان مصــوب از 
کــز ملکــی و همچنیــن  خدمــات درمانــی مرا
طرف قــرارداد ســازمان تأمیــن اجتماعی نیز 
برخوردار شوند. متقاضیان می توانند بدون 
مراجعه حضوری به شــعب تامین اجتماعی 
و بــا ورود بــه ســامانه خدمــات غیرحضــوری 
ســازمان تامین اجتماعی به آدرس اینترنتی 
www.es.tamin.ir نســبت به انعقاد قرارداد 

و پرداخت حق بیمه اقدام کنند. 

معاون امداد و نجات هالل احمر اصفهان 
از امدادرســانی به ۱۱۵ آســیب دیده در ۵۶ 

حادثه هفته اول آبان ماه خبر داد. 
داریــوش کریمی معــاون امــداد و نجــات 
هالل احمر اصفهــان در خصوص وضعیت 
امدادرســانی جمعیت هالل احمر اســتان 
گذشــته،  هفتــه  حــوادث  در  اصفهــان 
اظهــار کــرد: پوشــش امــدادی ۵۶ حادثه 
در هفتــه قبــل انجــام شــده اســت و ۱۱۵ 
آســیب دیده ناشــی از این حــوادث در این 
مــدت، از خدمــات امــدادی هالل احمــر 
اســتان اصفهان بهره مند شدند. حوادث 
جاده ای با ۳۱ حادثه همچنان بیشــترین 

آمار را به خود اختصاص داده است.
وی در مــورد حــوادث تحــت پوشــش این 
جمعیت از روز شــنبه یکم تــا جمعه هفتم 
آبان مــاه، افــزود: در ایــن بــازه زمانــی ۳۱ 
حادثــه جــاده ای، ۱۲ حادثه شــهری، پنج 
خدمت حضوری، یک حادثه کوهستان و 
هفت حادثه صنعتی و کارگاهی به وســیله 
نیرو هــای امــدادی جمعیــت هالل احمــر 

استان پوشش داده شده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
کــرد: در  اســتان اصفهــان، خاطرنشــان 
خ داده نجات  امدادرســانی بــه حــوادث ر
یافتگان ۵۷ نفر بودنــد که از این تعداد ۳۵ 
نفر به بیمارستان ها منتقل شدند و ۲۲ نفر 

خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.
نیــروی  نفــر   ۱۴۸ کــرد:  کریمی تصریــح 
عملیاتــی نجاتگــر و امدادگر ایــن جمعیــت 
در قالب ۶۰ تیم عملیاتــی با به کارگیری ۵۴ 
دستگاه خودروی امدادی و همراه داشتن 
تجهیــزات الزم امــدادی در عملیــات یــاد 
شده فعالیت داشــته اند و در این مدت دو 
عملیات رهاسازی به وسیله نیرو های این 
جمعیــت هالل احمــر اســتان انجام شــده 

است.
کــرد: از مــردم بــه ویــژه  وی خاطرنشــان 
شهروندان اصفهانی تقاضا می شود ضمن 
رعایت نکات ایمنــی در صورت بروز هرگونه 
حــوادث احتمالــی، بالفاصله بــا تلفن ۱۱۲ 
ندای امــداد جمعیــت هالل احمــر تماس 

بگیرند.

جزئیات بیمه شدن 
زنان خانه دار و دختران مجرد

 اعالم شد 

امدادرسانی 
به ۱۱۵ آسیب دیده 

در ۵۶ حادثه 

معاون سازمان نظام پزشکی اصفهان:

کرونا و مشکالت مالی آدرس غلط دلیل مهاجرت پزشکان اصفهان است

بــر اســاس ویرایــش ۲۰۲۲ رتبه بنــدی بهتریــن 
دانشــگاه های جهان »یــو. اس. نیوز« که در ســال 
۲۰۲۱ میالدی منتشر شده است، ۴۴ مؤسسه ایرانی 
در میان مؤسسه های برتر جهان جای گرفته اند و از 
استان اصفهان نیز دانشگاه های صنعتی اصفهان، 
علوم پزشکی اصفهان، اصفهان و کاشان قرار دارند. 
دانشــگاه  صنعتی اصفهان پــس از دانشــگاه های 
»تهران«، »آزاد اسالمی«، »علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی درمانــی تهران«،»صنعتی نوشــیروانی 
بابل« در میان پنج مؤسسه برتر ایرانی در این سیاهه 

است.
مؤسســه »یــو. اس. نیــوز« از ۱۳ ســنجه کلیــدی 
)آوازه جهانی پژوهشی، آوازه منطقه ای پژوهشی، 
شــمار انتشــارات، کتاب هــا، همایش هــا، تأثیــر 
اســتنادی تعدیل شــده، شــمار همه اســتنادها، 
شــمار انتشــارات در میــان ۱۰ درصــد انتشــارات 
کیفیــت، نســبت انتشــارات در میــان ۱۰ درصــد  با
انتشارات باکیفیت، شمار همکاری جهانی )نسبت 
به کشور(، شمار همکاری جهانی، شمار مقاله های 
کیفیت  پراستناد در میان یک درصد انتشارات با
)نسبت مقاله های پراســتناد در میان یک درصد 

کیفیــت( بــرای ارزیابــی مؤسســه ها  انتشــارات با
بهره می گیرد. داده هــای ارزیابی این ســنجه ها با 
همکاری شــرکت »کالریویــت آنالیتیکس« )ناشــر 
پایگاه هــای »وب آوســاینس« و »اینســایتس«( 
گــردآوری می شــوند. در جــدول یک، امتیــاز کل و 
رتبه هــای ملــی، منطقــه ای )در آســیا(، و جهانی 
مؤسســه های ایرانی و در جــدول دو، رتبــه آنهــا در 

گون آمده است. سنجه های گونا
دانشگاه صنعتی اصفهان با امتیاز کل ۴۷در رتبه 
هشتم در میان دانشگاه های کشور و ۱۵۷ در منطقه 

و ۶۸۹ جهانی قرار گرفته است. 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
اصفهان نیز با رتبه ۳۵.۷ در رتبه بیست و یکم کشور 
جــای گرفتــه که ایــن دانشــگاه در جایــگاه ۳۳۰ در 

منطقه و ۱۱۶۰ در جهان قرار دارد.
همچنین دانشگاه کاشان با رتبه ۳۵ در جایگاه ۲۲ 

کشور، ۳۴۱ منطقه و ۱۱۸۷ جهان است.
دانشــگاه اصفهان نیز با رتبــه ۲۸.۵ در جایــگاه ۳۱ 
کشــور قرار گرفــت و رتبه ایــن دانشــگاه در منطقه و 

جهان به ترتیب ۴۸۲ و ۱۴۷۵ است.
بنابر اعالم روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطالعات ایران، بر پایه ویرایش ۲۰۲۲ نظام رتبه بندی 
یو. اس. نیــوز»Harvard University« با بیشــترین 

امتیاز پیشگام جهان است.
این نظام به رتبه بندی پیرامون ۱۷۵۰ مؤسسه برتر از 
۹۰ کشور پرداخته است. تنها مؤسسه هایی در این 
نظام ارزیابی می شــوند کــه دســت کم ۱۲۵۰ مقاله 
در پنج ســال گذشــته )از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ میــالدی(در 

نمایه نامه »وب آوساینس« داشته باشند. 

دادســتان عمومی و انقــالب مرکز اســتان اصفهان 
گفت: اجرای عدالــت و مبارزه با فســاد الزم و ملزوم 

یکدیگرند. 
علــی اصفهانــی دادســتان عمومــی و انقــالب مرکز 
استان اصفهان انسجام میان قوا را فرصتی مغتنم 
برای پیشــرفت کشــور دانســت و گفت: مدیــران و 
مسئوالن با وفاق و همدلی و تدبیر الزم و کار جهادی 
و بازگشت به اهداف و آرمان های ارزشمند انقالب و 
خدمت صادقانه به مردم را در دستور کار قرار داده و 
برنامه های تحولی خود را در مسیر پیشرفت، تعالی 
و ترقی کشور ترسیم کنند. او اظهار داشت: برقراری 
عدالت اجتماعی از مهم ترین اموری است که قوام 
جامعه به آن اســت و این مهــم مگر با مبــارزه همه 

جانبه با فساد محقق نمی شود.
دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان افــزود: به 
تعبیری اجرای عدالت و مبارزه با فساد الزم و ملزوم 
یکدیگرند و به همین خاطر است که یکی از وظایف 
همه دســتگاه ها اصالح بستر های فســاد زا با نگاه 

کارشناسی و مبارزه با مفسدان است.
او بیان کرد: دســتگاه قضایی به ســهم خــود برای 
اجرای عدالــت راهبرد هایــی دارد که تکریــم ارباب 
رجــوع، گســترش خدمــات الکترونیــک قضایی، 
مشارکت دادن عموم مردم در برنامه ریزی ها و ورود 
فعاالنه و پیگیری موارد مرتبط با حقوق عامه و... از 

مهمترین آن ها است.
اصفهانی اتحاد و انسجام میان قوا را فرصتی مغتنم 
برای پیشرفت کشور دانست و تصریح کرد: مدیران و 
مسئوالن با وفاق و همدلی و تدبیر الزم و کار جهادی 
و بازگشت به اهداف و آرمان های ارزشمند انقالب و 
خدمت صادقانه به مردم را در دستور کار قرار داده و 
برنامه های تحولی خود را در مسیر پیشرفت، تعالی و 

ترقی کشور ترسیم کنند.
دادســتان عمومــی و انقــالب مرکز اســتان با اشــاره 
به تالش هــای جهــادی پرســنل قضایــی و اداری 
دستگاه قضایی استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
همان طور که در فقه و شریعت، بر حمایت از قضات 
کید و سفارش شده است  و کارکنان دستگاه قضا تأ
انتظار می رود با توجه به اهمیت و حساســیت کار 
در این دستگاه، مسؤوالن حمایت خود را از کارکنان 

معمول دارند.

معاون تربیت بدنــی و ســالمت اداره کل آمــوزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: ۲۰۰ هزار دانش آموز 
مقطع متوسطه دوم در اصفهان، آموزش حضوری 
کسیناســیون و شــرایط مدرســه  را متناســب بــا وا

خواهند داشت. 
آذر کیوان امیرپور معاون تربیت بدنی و سالمت اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان درخصوص 
برگــزاری وبینــار مشــترک دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهــان و آمــوزش و پــرورش اســتان بــا روســای 
شبکه های بهداشــت و روســای آموزش و پرورش 

شهرســتان ها گفت: در این جلســه نقطــه نظرات 
مســئوالن امر مطرح شــد و تصمیم گیــری به این 
صورت اســت که از روز شــنبه دانش آموزان مقطع 
کسیناسیون و شرایط  متوسطه دوم متناسب با وا

مدرسه آموزش حضوری خواهند داشت.
وی افزود: با همکاری تمام دستگاه ها، مقرر شد ۲۰۰ 
هزار نفر دانش آموزان مقطع متوسطه دوم از نیمه 
آبان ماه به صورت ترکیبی حضوری و مجازی و در گام 
بعد هم از اوایل آذرماه دانش آموزان مقطع متوسطه 

اول آموزش حضوری داشته باشند.

۴ دانشگاه اصفهان در میان برترین های »یو. اس. نیوز«

کشور  انسجام میان قوا، فرصتی مغتنم برای پیشرفت 

۲۰۰ هزار دانش آموز اصفهانی متوسطه آماده حضور 
در مدرسه 



سال پنجم - شماره  ۱۲۶۶
چهارشنبه   ۱۲ آبان  ۱۴۰۰ - ۲7 ربیع االول ۱۴۴۳
۳5  نوامبر     ۲۰۲۱ رفهنگ

دستگاه های دولتی و اجرایی  "پیوست فرهنگی" 
را عملیاتی کنند 

ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
گفــت: یکــی از  اســتان اصفهــان 
ماموریت هــای شــورای فرهنــگ 
عمومی ایــن اســت کــه در دوره جدیــد بتــوان بــرای 
دستگاه های مختلف مطابق با خدمات، محصوالت 
و مأموریت های هر نهاد پیوست فرهنگی متناسب با 

آن را ایجاد کرد. 
رمضانعلــی معتمــدی در نشســت خبــری بــا حضــور 
اصحــاب رســانه بــا محوریــت موضــوع فرهنگــی 
عمومی اظهار داشــت: در تقویــم کشــور روز ۱۴ آبان به 
مناســبت فرهنگ عمومی اختصاص یافته است که 
در عصر حاضر با توجه به اینکه نقش و نیروی اجتماعی 
فرهنگ نســبت به گذشــته به مراتب افزون تر شــده، 
ضرورت هماهنگی و همسویی در حوزه فرهنگ بین 
صاحب نظــران و کارشناســان و برنامه ریزان کشــور و 

استان بیشتر احساس می شود.
وی افــزود: نیازهــای فرهنگــی جامعــه بــا توجــه بــه 
اقتضائــات، روز به روز تغییر می کنــد و برنامه ریزی ها و 
سیاســتگذاری ها باید در راستای نیازهای فرهنگی و 
اقتضائات زمان صورت گیرد و هدف از تشکیل شورای 
فرهنگی همین است که این شورا نه تنها در سطح کشور 

بلکه در شهرها و شهرستان ها نیز می تواند ایجاد شود.
مدیرکل فرهنــگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان با 
بیان آنکه جایگاه فرهنگ و اهمیت آن بر کسی پوشیده 
نیســت، بیان کــرد: رهبر معظــم انقــالب تعبیراتــی را 
پیرامون جایگاه و اهمیت فرهنگ دارند، یکی آن است 
که فرهنــگ مثل هواســت، چگونــه همه مــردم برای 
حیات شان نیاز به هوا دارند فرهنگ نیز چنین نقش و 

جایگاهی برای جامعه دارد.
      ضرورت تعریف »پیوست فرهنگی« برای 

خدمات، پیش از ارائه در جامعه 
وی بــا بیــان آنکــه ضــرورت پرداختــن بــه مولفه های 
کــه  می کنــد  جامعه ای ایجــاب  هــر  در  فرهنگــی 
سیاســت گزاران فرهنگــی در ایــن بــاره حســاس و 
برنامه ریزی کنند،زیرا زیربنای هر توســعه ای توسعه 
فرهنگــی اســت، خاطرنشــان کرد: هــر تکنولــوژی که 
می خواهد ایجاد شود باید فرهنگ و زیرساخت فرهنگی 
آن تکنولوژی ایجــاد شــود. رهبر معظــم انقــالب از آن 
تحت عنوان "پیوست فرهنگی" نام می برند، یعنی هر 
خدماتی که قرار اســت در جامعــه به مردم داده شــود 

الزمه اش پیوست فرهنگی است.
معتمدی ادامه داد: پیوســت در حوزه های مختلف 

معنا پیدا می کند همچون پیوست سالمت، عدالت، 
در این میان پیوست فرهنگی به صورت عام است که 
همه شئون جامعه را دربر می گیرد. یکی از ماموریت های 
شورای فرهنگ عمومی این اســت که در دوره جدید 
بتوان برای دستگاه های مختلف مطابق با خدمات، 
محصوالت و مأموریت های هر نهاد پیوست فرهنگی 

متناسب با آن را ایجاد کرد.
وی با بیان آنکه در حوزه فرهنگ سازی عزم عمومی و 
ملی الزم اســت چرا که بــا آحــاد عمومی ســروکار دارد، 
گفت: یکی از تعاریف فرهنگ، آداب و رسوم و تفاوت ها 
و اقلیم هر منطقه است که ما در ایران شاهد بسیاری 
از این تفاوت ها و اقلیت های مختلف هستیم بنابراین، 
اصالح فرهنگ عمومی یکی از محورهای است که باید 
جامعه به آن بپــردازد و سیاســتگذاری آن در شــورای 

فرهنگی شکل می گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با 
طرح این سوال که رســانه ها به چه میزان در حوزه 
کنــون از منظــر  عمومی نقش ایفــا می کننــد و آیــا تا
فرهنگ عمومی به رفتارهای معمول در جامعه نگاه 
گر به صورت روزمره دقایقی به  کرده اند، بیان کرد: ا
رفتار مردم در سطح جامعه توجه کنیم، می فهمیم 

که تمام ارزش هایی که اسالم و انقالب اسالمی برای 
آن خــون داده، بایــد همگــی در شــورای فرهنــگ 

عمومی قرارگیرد.
معتمدی با اشــاره به نقش پررنــگ رســانه در ارتقای 
فرهنگ عمومی در جامعه، خاطرنشان کرد: هنگامی که 
یک پیام به صورت مرتب از مراجع اطالع رسانی مختلف 
تکرار شــود، می تواند هنجار را تقویت و ناهنجاری را از 
میان ببرد و فرهنــگ عمومی را ارتقــا دهد، پس نقش 
رسانه ها و اصحاب رسانه در اینجا مشخص می شود. 
وی گفت: درخواســت می کنم که رســانه ها پیرامون 
فرهنگ عمومی که می تواند رفتار و فرهنگ مختلف را 
گر می گوییم  در خود جای دهد به درستی بپردازیم. ا

دروغ بد است آن را اطالع رسانی کنیم. 
این موضوعات در جاهای مختلفی همچون مساجد 
و محل های فرهنگی بیان می شــود اما به عنوان یک 
ضــد ارزش و عملــی غیراخالقــی اطــالع رســانی کنیم 
چــرا کــه بــا تبییــن موضوعــات مختلف بــرای مــردم، 
بسیاری از معضالت حل می شــود. مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان با بیان آنکه رسانه ها 
و ابزارهای مختلف امــروزی در ایجاد و اصالح فرهنگ 
عمومی می تواند سازنده باشــد، اظهار داشت: نقش 

رسانه در اصالح و ارتقا فرهنگ عمومی نقش مهمی بوده 
و ضروری اســت روزانه بــه آن پرداختــه و موضوعات و 
مصداق های مختلف طرح و بیان شود. وی گفت: صدا 
و سیمای ما خوشبختانه به مسئله فرهنگ عمومی به 
خوبی پرداخته است. چقدر از طریق فیلم ها و سریال ها 
می توانیم تقویت فرهنگ عمومی را اجرا و ساختارهای 
فرهنگــی را اصــالح کنیــم. فرهنــگ عمومی همیــن 
مکالمات، پوشش، انصاف و زندگی روزمره مردم است 
مثال امروز کم فروشی صورت می گیرد مراجع قانونی هم 
مهر می زنید اما کسی  اعتراضی نمی کند و اینجاست که 

ضرورت فرهنگ عمومی مشخص می شود.
معتمدی بــا بیان آنکــه رســانه ها به عنوان کســی که 
می توانــد به همــه موضوعــات بپــردازد بایــد عملکرد 
دســتگاه ها، ظرفیت ها و کم و کاستی ها را شناسایی 
و اعــالم کنــد، خاطر نشــان کــرد: مطالبــه در راســتای 
فرهنگ عمومی باید بســیار زیاد باشــد. به طور مثال 
رسانه می تواند موضوعی را در سطح جامعه مطرح کند 
و پس از تبدیل شــدن آن به موضوع و گفتگوی قالب 
در جامعه، بازخوردهای مورد نظر خود را دریافت کند 
بنابراین رسانه پویا رسانه ای است که می تواند در همه 

ابعاد اجتماعی و فرهنگی ورود پیدا کند.

رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان گفت: 
قوانین کهنه و به روزرسانی نشده صنایع دستی کشور، 
چالش های جدی برای معاش و انگیزه هنرمندان و 

فعاالن این بخش ایجاد کرده است. 
عباس شیردل رییس اتحادیه صنف صنایع دستی استان اصفهان گفت: 
قوانین کشور در صنایع دستی کارآمد نیست که مشکالت بسیاری برای 

صادرات محصول و واردات مواد اولیه به دنبال داشته است.
به گفته وی، صنایع دســتی با کمترین هزینه و فضا قابل تولید اســت 
از این رو دولت و سازمان هایی مانند شهرداری ها باید زمینه ای را ایجاد 
کنند تا هنرمند بتواند بدون واســطه، کاالی خود را در داخل و خارج از 

کشور ارائه دهد.
شیردل تصریح کرد: در سایه نبود قوانین به روز و ممنوعیت های صادراتی، 
ارتزاق بسیاری از هنرمندان این بخش با تهدید روبه رو شده که کناره گیری 
یا مهاجرت آنان به کشور های دیگر و استفاده از تسهیالت آن کشور ها برای 

تولید صنایع دستی را به دنبال داشته است.
وی افزود: در کنار تنگنا هــای مالی فعاالن این بخش، قوانیــن اداره کار 
کز و کارگاه های تولید صنایع دستی و الزام به  درباره به کارگیری نیرو در مرا
تامین حقوق و بیمه آنان، هنرمندان را با مشکل مواجه کرده است، چرا 
که ماهیت صنایع دستی اقتضا می کند نیروی به کارگرفته برای آن حداقل 

۲ سال به عنوان کارآموز فعالیت کند.
شیردل تصریح کرد: هنرمندان به دلیل این محدودیت ها قادر به پذیرش 
هنرآموز نیستند و این به معنای آغاز منسوخ شــدن هنر است، چرا که 

امکان آموزش و یادگیری هنر وجود ندارد.
وی اضافه کرد: حبس هنر و هنرمندان و محدود کردن آن ها با قوانین 

سخت و پیچیده، شتاب توسعه اقتصاد شهری را کند می کند.
رییــس اتحادیــه صنایــع دســتی اســتان اصفهــان افــزود: عــالوه بــر 
مشکالت مربوط به ســطوح کالن، از ظرفیت های مهم اصفهان نظیر 
خواهرخواندگــی با شــهر های مطرح جهــان نیز بــرای رونق ایــن حوزه 

استفاده نشده است.
به گفته وی، تبادل فرهنگی با شهر های جهان و رایزنی های ثمربخش 

و عملی برای توسعه صنایع دستی اصفهان، معرفی، نمایش و صادرات 
کنون کمرنگ بوده است. آن تا

شیردل افزود: بسیاری از هنرمندان این بخش میراث دار و پاسدار هنر خود 
بودند، اما مسئوالن نتوانستند معاش آن ها را تامین کنند تا هنر ایران و 

اصفهان آنطور که باید به جهان ارائه شود.
رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان، بیان دالیلی مانند تحریم 
و مشکالت اقتصادی برای بی توجهی به معاش هنرمندان را نپذیرفت و 
گفت: سوء مدیریت و کم کاری، تنها دلیل این چالش ها در حوزه صنایع 

دستی است.
به گفته وی، اصفهان، شهر جهانی و خالق صنایع دستی با وجود برگزاری 
همایش های بزرگ در این زمینــه، هنوز از وضعیت مناســبی برخوردار 
نیست و نتوانسته ایم با تکیه بر این فرصت ها، عنوان ها و ظرفیت های 
استان، آن طور که بایسته است، مشکالت فعاالن این بخش را مدیریت 

کنیم.
وی بــا بیان اینکه در حال حاضر، بانک مرکزی کشــور صــادرات صنایع 
دستی را ممنوع کرده است، افزود: متغیر بودن قیمت ارز نیز برای صنایع 

دستی چالش جدی ایجاد کرده است.
به گفته شیردل، هزینه شــرکت در نمایشگاه های بین المللی نیز برای 

هنرمندان مقرون به صرفه نیست.
رییس اتحادیه صنف صنایع دستی استان اصفهان گفت: بسیاری از 
کارگاه ها و فروشگاه های صنایع دستی استان در شرایط کرونایی تعطیل 

و غیرفعال شده است.
به گفته وی، بسیاری از هنرمندان و صنعتگران برای پرداخت اجاره کارگاه 

و مغازه خود با مشکل مواجه هستند.
شیردل، راه اندازی سامانه »سادرا« و »جانا« برای ثبت نام فعاالن حوزه 
گردشگری و صنایع دستی، تقسیط قبوض خدماتی کارگاه های صنایع 
دستی، پرداخت تســهیالت به کارکنان این کارگاه ها، تعویق پرداخت 
اقساط بانکی کارگاه ها و فروشگاه های صنایع دستی و امکان بازاریابی 
الکترونیک صنایع دستی در استان را از جمله اقدامات میراث فرهنگی 
در این حوزه برشمرد و افزود: این اقدامات کافی نیســت و کارگاه داران و 

هنرمندان صنایع دستی برای تهیه مواد اولیه و ادامه فعالیت و جلوگیری 
از ورشکســتگی به حمایت و تعریف سازوکار راهگشــاتر برای این بخش 

نیاز دارند.
به گفته مسئوالن و بر اساس برآورد صورت گرفته، بحران اقتصادی ناشی 
از شیوع کرونا بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان به فعاالن صنایع دستی استان 

اصفهان خسارت وارد کرده است.
افزون بر ۷۰ هزار هنرمند صنایع دستی در استان اصفهان فعالیت می کنند 
که در چهار سال گذشــته ۴۰ هزار نفر از آن ها شناسایی و شناسنامه دار 

شده اند.
از ۶۰۲ رشــته صنایع دستی شناســایی شــده در دنیا ۲۹۹ مورد مربوط 
به ایــران و از این تعــداد ۱۹۶ رشــته مربوط به اســتان تاریخــی و هنرپرور 
کنون ۴۰۰ هزار نفر شاغل در این بخش ساماندهی  اصفهان است که تا
شــده اند که با احتســاب خانواده های این افراد معیشــت حدود چهار 

میلیون نفر به صنایع دستی گره خورده است.
امروز از ۱۹۶ هنر صنایع دستی ایران حدود ۳۵ هنر بیشتر نمانده است.

استان اصفهان به لحاظ حجم، ۶۰ درصد تولید صنایع دستی کشور را به 
خود اختصاص داده که از جمله این رشته ها زری دوزی و قلمکاری، ترمه 
و نقره کاری، تذهیب و تحریر انواع کتاب، قرآن، قطعات نگارگری و نقاشی 
کاری، منبت و قلم زنی روی انواع فلزات  است و در عرصه خاتم کاری، مینا

نیز شهرت جهانی دارد.

نخســتین دوره آموزشــی طنز مطبوعاتی با عنوان »دوپینگ خنده« بــا حضور محمدرضا 
شهبازی در اصفهان برگزار می شود.

نخستین دوره آموزشی طنز مطبوعاتی با عنوان »دوپینگ خنده« 
در اصفهان با حضور محمدرضا شهبازی نویســنده، طنزپرداز و مجری تلویزیون، 

مسئول باشگاه طنز و کاریکاتور انقالب اسالمی برگزار می شود.
مدیر دفتر طنز حوزه هنری استان اصفهان در خصوص برگزاری این برنامه گفت: این 
برنامه اولین برنامه شب طنز مطبوعاتی است که در سال جاری در حوزه هنری برگزار 
می شود. جلسه حضوری این برنامه در ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه روز پنج شنبه ۱۳ آبان ماه 
با حضور محمدرضا شهبازی طنزپرداز خوب کشورمان برگزار می شود و این دوره که به 
صورت کارگاهی برگزار می شود دارای جلسات آموزش مجازی نیز هست و در مجموع 

کرین ادامه داد: عالقه مندان می توانند پس از حضور در این دوره وارد  دوره یک ماه به طول می انجامد. رسول شا
دوره های تخصصی دفتر طنز حوزه هنری استان اصفهان شوند و به صورت حرفه ای 

به طنزپردازی بپردازند.
مدیر دفتر طنز حوزه هنری استان اصفهان با اشاره به برگزاری این نشست تخصصی 
خاطرنشــان کرد: در این جلســات شــرکت کنندگان با تکنیک هــای طنز پــردازی، 
قالب های طنز و جریان شناسی طنز کشور و ایران آشنا خواهند شد و کتاب هایی برای 

نوشتن بهتر طنز به آنها معرفی می شود.
وی خاطرنشــان کرد: هدف از برگزاری این دوره آموزشــی طنز مطبوعاتی، آشــنایی 
مخاطبان با این گونه طنزپردازی اســت و همچنین تربیت طنزپردازانــی که پس از 

گذراندن این دوره بتوانند به صورت حرفه ای به نوشتن طنز بپردازند.

رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان:

کشور نیازمند به روزرسانی است  قوانین صنایع دستی 

با حضور محمدرضا شهبازی برگزار می شود؛

نخستین دوره آموزشی طنز مطبوعاتی در اصفهان

خبر

صنایع 
دستی

خبر

کــران چهــار فیلم »حکــم تجدیــد نظر«،  زمان ا
»گربــه ســیاه«، »اتومبیــل« و »صحنه زنــی« در 

سینماهای کشور، مشخص شد.
 طبق جلسه شورای صنفی نمایش، فیلم های 
»حکم تجدید نظر« بــه کارگردانی محمدامین 
کریم پور از ۲۸ آبان، »گربه ســیاه« بــه کارگردانی 
کریــم امینــی از ۱۰ آذر، »اتومبیل« ســاخته علی 
میــری رامشــه از ۱۷ آذر و »صحنــه زنــی« بــه 
کــران  کارگردانــی علیرضــا صمــدی از ۲۴ آذر ا

می شود.
کران ۱۱  پیش از این نیز شورای صنفی نمایش از ا

فیلم دیگر در پاییز امسال خبر داده بود.

نمایش »بعــد از افتــادن« از دوشــنبه ۱۰ آبان ماه به 
تهیه کنندگی نوید محمد زاده و کارگردانی حسین 
حسینیان در مرکز تئاتر مولوی به روی صحنه رفت.

نمایش »بعد از افتادن« نوشته روزبه کاظمی، کار 
حسین حسینیان و با تهیه کنندگی نوید محمدزاده 
در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران روی 

صحنه می رود.
ایــن نمایــش پیــش از ایــن در بیســت و ســومین 
جشــنواره بین المللی تئاتر دانشــگاهی ایران روی 
صحنه رفتــه و موفق بــه دریافــت تندیس بهترین 
کارگردانی، تندیس بهتریــن بازیگر زن و مقــام دوم 

نمایشنامه نویسی از این جشنواره شده است.
در ایــن نمایش کــه هــر روز )به جــز شــنبه ها( در دو 
نوبــت و رأس ســاعت های ۱۸ و ۲۰ و به مــدت زمان 
۵۵ دقیقه اجرا می شود، سپهر طهرانچی، مرجان 
اتفاقیان، عرفان امین، احسان قره داغی و شایسته 

سجادی ایفای نقش می کنند.
      دیگر عوامل این نمایش بدین شرح هستند:

مدیر پروژه: روح اهلل زندی، مشاور کارگردان: بهنام 
نوایی، طراح صحنــه و لباس: مریــم نورمحمدی، 
طراح موسیقی: علی علوی، طراح نور: علی کوزه گر، 
طراح پوستر: ســید مهدی موســوی تبار، عکاس: 
محمدعبــدی، دســتیار کارگــردان و برنامــه ریــز: 
امیرحسین بیات، مدیر صحنه: احمدرضا خانی، 

منشی صحنه: امیرحســین اســماعیلی، دستیار 
تولید: سعید مؤمنی، امیرحسین جاللیان، مسعود 
عزیزی ســاخت دکور: سید مصطفی طباطبایی، 

احمد نیک آئین،
دوخــت لبــاس: اصغــر عزیــزی، دســتیاران طــراح 
نور: رضــا رضایی، محمدحســین کوزه گــر، ریحانه 

جمشیدیان، ابوالفضل نوروزی اشاره کرد.
در خالصه این نمایش آمده اســت: خانواده ای در 
خانه تلویزیون می بینند. پیک وارد خانه می شود. 
بــا آن هــا تلویزیــون می بینــد. عالقه منــدان بــرای 
دیدن این نمایش می توانند از طریق سامانه تیوال 

نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.

»از ریشــه تــا امــروز« نوشــته معــراج قنبری توســط 
انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد. این کتاب 
پژوهشــی در تاریخ و اسناد سه ناشر کهنه کار یعنی 
»فرانکلین«، »بنگاه ترجمه و نشر کتاب« و »علمی و 

فرهنگی« است.
کتاب »از ریشه تا امروز: پژوهشی در تاریخ و اسناد سه 
ناشر« انتشارات فرانکلین، بنگاه ترجمه و نشر کتاب 
و میراث دار این دو یعنی انتشارات علمی و فرهنگی، 
با پژوهــش و تٔالیــف معــراج قنبــری و زیــر نظر علی 
دهباشی به تازگی در ۶۴۸ صفحه، توسط انتشارات 

علمی و فرهنگی منتشر شده است.
گــون تاریخــی در هفت دهه  با گذر از حــوادث گونا
از عمر انتشــارات فرانکلین، اســناد و مســتندهای 
تاریخــی گران بهایــی انباشــته می شــود. عجیــب 
که ایــن اســناد ارزشــمند در ســال های گذشــته در 
اســتخر و انبــاری دور ریخته می شــوند و در معرض 
پوسیدن و از بین رفتن قرار می گیرند. در دوره جدید 
انتشارات علمی و فرهنگی برای نجات، جمع آوری، 
دسته بندی و اسکن آن اسناد خاک گرفته و ارزشمند 
تصمیم گرفته می شود و سرانجام تاریخچه سه ناشر 
ریشــه دار برآمده از همین منابع تاریخی در دستور 

تدوین و تٔالیف کتابی نو، یعنی »از ریشــه تا امروز«، 
قــرار می گیرد؛ این کتاب منتخبی اســت از نامه ها، 
قراردادها، طرح جلدها، دســت خط ها، تصاویر و 
اسناد سه ناشر از سال ۱۳۳۳ تا ۱۴۰۰ شمسی. در »از 
ریشه تا امروز« ۵۶۳ نامه، سند و تصویر تاریخی و ۲۸۷ 

طرح جلد منتشر شده است.
 فصــل اول کتــاب »از ریشــه تــا امــروز« بــه تاریخچه 
و تحــوالت انتشــارات فرانکلیــن، زندگــی همایون 
صنعتــی زاده و فعالیت هــای متنوع این ســازمان 
انتشــاراتی از جملــه ســازمان کتاب هــای جیبی، 
ســازمان چاپ افســت، کتاب های درســی، کاغذ 
پارس، نشــریه کتاب امــروز و… اختصــاص دارد. در 
ادامه تاریخچه بنگاه ترجمه و نشــر کتاب و زندگی 
احســان یارشــاطر و در انتهــای فصــل نخســت نیز 
تاریخچه میراث دار این دو یعنی انتشارات علمی و 

فرهنگی بررسی شده است.
در فصل دوم نامه ها و اسناد مربوط به مترجمان، 
نویســندگان، ویراســتاران و طراحــان گرافیــک 
مرتبط با این ناشران آورده شــده است. از همایون 
صنعتی زاده و احسان یارشاطر گرفته تا ایرج افشار، 
کریــم امامــی، نجــف دریابنــدری، منوچهــر انــور، 
محمدابراهیم باستانی پاریزی، سیدمحمدعلی 
جمال زاده، سیدحسن تقی زاده، ژاله آموزگار، پوری 
ســلطانی، محمدرضا شــفیعی کدکنی، ســیمین 
دانشــور، عبدالحســین زرین کــوب، غالمحســین 
یوسفی، حمید عنایت، اسماعیل فصیح، بهمن 
فرسی، پرویز کالنتری، مرتضی ممیز، عباس زریاب 
خوئی، محمود بهزاد، بهمن فرزانه، احمد آرام، فروغ 
فرخ زاد، شاهرخ مسکوب، غالمحسین مصاحب، 
سعید نفیسی، مجتبی مینوی و… شخصیت هایی 
که شمارشان در کتاب بیش از صد نفر است. فصل 
ســوم نیز به اســناد روابط فرانکلین با دیگر ناشران 

شاخص اختصاص دارد.

فیلم کوتاه »ارتودنسی« به کارگردانی، نویسندگی و 
تهیه کنندگی محمدرضا میقانی به جشنواره ای در 

انگلیس راه یافت.
فیلم کوتاه »ارتودنسی« به کارگردانی، نویسندگی و 
تهیه کنندگی محمدرضا میقانی در جشنواره لیدز 

)Leeds( انگلیس به نمایش در می آید. این جشنواره 
کادمی اســکار است. جشــنواره لیدز از  مورد تأیید آ

۳ تا ۱۸ نوامبر برابر با ۱۲ تا ۲۷ آبان ماه برگزار می شود.
این جشــنواره از آثار اســتعدادهای نو و برجســته و 
کنون در بریتانیا به نمایشی  همچنین آثاری که تا

گذاشته نشده اند، حمایت می کند.
ســایر عوامل این فیلــم عبارتنــد از بازیگــران: مریم 
حســینی، یاس فرخنده، آرزو عالی، مهدی صدر، 
یاســمین ابراهیمــی، مدیــر تصویربــرداری: بهــروز 
بادروج، طراح صحنه و لباس: باران سرمد، تدوین: 
گذار: امین شریفی، موسیقی:  پویان شعله ور، صدا
مونا مطبوع ریاحی، صدابردار: ســعید زنــد، طراح 

گریم: یلدا زاهدی.

کران پاییزی  ۴ فیلم جدید در راه ا

کننده تئاتر می شود  نوید محمد زاده تهیه 

توسط انتشارات علمی و فرهنگی؛

کتاب »از ریشه تا امروز« 
درباره سه ناشر قدیمی کشور منتشر شد

حضور »ارتودنسی« در جشنواره مورد تایید اسکار

سینما

تئاتر

تازه های نشر

رئیــس اداره توســعه فرهنــگ ســالمت 
کســن  گــه وا برگــزاری مســابقه نقاشــی "ا
کرونــا کشــف نمی شــد، چــی می شــد؟" 
را عاملــی جهــت ترغیــب دانــش آمــوزان 
کسیناســیون کرونــا  و خانواده هــا بــه وا

عنوان کرد.
ئیــان اظهــار داشــت: اداره  فرینــاز توال
توســعه فرهنــگ ســالمت وابســته بــه 
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی 
شــهرداری اصفهــان بــا همــکاری اداره 
کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان 
به برگزاری مســابقه نقاشــی ویــژه دانش 
کسن کرونا کشف  گه وا آموزان با عنوان "ا
کــرده  نمی شــد، چــی می شــد؟" اقــدام 

است.
وی بــا اشــاره بــه برگزاری ایــن مســابقه 
افــزود: بــا توجــه به اینکــه دانش آمــوزان 
در این مسابقه شرکت می کنند، خانواده 
آن ها نیز درگیر برگزاری مســابقه خواهند 
شــد و بــه طــور غیــر مســتقیم ترغیــب به 

کسیناسیون می شوند. وا
کنون اســتقبال  توالئیان تصریــح کرد: تا
قابــل توجهــی از ســوی دانــش آمــوزان 
تمــام مقاطــع ســنی صــورت گرفتــه کــه 
براین اساس مهلت ارسال آثار تا ۱۳ آبان 

تمدید شد.
گفتنی اســت؛ عالقه مندان برای کســب 
اطالعات بیشتر در خصوص برگزاری این 
مســابقه نقاشــی می تواننــد بــا شــماره 
۳۵۲۱۱۹۹۴ تمــاس حاصــل کنند.اعالم 

برنامه های هفته انیمیشن در اصفهان
مدیــر دفتــر تخصصــی ســینما از برگزاری 
برنامه های هفته انیمیشــن در اصفهان 

از ۱۰ تا ۱۲ آبان خبر داد.
مصطفی حیدری گفــت: دفتر تخصصی 
ســینما وابســته بــه ســازمان فرهنگــی 
اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان 
بــه مناســبت روز جهانــی انیمیشــن و بــا 
همکاری حــوزه هنری و اســتودیو هوگو، 
برنامه های ویــژه ای در حوزه انیمیشــن 
در عمارت تاریخی سعدی برگزار می کند.
و  آثــار  بررســی  داشــت:  اظهــار  وی 
بزرگداشــت "حســن خراســانی" یکــی از 
پیشکسوتان انیمیشن، نمایش ۱۰ سال 
انیمیشــن اصفهان و پخش آثــار برگزیده 
انیمیشــن اصفهــان، بررســی مکتــب و 
تاریخچــه دیزنی بــا حضور پیــام معنوی 
و برگــزاری نشســت تخصصی بــا موضوع 
"انیمیشــن ایران" بــا حضور امیرحســین 
صالحی از جملــه موضوعات برنامه های 

هفته انیمیشن در اصفهان است.
وی افــزود: برنامه هــای هفته انیمیشــن 
در اصفهان از ۱۰ تا ۱۲ آبان ساعت ۱۵ تا ۱۹ 
در محل عمارت تاریخی سعدی واقع در 

خیابان استانداری برگزار می شود.
حیدری تصریح کــرد: عالقه مندان برای 
کســب اطالعــات بیشــتر در خصوص این 
شــماره  بــا  می تواننــد  برنامه هــا 

۳۲۲۴۳۸۹۵ تماس حاصل کنند.

مدیر دفتر تخصصی ســینما از برگزاری 
در  انیمیشــن  هفتــه  برنامه هــای 

اصفهان از ۱۰ تا ۱۲ آبان خبر داد.
مصطفــی حیــدری اظهــار کــرد: دفتــر 
تخصصی ســینما، وابســته به سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری 
بــه مناســبت روز جهانــی  اصفهــان 
انیمیشــن و با همکاری حــوزه هنری و 
اســتودیو هوگــو، برنامه هــای ویــژه ای 
در حوزه انیمیشــن در عمارت تاریخی 

سعدی برگزار می کند.
وی اضافه کرد: بررســی آثار و بزرگداشت 
"حســن خراســانی" یکی از پیشکسوتان 
انیمیشــن، نمایــش ۱۰ ســال انیمیشــن 
اصفهــان، بررســی مکتــب و تاریخچــه 
و  معنــوی  پیــام  حضــور  بــا  دیزنــی 
برگــزاری نشســت تخصصــی بــا موضــوع 
"انیمیشــن ایران" با حضور امیرحســین 
صالحی از جمله موضوعات برنامه های 

هفته انیمیشن در اصفهان است.
مدیــر دفتــر تخصصــی ســینما افــزود: 
در  انیمیشــن  هفتــه  برنامه هــای 
اصفهان از ۱۰ تا ۱۲ آبان ساعت ۱۵ تا ۱۹ 
در محل عمارت تاریخی ســعدی واقع 

در خیابان استانداری برگزار می شود.
حیــدری تصریــح کــرد: عالقــه منــدان 
در  بیشــتر  اطالعــات  کســب  بــرای 
خصوص ایــن برنامه هــا می تواننــد بــا 
شــماره ۳۲۲۴۳۸۹۵ تمــاس حاصــل 

کنند.

کسیناسیون با  ترغیب به وا
برگزاری مسابقه نقاشی کرونا

اعالم برنامه های هفته 
انیمیشن در اصفهان 

نقاشی

خبر
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۳  نوامبر     ۲۰۲۱ ورزش6
۲۴ ساعت پر تنش برای فوتبال ایران:

مجوز حرفه ای یا کابوس 
هر ساله سرخابی های پایتخت؟!

هواداران ســرخابی روز یک شنبه 
را همچــون دیگــر روزهــای تقویــم 
فوتبالی این دو تیــم می توانند جز 
روز های سخت و پر تنش به یاد بیاورند. چرا که دریافت 
مجوز حرفه ای AFC از سوی این دو باشگاه به کابوس 

هر ساله آنها مبدل شده است.
به گزارش ایمنا، ســرخابی های پایتخت ۲۴ ســاعت 
پر تنش را در فوتبال باشــگاهی خود ســپری کردند. 
البته این نوع تنش ها به یک اپیدمی دائم الوقوع برای 
فوتبال کشورمان و به ویژه سرخابی های پایتخت بدل 
شده اســت. اما همه چیز از یک گمانه زنی رسانه ای 
شروع شد. در حالی که به علت تعطیلی کنفدراسیون 
فوتبال آســیا در روز یک شــنبه هنوز آخرین وضعیت 
اســتقالل و پرســپولیس مشــخص نشــده بود، یک 
رسانه اماراتی اعالم کرد تیم های بزرگ غرب آسیا اعم 
از االهلی، االتحاد و النصر عربستان، الوحده و العین 
امارات و همچنین استقالل و پرسپولیس به دالیل 
مختلف حــذف شــده اند، حتــی چند چهــره معتبر 
رسانه ای در فوتبال آسیا بر این موضوع صحه گذاشتند 
و به نوعی این خبر به خود داشت رنگ و بوی واقعیت 
می گرفت. اما در این گزارش قصــد داریم در خصوص 
مجوز حرفه ای موشکافی بیشتری کرده باشیم و صفر 
تا صد ۲۴ ساعت پر تنش فوتبال ایران و سرخابی های 

پایتخت را بررسی کنیم:
      مجوز حرفه ای AFC چیست؟

مجــوز حرفــه ای یــا )Club Licensing( مجموعــه از 
استانداردها و قوانینی است که باشگاه ها باید برای هر 
کدام از آنها اسناد و مدارکی را تهیه و ارسال کنند. این 
اســتانداردها و قوانیــن را یــک ســازمان مرجــع مثل 
)کنفدراســیون فوتبال آســیا( AFC که باالترین نهاد 
کم بر فوتبال اســت و تمامی فدراسیون  در آســیا و حا
کشــورهای قاره آســیا و باشــگاه های فوتبال عضو آن 
هستند و بر اســاس قوانین آنها وضع شــده این نهاد 

بزرگ فعالیت می کنند.
مجوز حرفه ای شــامل ۵ معیــار اصلی اســت که این 
معیارها عبارتنــد از ورزشــی، زیرســاخت، پرســنلی، 
حقوقی و مالی که روی هم رفته دارای حدودا ۶۰۰ آیتم 
هستند و تمامی بخش های یک باشگاه حرفه ای را 
شامل می شود و آنها باید مستندات معتبر را آماده و 

سایت مدیریت مجوز حرفه ای ارسال کنند.
در ادامه بخش سوم متن قواعد کنفدراسیون فوتبال 
آســیا را مشــاهده می کنید که پنج معیار اصلی مجوز 

حرفه ای سازی برای باشگاه ها را نشان می دهد:
      چرا مجوز حرفه ای AFC الزام آور شده است؟

بــر اســاس اســتانداردها و قوانینی که هرســال نیــز از 
سوی کنفدراسیون فوتبال آســیا هم به روز می شود 
باشــگاه موظف به توســعه و انطباق مجموعه خود 
با آنها هســتند و تمامی این موارد در قالــب فایل ها و 
مستنداتی به AFC ارسال می شود. باشگاه های ایرانی 
نیز به دلیل اینکه خیلی ســخت خــود را تغییر یــا بروز 
می کنند اهرم فشار و زوری که از سوی کنفدراسیون 
فوتبال آســیا به آنهــا وارد می شــود موجــب رخ دادن 

اتفاقاتی مثبت در آنها است.
کادمی های خود توجه نکرده  باشگاه هایی که قبال به آ
و یا حتی بــا بدهی های مالی یا شــکایت های بســیار 

زیــادی روبــرو بوده انــد و در بخــش زیر ســاخت نقاط 
کنون با ارزیابی چندین  ضعف بسیاری داشته اند هم ا
ساله در مجوز حرفه ای توانسته اند خود را تغییر داده 
و پیشــرفت کنند البته این موارد به جز باشگاه های 
استقالل، پرسپولیس و چند باشگاه دیگر همچون 

کتور سازی است. ترا
سهیل مهدی، مسئول کمیته صدور مجوز حرفه ای 
فوتبال ایــران که بــه طور مســتقیم زیر نظــر AFC کار 
می کند، در این خصوص می گوید: این مجوز شــامل 
کادمی، مالی،  زمینه های ساختارسازی، پرسنلی، آ
حقوقی و … به منظور حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
اســت و در تعبیر مــا از حرفه ای شــدن تنها ســاختن 
ورزشگاه و سالن های تمرین و تزریق پول فراوان برای 

قراردادهای نجومی و دستمزدهای باال نیست.
همانگونه که تمامی باشگاه های معتبر دنیا از سال ها 
قبل شروع به ارســال مدارک در قالب مجوز حرفه ای 
باشــگاه خــود کرده انــد، باشــگاه های ایرانی و آســیا 
هــم چنــد ســالی اســت که ایــن ارزیابی هــا را از خــود 
انجام می دهنــد. باشــگاه های ایرانی به دلیل اینکه 
از استاندارها دور هستند و باید جایی باشد تا با متر و 
معیارهای جهانی خود را ارزیابی کنند، مجوز حرفه ای 

همان خط کشی که به باشگاه کمک می کند.
      سند سازی برای سرخابی های پایتخت!

با وجــود مشــکالت مختلــف در تیم های ایرانی باید 
به این نکته اشاره کرد که تا چند هفته قبل، تنها دو تیم 
گل گهر و سپاهان از تیم های لیگ برتری توانسته بودند 

تمام معیارهای این مجوز حرفه ای را تأمین کنند.
حدود یک هفته قبل، و بعــد از بررســی های خود در 
ارتباط با شرایط ۱۶ باشــگاه حاضر در لیگ برتر ایران، 
کمیته حرفه ای ســازی فدراســیون فوتبال تصمیم 
نهایی خــود را مبنی بــر اعطای مجــوز به دو باشــگاه 
گرفت و تنها دو باشــگاه فــوالد مبارکه ســپاهان و گل 
گهر سیرجان را مجاز به اخذ مجوز حرفه ای دانست تا 
باشگاه های پرسپولیس، استقالل و فوالد خوزستان 

در آستانه حذف از لیگ قهرمانان آسیا قرار گیرند.
گر چه ۱۱ تیم لیگ برتری دیگر ایران هم از دریافت این  ا
مجوز محروم مانده اند اما به علت اینکه لیگ برتر ایران 
هیچ الزامی بــرای حرفه ای شــدن تیم هــا ندارد، این 

تیم ها می توانند در مسابقات باشگاهی ایران شرکت 
کنند اما از حضور در باالترین سطح فوتبال باشگاهی 

آسیا محروم هستند.
در ســال های گذشــته با وجود نداشــتن زمین های 
ســطح  در  پایــه  تیم هــای  کادمــی،  آ و  تمریــن 
حرفه ای، مشــکالت مالــی از جملــه بدهی هنگفت 
بــه فوتبالیســت های داخلــی، هویــت حقوقــی غیر 
مســتقل و همینطور گزارش های مالی غیر شــفاف، 
عدم درآمدزایی از محل تبلیغات محیطی و همینطور 
عــدم شــفافیت مالــی، تعــدادی از تیم های ایــران از 
جمله اســتقالل و پرســپولیس هر ســاله این مجوز را 

کسب می کردند.
حتــی دو تیــم ســپاهان و گل گهــر ســیرجان هــم 
درآمدهای خود را از سمت بودجه دولتی و از کارخانه 
دریافــت می کننــد و بــه ماننــد تیم هــای اروپایــی از 
درآمدهــای مســتقل مانند حــق پخــش تلویزیونی 
و تبلیغــات و فــروش بازیکــن بهــره منــد نیســتند. 
دریافت این چنین مجوزها در سال های اخیر نشان 
می دهد سند ســازی گســترده ای از ســوی سازمان 
لیگ، فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش برای سرپوش 
گذاشــتن به مشــکالت اشــاره شــده رقم خورده و به 
ک کردن صورت مســئله انجام  نوعی همگی برای پا

شده است.
      مهلت سه ماهه همراه با جریمه!

کمیتــه حرفــه ای ســازی AFC در کشــورهای تحت 
پوشش خود کمیته مجوز حرفه ای و کمیته بدوی را 
مسئول اعطای مجوز حرفه ای سازی باشگاه ها کرده 
است. در نهایت پس از اختالف نظرها کمیته استیناف 
صدور مجوز حرفه ای در خصوص مــوارد پیش آمده 
رأی نهایی را صادر می کند. با این حال به نظر می رسد 
با اعمال جریمه هایی مهلت سه ماهه به دو باشگاه 

پرسپولیس و استقالل داده شده است.
با اعالم کاظم اولیایی عضو کمیته استیناف فدراسیون 
فوتبال به باشــگاه های پرســپولیس و استقالل سه 
ماه فرصت داده شــد تا نواقص خود را برطرف کرده و 
حتی با پرداخت جریمه یک میلیاردی برای هر یک 
از تیم ها شش نقص موجود در روند حرفه ای سازی 

را بر طرف کنند.

اولیایی در ادامه صحبت هایش گفت: این باشگاه ها به 
صورت مشروط مجوز گرفتند. با توجه به شرایطی که 
کتور و پرسپولیس وجود  برای باشگاه های استقالل، ترا
داشت، کمیته استیناف حرفه ای سازی باشگاه ها 
تصمیم گرفت مجوز حضور آنها در لیگ قهرمانان آسیا 
را صادر کند اما به شرطی که در طول فصل مشکالت 

خود را برطرف کنند.
وی خاطرنشــان کرد: ایــن کمیتــه در هــر زمانــی کــه 
گــر  بخواهــد، قــادر اســت این مجــوز را باطــل کنــد و ا
باشــگاه ها نتواننــد بــه تعهداتــی کــه داده انــد عمل 

کنند این کار را انجام خواهیم داد.
عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اضافه کرد: 
مجوز حضور ایــن باشــگاه ها صادر شــده اما بــه طور 
حتم به ضرر فوتبال ایران است؛ با شرایط ویژه ای که 
وجود داشت می شد یک بار برای همیشه مشکالت را 
برطرف کرد اما دوستان به جای اینکه مشکالت را حل 

کنند شرط ها را پذیرفتند.
از ســوی دیگــر علــی عالــی، مشــاور عالــی رئیــس 
فدراســیون فوتبال در گفتگو با برنامــه تلویزیونی در 
مورد حذف استقالل و پرسپولیس از لیگ قهرمانان 
آســیا گفت:فقط بحث این دو باشــگاه نیست. تنها 
 AFC ســه باشــگاه مجوز دریافــت کرده انــد. پروســه
مانند اساسنامه فدراسیون فوتبال است. زمان آنها 
تمام شــده اســت و باید ببینیم که AFC به مــا زمان 

می دهد این باشگاه ها مدارک را کامل کنند یا نه.
او ادامه داد: فعال قطعــی چیزی از ســوی AFC اعالم 
گر ما در این ماجــرا صداقت نداشــته  نشــده اســت. ا
باشــیم نه تنها تمام تیم ها از لیــگ قهرمانان حذف 
می شوند بلکه جریمه سنگینی برای فوتبال ایران در 

نظر خواهند گرفت.
این صحبت ها نشان می دهد فوتبال ایران و به ویژه 
دو باشگاه سرخابی پایتخت به دلیل عدم طی کردن 
راه درســت خصوصی ســازی و متکی بــودن به نهاد 
دولتی به نام وزارت ورزش و جوانان متحمل ضررهای 
ســنگینی خواهند شــد. باید دید طــی روزهــای آتی 
موضع رسمی و نهایی کنفدراسیون فوتبال آسیا در این 
خصوص چه خواهد بود و چه تصمیمی از سوی این 

نهاد اتخاذ خواهد شد.

خبر

در اولین دیــدار از مســابقات لیگ برتــر هندبال 
زنان تیم فوالد مبارکه سپاهان مقابل تیم صنایع 

روشنایی یکتا البرز به برتری رسید.
هفدهمین دوره مســابقات لیگ برتــر هندبال 
زنان با دیدار تیم هــای فوالد مبارکه ســپاهان و 
صنایع روشنایی یکتا البرز استارت خورد که در 
پایان ایــن بازی تیم فــوالد مبارکه توانســت این 
بــازی را با حســاب ۳۵ بر ۲۰ به ســود خــود پایان 

دهد.
صنایــع روشــنایی یکتــا البــرز بعــد از حــذف 
تیــم در جــدول  اشتادســازه جایگزین ایــن 

مسابقات شد.
هفدهمین دوره از مسابقات لیگ برتر هندبال 
با حضور ۸ تیم آغاز شده است. دور نخست این 
مسابقات از دهم آبان آغاز و تا ۱۴ آبان به میزبانی 

تهران انجام خواهد شد.
تیم اشتادسازه مشهد قهرمان دو دوره قبل این 
مســابقات و حامی تیم هــای ملــی دختــران 
کــه مدت ها اســت زمزمــه انحــالل آن بــه گوش 
می رسید، به دلیل عدم حضور برای انجام تست 

pcr از جدول مسابقات حذف شد. 
      نتایــج روز نخســت مســابقات لیــگ برتــر 

هندبال زنان 1۰ آبان:
فــوالد مبارکه ســپاهان ۳۵ - صنایع روشــنایی 

یکتا البرز ۲۰
اتریسا تهران - کیهان پاالیش مالیر ساعت ۱۳:۰۰
سنگ اهن بافق - شهید شاملی کازرون ساعت 

۱۵:۳۰

کات شاهرود - تاسیسات دریایی ساعت ۱۸:۰۰
      برنامه روز دوم و سوم دور نخست مسابقات 

لیگ برتر هندبال زنان:
چهارشنبه ۱۲ آبان:

کیهان پاالیش مالیر - کات شاهرود ساعت ۱۰:۳۰
شهید شــاملی کازرون - صنایع روشنایی یکتا 

البرز ساعت ۱۳:۰۰
آتریســا تهران - فــوالد مبارکه ســپاهان ســاعت 

۱۵:۳۰
تاسیســات دریایی - ســنگ آهن بافق ســاعت 

۱۸:۰۰
جمعه 1۴ آبان:

سنگ آهن بافق - کیهان پاالیش مالیر ساعت 
۱۰:۳۰

کات شاهرود - آتریسا تهران ساعت ۱۳:۰۰
فوالد مبارکه سپاهان - شهید شــاملی کازرون 

ساعت ۱۵:۳۰
صنایع روشنایی یکتا البرز - تاسیسات دریایی 

ساعت ۱۸:۰۰

مســابقات انتخابی تیــم ملی تکوانــدو زنان به 
منظــور حضــور در رقابت هــای آزاد قهرمانــی 
جهان )G۴( برگزار و نفرات اعزامی به این رویداد 

مشخص شدند.
بــه گزارش ایســنا، برهمین اســاس مســابقات 
انتخابــی تیــم ملــی تکوانــدو زنــان، بــا حضــور 
آوران طالیــی ســی و یکمیــن دوره  مــدال 
مسابقات بین المللی جام فجر و سومین دوره 
رقابت های بین المللی آزاد آســیا، مــدال آوران 
بیســت و چهارمیــن دوره مســابقات قهرمانی 
آســیا و منتخبیــن کمیتــه فنــی برگــزار و نفرات 

اعزامی به این رویداد مشخص شدند.
بــا اعــالم ســازمان تیم هــای ملــی، ســعیده 
غــزل  کیلوگــرم(،   -۴۶ نصیــری)وزن 
ناهیــد  کیلوگــرم(،   -۴۹ ســلطانی)وزن 
کیانی)وزن ۵۳- کیلوگرم(، زهرا شیدایی)وزن 
۵۷- کیلوگرم(، نرگس میرنوراللهــی)وزن ۶۲- 
کیلوگــرم(، کوثــر اساســه)وزن ۶۷- کیلوگــرم( 
کیلوگــرم(   -۷۳ ملیــکا میرحســینی)وزن  و 
هوگوپوشــانی هســتند که جواز حضــور در این 
رویــداد را به دســت آوردند؛ تکلیــف تکواندوکار 
اعزامی وزن ۷۳+ کیلوگرم هفته آینده مشخص 

خواهد شد.
مهشــید کریمیــان، نســترن ولــی زاده، عســل 
صابری، عالمــه پوشــیان و زهرا وطن دوســت 
نیز به عنوان حریف تمرینــی در کنار این نفرات 

حضور دارند.
کمرانــی  هدایت ایــن نفــرات برعهــده مهــرو 
بــه عنــوان ســرمربی و اعظــم درســتی و راضیه 
آقاجانپور به عنوان مربی است. تمرینات نفرات 
راه یافته بــه اردو از عصر دیروز )ســه شــنبه - ۱۱ 

آبان ماه( آغاز شد.
مســابقات آزاد قهرمانــی جهــان تکوانــدو زنان 
G۴ ،۲۰۲۱ اســت و بــه نفــرات اول تــا ســوم بــه 
ترتیب ۴۰، ۲۴ و ۱۴.۴۰ امتیاز در راستای افزایش 

رنکینگ المپیکی تعلق می گیرد.

پس از آنکه دیدار هفته ســوم لیگ برتر فوتبال 
بیــن تیم هــای پیــکان و ذوب آهــن بــه تعویق 
افتاد، زمان این دیدار معوقه از ســوی سازمان 

لیگ مشخص شد.
بر اســاس زمان بندی قبلی ســازمان لیگ قرار 
بــود تیم هــای پیــکان و ذوب آهــن در روزهای 
اخیــر و در چارچــوب هفتــه ســوم لیــگ برتر به 
مصاف یکدیگر بروند اما حضور چند بازیکن تیم 
ذوب آهــن در اردوی تیم ملی امید کشــورمان 

باعــث شــد این مســابقه بــه تعویــق افتــاده تــا 
ذوبی ها بعد از بازی ســنگین برابر اســتقالل در 
هفته دوم به مصاف رقیــب دیرینه خود یعنی 

سپاهان در شهرآورد اصفهان بروند.
اما لحظاتی قبل ســازمان لیگ فوتبال کشــور 
زمان دقیــق دیدار دو تیم پیــکان و ذوب آهن 
را اعــالم کــرد کــه طبــق برنامه ایــن بــازی روز 
جمعه ۲۱ آبان ماه و از ساعت ۱۶ برگزار خواهد 
شــد. این مســابقه در ورزشــگاه شــهر قــدس 

برگزار می شود.
البته این دیدار همزمــان با بازی های تیم ملی 
کشورمان در مســابقات مقدماتی جام جهانی 
قطــر برگزار خواهد شــد و بــه دلیل آنکــه دو تیم 
پیکان و ذوب آهن هیچ نماینده ای در لیست 
گان اســکوچیچ ندارنــد، تاریخ مورد  نفرات درا
نظر برای برگزاری بازی از ســوی ســازمان لیگ 

انتخاب شده است.

بوکســورهای اوزان ۶۷ و ۷۵ کیلوگرم ایــران، 
از راهیابــی بــه مرحله یــک چهارم مســابقات 

جهانی بازماندند.
بــه گزارش ایســنا، در جریــان مبــارزات مرحله 
یک هشتم نهایی رقابت های بوکس قهرمانی 
جهان ۲۰۲۱ صربســتان، دو بوکسور اوزان ۶۷ 
و ۷۵ کیلوگرم ایــران روی رینــگ رفتنــد کــه بــا 
قبول شکســت مقابل رقبای خــود، از گردونه 

مسابقات حذف شدند.
در ایــن مبــارزات ابتــدا مســلم مقصــودی در 
وزن ۶۷ کیلوگــرم به مصــاف »الشــا گرولی« از 
گرجســتان رفت کــه بــا عملکردی نــه چندان 
خوب، مقابل حریف خود تن به شکست داد و 
حذف شد. او پیش از این بوکسور کره جنوبی 

را شکست داده بود.
دیگــر بوکســور ایران نیــز شــاهین موســوی 
کــه در وزن  ملی پــوش المپیکی ایــران بــود 
۷۵ کیلوگــرم، بــا قبــول شکســت برابــر »کوین 
شــومن« آلمانــی، از راهیابــی بــه مرحلــه یــک 
چهارم بازماند تا بار دیگر در مرحله یک هشتم 

مسابقات جهانی حذف شود.
المپیــن تیــم ملــی بوکس ایــران پیــش از ایــن 
گویانــا را  مبــارزه، رقبایــی از قرقیزســتان و 

شکست داده بود.

فوالد مبارکه سپاهان پیروز اولین 
دیدار لیگ برتر هندبال زنان

خبر

اعالم ترکیب تیم ملی تکواندوی زنان ایران 
در مسابقات عربستان

اعالم زمان دیدار معوقه پیکان و ذوب آهن

حذف موسوی و مقصودی از رینگ جهانی بوکس

خبر

معاون توســعه مدیریت و منابــع وزارت ورزش 
و جوانان از واریز پاداش به حساب مدال آوران 
المپیــک و پارالمپیک توکیــو و عوامــل اجرایی 

آنها خبر داد.
ژاله فرامرزیان در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: 
پاداش مدال آوران المپیک و پارالمپیک توکیو 
و عوامــل اجرایی ایــن بازیهــا از طریــق محــل 
اعتبــارات وزارت ورزش و جوانــان بــه حســاب 

آنها واریز شد.
وی در پایان میزان مبلغ اعتبارات پاداش مدال 
آوران المپیک و پارالمپیک و عوامــل اجرایی را 
بیش از ۸۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این 
مبلغ از محل اعتبــارات وزارت ورزش و جوانان 

تامین و به حساب ورزشکاران واریز شد.

کاپیتان ذوب آهن می خواهد برابر هواداران این 
تیم از فوتبال خداحافظی کند.

بــا وجود این که باشــگاه ذوب آهن برای قاســم 
حدادی فر یک مراسم خداحافظی تدارک دیده 
بود و با هماهنگی با سازمان لیگ این مراسم قرار 
بود در بازی ذوب آهن مقابل ســپاهان و داربی 
اصفهان برگزار شود اما قاســم حدادی فر با این 
مراســم مخالفت کرد و اعالم کرد دوست ندارد 

به این شکل از فوتبال خداحافظی کند.
حدادی فر از باشــگاه ذوب آهن خواست تا این 
گران  مراســم در زمان دیگــری با حضور تماشــا

برگزار شود.

مهاجم تیم ملی کشورمان در میان برترین 
گلزنان سال ۲۰۲۱ فوتبال جهان قرار دارد.

ســایت فدراســیون بین المللی آمار و تاریخ 
فوتبــال )IFFHS( اســامی برترین گلزنــان 
فوتبال جهان در سال ۲۰۲۱ را منتشر کرد که 
در آن، روبرت لواندوفسکی با ۵۶ گل زده، در 

جایگاه نخست قرار دارد.
ارلینگ هالند ســتاره بوروســیا دورتموند با 
۴۳ گل، رده دوم را به خود اختصاص داده 
و کریســتیانو رونالدو، لیونل مسی و محمد 
عبدالرحمــان، مهاجــم الهــالل ســودان بــا 

۴۰ گل زده، در رتبه های بعدی قرار دارند.
مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی و پورتوی 
کنــون ۳۰ گل در رقابت هــای  پرتغــال کــه تا
جایــگاه  در  رســانده،  ثمــر  بــه  مختلــف 
بیست وپنجم برترین گلزنان فوتبال جهان 

در سال ۲۰۲۱ ایستاده است.
طارمی پس از علی مبخــوت اماراتی که ۳۴ 
بار دروازه رقبا را گشوده است، دومین گلزن 

برتر قاره آسیا به شمار می رود.

بانــوی تکوانــدوکار شــهرضایی در رقابت های 
جهانــی افتخارآفریــن شــد و مــدال نقره ایــن 
رقابت هــا را کســب کــرد. رییــس اداره ورزش و 
جوانان شهرضا گفت: مســابقات الیو جهانی 
"کیورگــی" تکوانــدو جــام تــکاوران، بــا حضــور 
رزمی کاران قاره های آسیا، اروپا و آمریکا به میزبانی 
شــهر کرج برگزار شــد. علی نقی انصــاری افزود: 
فاطمه قرمزی نژاد رزمی کار باشگاه فجر شهرضا 
موفق شد مدال نقره این رقابت ها را کسب کند.

وی همچنین به مسابقات کشوری ووشو سبک 
شینگ یی چوان که در شیراز خاتمه یافت نیز 
اشاره کرد و افزود: پوریا قلعه امام قیسی از شهرضا 
در رده سنی جوانان نیز مدال طالی این دوره را از 

آن خود کرد.
انصاری تصریح کرد: در رده سنی نونهاالن این 
دوره از رقابت هــای کشــوری در زنجــان نیــز ۲ 
ع،  ورزشــکار شــهرضایی شــامل امیرمحمد زار
مدال نقره و علی اصغر ردکا مدال برنز را بدســت 
آوردند. وی همچنین از راهیابی یک ورزشــکار 
شــهرضایی بــه اردوی تیم ملــی "موی تــای" با 
هدایت حســین قرخلو خبــر داد و گفــت: علی 
ولــدی در رقابــت بــا رقیبان سرســخت خــود با 
کســب مدال برنز، مجــوز حضــور در اردوی تیم 
ملــی بزرگســاالن اعزامی به مســابقات جهانی 
را بدســت آورد. بیــش از هفــت هــزار ورزشــکار 
سازماندهی شده در قالب ۴۰ هیات ورزشی، در 
۱۴ سالن ورزشی دولتی و ۲۶ باشگاه خصوصی 

در شهرستان شهرضا فعالیت دارند.

۸۰ میلیارد پاداش
 مدال آوران المپیک 
و پارالمپیک واریز شد

حدادی فر: 

داربی اصفهان نه! 
می خواهم برابر هواداران 

کنم خداحافظی 

گلزن شماره ۲۵  طارمی؛ 
فوتبال جهان در سال ۲۰۲۱

کسب مدال نقره تکواندوی
 جهان توسط بانوی 

رزمی کار شهرضایی
تیم صنعت آب استان اصفهان در دومین دوره 
مســابقات غواصــی وزارت نیــرو در ماده های۱۰۰ 
متر فین سویمینگ، مهارت تخصصی انفرادی 

و مهارت تیمی دو نفره اول شد.
این دوره از مسابقات در سه ماده 1٠٠ متر فین سویمینگ، مهارت 
تخصصی انفــرادی و مهــارت تیمی دو نفره بــا حضــور تیم هایی از 
اســتان های اصفهان، چهار محال و بختیاری، هرمزگان، زنجان 

و کرمان برگزار شد.
دومیــن دوره مســابقات غواصــی آقایــان وزارت نیــرو از پنجــم تــا 

هفتم آبان مــاه به میزبانــی شــرکت آب منطقه ای اصفهــان برگزار 
شــد و اعضای تیم صنعت آب اصفهان را قاسم کریمیان، مهرداد 
حیــدری، علیمــراد عالیپــور، امین خیــراهلل لونــی از شــرکت آبفای 
اســتان اصفهان و مجیــد نصــر از شــرکت آب منطقــه ای اصفهان 

تشکیل می دادند.  
شایان ذکر است که این مسابقه با رعایت کامل دستورالعمل های 
کسن شرکت  ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین دریافت دو دز وا
کنندگان برگزار شــد. نخستین دوره این مســابقات در سال ۱۳۹۸ 

به میزبانی شرکت آب منطقه ای استان مرکزی برگزار شده بود.

مدال آوری تیم صنعت آب استان اصفهان در دومین دوره مسابقات غواصی وزارت نیرو

خبر

چهره پرافتخار کشتی و ورزش ایران در مسابقات جهانی و المپیک، گفت: مسئوالن 
شــیراز به وعده های خود در دادن پاداش عمل نکردند و نیمی از پاداش ۷۵۰ 

میلیونی که در مصاحبه هایشان قول داده بودند را پرداخت کردند!
محمدرضا گرایی در گفت وگو با ایسنا، با قدردانی از مردم ایران بخاطر ابراز محبت شان به ورزش 
کشتی، اظهارکرد: مردم عزیز ما همیشه به قهرمانان خود لطف و محبت داشته اند و من نیز با 
دعای خیر آن ها توانستم در رقابت های المپیک و جهانی به ۲ مدال طال برسم و خوشحالم 

توانستم برای لحظاتی خنده را بر لب شان بیاورم.
دارنده مدال های طالی کشــتی فرنگی جهان و المپیک، در پاســخ به این ســوال که آیا با 

کثر کشتی گیرانی که در المپیک  کسب این ۲ مدال طال قانع شده یا خیر، گفت: ا
به مدال طال رســیده بودند به مســابقات جهانــی نیامدند اما هــدف من از 

همان ابتدا تکرار مدال طال در مسابقات جهانی بود و لطف خدا نیز شامل 
حالم شد که بر سکوی نخست هر ۲ رویداد بایستم. کسب مدال طالی 

المپیک انگیزه زیادی به من داد تا در مسابقات جهانی نیز به مدال طال 
برسم. قطعا با این ۲ مدال طال قانع نشده ام و باز هم با همه توان برای 

خوشحالی مردم و کسب بهترین نتایج به میدان می روم.
وی درباره رسیدن به رکورد کسب مدال های طالی المپیک و جهان 

در یک سال، که برای نخستین بار در ورزش ایران صورت گرفت، 
خاطرنشان کرد: این اعتماد به نفس را داشتم که در هر ۲ رویداد 

به مدال طال برسم و واقعا به چیزی جز طال فکر نمی کردم. خوشحالم توانستم به این افتخار برسم و برای 
کشورم افتخارآفرینی کنم. امیدوارم در مسابقات جهانی پیش رو و همچنین المپیک ۲۰۲۴ نیز 
باز هم به مدال های طال برسم. محمدرضا گرایی در پاسخ به این سوال که بسیاری معتقدند 
برادرش محمدعلی گرایی به حقش در المپیک و مسابقات جهانی نرسید، گفت: علی بیشترین 
سهم را در کسب مدال های من داشت و واقعا کسب این افتخارات را مدیون او هستم. بدون 
شک با داشتن برادری بزرگتر که در اردوها و مسابقات، همیشه به من کمک کرده، توانستم 
به این موفقیت ها برسم. علی واقعا به حقش نرسید و برای او خیلی ناراحتم که با ناداوری نتوانست 
در المپیک حقش را بگیرد. به هر حال اتفاقی است که افتاده و ما هر دو با انگیزه زیاد تمرینات را 
شروع کرده ایم و می خواهیم در المپیک پاریس ۲ مدال طال برای کشتی و ورزش ایران 

بدست بیاوریم.
وی در پایان گفت: از مردم عزیزمانتشــکر می کنم و امیــدوارم باز هم دعای 
خیرشــان بدرقه راه ما باشــد تا در میادین بعدی نیز باعث شــادی آن ها 
شــویم. همچنین از پدر و مادرم، مربی عزیزم آقــای گیوی، محمد بنا و 
کادر فنی تیم ملی و دکتر دبیر رییس فدراسیون کشتی و حمید سوریان 
بخاطر زحماتشــان تشــکر می کنم. این موفقیت ها حاصــل تالش و 
حمایت های آقایان دبیر و سوریان است که بطور کامل وقتشان را 
برای کشتی گذاشته اند. امیدوارم ما نیز با تکرار نتایج خوب بتوانیم 

جبران کنیم.

گرایی: نگذاشتند "علی" به حقش برسد
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سال پنجم - شماره  ۱۲۶۶
چهارشنبه   ۱۲ آبان  ۱۴۰۰ - ۲7 ربیع االول ۱۴۴۳
۳7  نوامبر     ۲۰۲۱ سالمت

مصرف مکمل ویتامین سی بعد از ۵۰ سالگی
 چه فوایدی دارد؟ 

مصــرف مکمــل ویتامیــن ســی 
بعــد از ۵۰ ســالگی اثرات عمــده ای 
روی بــدن دارد کــه در ایــن مطلب 
با آن ها آشنا می شــوید. مصرف مکمل ویتامین سی 
زمانی برای بســیاری از آدم ها اهمیت پیدا می کند که 
احساس بیماری کنند، یا زمانی که در آستانه ابتال به 

سرماخوردگی یا آنفوالنزا باشند.
چیزی که ممکن اســت متوجه نباشیم این است که 
با افزایش سن، مصرف مکمل های ویتامین C مهم تر 
می شوند. این مکمل ها عملکرد بهتر و بیشتری برای 

مبارزه با سرماخوردگی دارند.
امی گودسون نویسنده کتاب راهنمای تغذیه پزشکی 
درباره استفاده از مکمل ویتامین C می گوید: ویتامین 
C با افزایش سن برای ســالمتی ما ضروری است. این 
ویتامین، نقش های مهمی مانند کمــک به ایمنی و 
کمک به تشکیل کالژن دارد. به طور کلی فواید ویتامین 

C در موارد ذیل قابل بررسی است.
      مصرف مکمل ویتامین سی؛ به عنوان یک آنتی 

اکسیدان عمل می کند
بــه گفتــه گودســون، افــراد بــاالی ۵۰ ســال می توانند 
از مصــرف مکمل هــای ویتامیــن C بــه دلیــل اثــرات 

کسیدانی آن سود ببرند. آنتی ا
گودسون معتقد است که: »ویتامین C به عنوان یک 
کســیدان عمل می کند. ایــن ویتامیــن به قوی  آنتی ا
نگه داشتن سیستم ایمنی بدن یاری می رساند. و به 
محافظت از سلول ها در برابر رادیکال های آزاد، کمک 

می کند.«
رادیکال های آزاد به سلول های بدن آسیب می رسانند. 

با مصرف ویتامین C، بــدن در مبارزه بــا رادیکال های 
آزاد مقاوم می شود. بنابراین اطمینان از داشتن آنتی 
کسیدان کافی، از چیزهایی مانند ویتامین C در دوران  ا

پیری بسیار مهم است.
      به کاهش چین و چروک کمک می کند

به گفته گودســون ویتامین C همچنین یک مکمل 
عالی بــرای کمک به بهبود تشــکیل کالژن بــا افزایش 

سن است.
گودسون می گوید: »با افزایش سن، تولید کالژن طبیعی 
کاهــش می یابــد، بنابراین مصــرف ویتامیــن C کافی 
می تواند به تولیــد آن کمک کنــد.« برخی تحقیقات 
نشــان می دهد که مصرف ویتامین C ممکن است با 
احتمال کاهش چین و چروک، خشکی پوست و ظاهر 

بهتر پوست در پیری مرتبط باشد.
       مصرف مکمل ویتامین سی؛ به محافظت از 

چشم ها کمک می کند
گرچــه باید مطالعــات بیشــتری در این مــورد )کمک  ا
به محافظت چشم( انجام شــود. اما تحقیقات رو به 
رشــدی در مورد ارتباط بیــن ویتامیــن C و محافظت 
در برابــر بیماری های چشــمی مرتبط با افزایش ســن 
کوال )تباهی لکه زرد(  مانند آب مروارید و دژنراسیون ما

وجود دارد.
دانشــکده بهداشــت عمومی هــاروارد بیــان می کنــد 
گرچه هنوز  که این یافته هــا امیدوارکننــده هســتند. ا
هیچ مطالعه انسانی در مورد مکمل های ویتامین C و 

پیشگیری از آب مروارید انجام نشده است.

      چگونه ویتامین C کافی دریافت کنیم؟
کنون که فوایــد مصرف مکمــل ویتامین ســی بعد از  ا
۵۰ ســالگی را دانســتیم، چــه مقــدار از آن را روزانه باید 

دریافت کنیم؟
مقدار توصیه شــده ویتامیــن C در رژیم غذایــی برای 
مردان بالغ حدود ۹۰ میلی گرم و برای زنان بالغ ۷۵ میلی 
گرم است. توصیه می شود که مصرف ویتامین C بیشتر 

از ۲۰۰۰ میلی گرم در روز تجاوز نکند. 
گر نمی خواهید ناراحتی معده یا مشکالت  به خصوص ا
سوء هاضمه داشته باشید. بیشتر مکمل های ویتامین 
C بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی گرم در هر کپسول هستند. قبل 
از اینکه از این مقدار بیشتر مصرف کنید با پزشک خود 

صحبت کنید.

دانستنی ها

نتایــج مطالعات اخیر دانشــمندان دانشــگاه 
دوک نشــان می دهــد یکــی از عوامــل موثــر در 
یخ زدن بینی در فصل سرما می تواند استرس 

باشد. 
مطالعه ای در دانشگاه ناتینگهام نشان داده 
اســت که وقتی افراد تحت اســترس هستند، 

ج می شود. خون از صورتشان خار
در مطالعــه ای دانشــمندان بــا اســتفاده از 
دوربین هــای تصویربــرداری حرارتــی و ایجــاد 
اســترس بر دانش آمــوزان، دریافتند اســترس 

باعث سردی بینی )و صورت(می شود. 
خــون از صــورت بــه ســایر قســمت های بدن 
ک  که ممکــن اســت در موقعیت هــای خطرنا
بیشتر به آن نیاز داشته باشند، مانند عضالت 

و اندام ها حرکت می کند.
ایــن می تواند مفیــد باشــد، هنگامی که شــما 
نیاز به هوشیاری برای چیزی دارید؛ استرس 
کی بر بدن داشته  مزمن می تواند تاثیر خطرنا

باشد. 
در اینجا چند راه دیگر وجود دارد که بدن شما 

به شما می گوید که استرس دارید.
اســترس آمیگــدال مغــز را تحریــک می کنــد تــا 
پیام هایی را به غده هیپوتاالموس بفرســتد، 
غده هیپوتاالموس به نوبه خود هورمون هایی 
را در سیســتم عصبی مرکزی ترشح می کند که 
مواردی مانند تنفــس، ضربان قلب و هضم را 

کنترل می کند. 
بــرای تهدیــدات فــوری، آدرنالیــن ترشــح 
می کند. ایــن می تواند ضربان قلــب را اقزایش 
 داده و بــا انقبــاض ماهیچه هــا تنفس شــما را 

تندتر کند.
غدد فوق کلیوی کورتیزول هورمونی را ترشح 
می کنند که به هورمون استرس معروف است. 
ایــن می توانــد عملکــرد بــدن را تنظیــم کنــد 
تــا بــدن شــما نســبت بــه تهدیــدات اســترس 
کنــش نشــان دهــد؛ بــه عنــوان مثــال،  زا وا

سیستم گوارش شما به خون کمتری نسبت 
به اندام هایی که برای دویدن نیاز دارید، نیاز 
دارد، بنابراین به انحراف کشــیده می شــود و 
باعث ایجاد احســاس خالی بــودن و بال زدن 
می شــود که به عنوان حالت پروانه شــناخته 

می شود.
ترشــح مکرر کورتیزول مانند زمانی که به طور 
مزمن استرس دارید، می تواند سیستم ایمنی 
مســتعد  را  شــما  و  داده  کاهــش  را  شــما 

سرماخوردگی و عفونت کند.
به گفته دانشمندان دانشگاه ییل، با استرس 
مکــرر یــا مزمــن، مغــز شــما در مناطقــی کــه با 
احساسات و عملکرد های فیزیولوژیکی مرتبط 
هســتند، ماننــد فشــار خــون و ســطح گلوکــز، 

کوچک می شود. 
حتی افرادی کــه اخیرا یک رویداد اســترس زا 
کســتری به  را تجربــه کــرده بودند، »مــاده خا
میــزان قابــل توجهــی در بخش هایــی از قشــر 
جلوی مغز داخلی ترشح شد«. خوشبختانه، 
گر با استرس مقابله  مغز انعطاف پذیر است و ا

شود، می تواند بهبود یابد.
محققــان دانشــگاه دوک DNA کودکانــی را 
کــه در معــرض اســترس مزمــن ماننــد قلدری 
یــا خشــونت در خانــه قــرار داشــتند، آزمایش 
کردند. این نشان داد که استرس به سلول ها 
آســیب رســانده اســت که معــادل چند ســال 

پیری است.

ارتباط مستقیم یخ زدگی بینی با استرس 

استرس

کرونا

تغذیه

کی می توانید  با مصرف برخی از مواد خورا
التهاب بدن تان را کاهــش دهید. مصرف 
کــی ضد التهاب طبیعی، شــاید  مواد خورا
کــه بتوانیــد بــه  بزرگ تریــن لطفــی باشــد 
بدن تان کنید. زرد چوبه یکی از ادویه های 
شناخته شــده و پرطرفدار است. بسیاری  
بــه دلیــل رنــگ و بویــی که ایــن ادویــه بــه 
غــذا می دهــد، از آن در تهیه غذا اســتفاده 
شــگفت  اســت  ممکــن  امــا  می کننــد. 
انگیز تریــن خــواص آن را نداننــد. بــه بــاور 
متخصصــان تغذیــه و ســالمت، زردچوبــه 
یکی از ادویه هایی است که بهترین داروی 

طبیعی برای کاهش التهاب است.
این ادویه که بخشی جدایی ناپذیر از طب 
آیورودا اســت، به بهبود عملکرد شناختی 
کمک می کند و حتی ممکن اســت شــروع 
بیماری هــای عصبــی ماننــد آلزایمــر را بــه 
تاخیر بیندازد. ماده فعال اصلی زردچوبه 
به نــام کورکومین چیزی اســت کــه به این 
ادویه قابلیت مبارزه با التهاب را می دهد. 
مطالعــه ای در ســال ۲۰۱۸ کــه در ژورنــال 
Advances in Nutrition منتشــر شــده، 
کــه افــزودن کورکومیــن  نشــان می دهــد 
بــه رژیــم غذایــی می توانــد بــا جلوگیــری از 
کاهــش  التهــاب مزمــن بــه جلوگیــری از 

تسریع شناختی کمک کند.
با ایــن وجــود، برای ایــن کــه خــواص ضــد 
التهابــی زردچوبــه را دو برابــر بســازید بهتر 
اســت آن را بــا فلفــل ســیاه مصــرف کنید. 
یک بررســی علمــی در ســال ۲۰۱۷ دریافت 
که جزء اصلی فلفل ســیاه، پیپرین اســت. 
پبپریــن فلفــل ســیاه منجــر بــه افزایــش 
بیشــتر کورکومیــن زردچوبــه می شــود. به 
عبارت دیگر، زمانی که فلفل ســیاه همراه 
بــا زردچوبــه مصــرف شــود، توانایــی بدن 
در جــذب و بهره منــدی از فوایــد و خواص 

کامل ادویه را افزایش می دهد.
      زردچوبه، ضد التهاب طبیعی

بنابرایــن، دفعــه بعد که شــیر می نوشــید، 
حتما مقداری فلفل سیاه روی آن بپاشید. 
یــا چیــزی بخوریــد کــه در آن فلفــل ســیاه 
اســتفاده شــده باشــد، ماننــد ســاالد یــا 
ســاندویچ یا بــرای شــام خود یک ســبزی 
خ کرده یا تکه گوشــت را بــا زردچوبه و  ســر
فلفل سیاه چاشنی دار بسازید. به هر حال 
راه هــای زیــادی اســت که ایــن ادویــه ضد 
التهابی را در رژیــم غذایی خود بگنجانید. 
به ایــن ترتیــب می توانیــد بــه بــدن خــود 
شــانس بیشــتری بــرای مبــارزه بــا التهاب 

بدهید.

ریــزش مــو یــک عارضــه شــایع در فصــل 
پاییز اســت که بــه دلیــل کمبــود ویتامین 
 D در بــدن بــه دلیل کاهــش نور خورشــید 

است. 
هــوای ســرد باعــث ضعیــف شــدن جریان 
خون در پوســت ســر می شــود و بــه همین 
دلیل مواد مغذی ریشه مو به خوبی تامین 
نمی شــود و این عامــل منجر به ریــزش مو 

می شود.
بــرای مبــارزه با ریــزش مــو در فصــل پاییز، 
توصیه می شــود، کــه از یــک رژیــم غذایی 
سالم سرشار از ویتامین D پیروی کنید به 
طور مثــال منابــع غذایی ماهــی، آووکادو، 
غالت غنی از آن هستند بهتر است در کنار 
استفاده از این مواد غذایی از منابع سرشار 
از آهن مثــل اســفناج، کلم بروکلــی و کینوا 
اســتفاده کرد تا جــذب ویتامین Dدر بدن 
افزایــش یابد همچنیــن توصیه می  شــود، 
روزانــه دو لیتر آب بنوشــید تا ســموم بدن 

را دفع کنید.
عالوه بــر تغذیــه ســالم، از مو ها نیــز باید به 
خوبــی مراقبــت شــود و شــما می توانیــد 
کشــیدن روزانــه و اســتفاده از  بــا بــرس 
شامپوهای حاوی ریز مغذی ها از موهای 

خود مراقبت کنید.
همچنیــن ورزش می توانــد بــه تحریــک 
جریان خون در پوســت ســر کمــک کند تا 

ریشه مو با مواد مغذی تغذیه شود.
عالوه بر ایــن باید با اســترس روانــی مبارزه 
کــرد زیرا ایــن موضــوع بــه نوبــه خــود خطر 
ریــزش مــو را افزایــش می دهــد و برای این 
کار می توانید از تمرینات یوگا و مدیتیشــن 

استفاده کنید.
گر همه این اقدامات در مواجهه با ریزش  ا
مو مؤثر نبود، باید با پزشــک مشــورت کرد 
زیــرا ریــزش مــو ممکــن اســت به علــت کم 

کاری غده تیروئید نیز اتفاق بی افتد.

التهاب

که التهاب بدن را  ادویه ای 
کاهش می دهد 

علت ریزش مو 
در فصل پاییز چیست؟ 

محققان می گویند عارضه سوزن 
سوزن شدن پاها، می تواند ناشی 
از التهــاب زمینــه ای باشــد کــه 

خطرات قلبی را در این افراد افزایش می دهد. 
کریســتوفر کالیــن، سرپرســت تیم ایــن تحقیــق از 
کلینیک مایو مینه سوتا، توضیح می دهد: به دلیل 
اپیدمی مــداوم دیابــت و چاقــی کــه هر دو مشــکل 
خطر نوروپاتی فیبر کوچک و بیماری قلبی را افزایش 

می دهنــد، میزان ســوزش در پا هــا در حــال افزایش 
است.

کالین می گوید: نوروپاتی فیبر کوچک ارتباط بسیار 
قوی با بیماری های قلبی و حمالت قلبی دارد.

نوروپاتی فیبر کوچک که اغلب به دلیل یک بیماری 
زمینه ای ماننــد دیابت ایجــاد می شــود، زمانی رخ 
می دهــد کــه فیبر هــای کوچــک سیســتم عصبــی 
محیطی آســیب ببینند. گاهی اوقــات می تواند به 

نوروپاتی فیبر بزرگ تبدیل شود که منجر به ضعف، 
مشکالت تعادل و عدم هماهنگی می شود.

به گفته کالین: برخی از افراد مبتال به نوروپاتی فیبر 
کوچک در معرض خطر مشکالت قلبی هستند.

به گفته محققان، عارضه سوزن سوزن شدن پاها، 
می تواند ناشــی از التهــاب زمینه ای یا وجــود میزان 
ک به نام تری گلیســیرید  باالی چربی خون خطرنا
باشد که خطرات قلبی را در این افراد افزایش می دهد.

برای این مطالعه، محققان سوابق پزشکی ۹۴ فرد 
مبتال به این بیماری و ۲۸۲ فرد بدون آن را مقایســه 
کردند. محققان این افراد را برای حدود شــش سال 

تحت نظر داشتند.
نوروپاتــی فیبــر کوچــک در ۱۳.۳ از هــر ۱۰۰۰۰۰ نفر رخ 
می دهد. ایــن افــراد همچنیــن بیشــتر بــا احتمــال 

بیخوابی روبرو هستند.

سوزش پا ها و انگشتان از عالئم ابتال به ناراحتی قلب 

قلب

تحقیقــات جدیــد نشــان می دهــد کووید_۱۹ 
ممکن است بتواند گوش داخلی را آلوده کند 

و بر شنوایی و تعادل تأثیر بگذارد. 
در پــی گزارش هایــی از بیمــاران کوویــد -۱۹ 
بــا عالئمی ماننــد کــم شــنوایی، وزوز گــوش، 
محققــان  تعادلــی،  مشــکالت  و  ســرگیجه 
مؤسســه فنــاوری ماساچوســت از مدل های 
ســلولی گــوش داخلــی انســان و بافــت گوش 
داخلی انســان بالغ اســتفاده کردند و آن ها را 

در معرض ویروس قرار دادند.
کروناویــروس  کــه  می دهــد  نشــان  نتایــج 
می تواند گــوش داخلــی، به ویژه ســلول های 
کــه بــرای شــنوایی و تعــادل حیاتــی  مویــی 

هستند را آلوده کند. 
همچنین کروناویروس می تواند ســلول های 
شــوان که نورون ها را عایق می کننــد نیز آلوده 

کند. 
طبق ایــن مطالعــه، ســایر انــواع ســلول های 
گــوش داخلــی مســتعد ابتــالء بــه عفونــت 

نیستند.
گــرک، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن  لــی 
کــرد: راه هــای احتمالــی ورود  بــاره اظهــار 
کروناویــروس بــه گــوش شــامل لوله اســتاش 
گــوش میانــی متصــل  کــه بینــی را بــه  اســت 

می کند.
او در ادامه افزود: ویروس ممکن است از طریق 
ســوراخ های کوچــک اطــراف اعصــاب بویایی 
ج شــود، وارد فضــای مغز شــده و  از بینــی خــار
اعصاب جمجمــه ای، از جملــه اعصابی که به 

گوش داخلی متصل می شود را آلوده کند.
ایــن مطالعــه شــواهد قــوی ارائــه می دهد که 
نشان تحقیقات جدید نشان می دهد کووید 
گــوش داخلــی را  -۱۹ ممکــن اســت بتوانــد 
آلوده کند و بر شــنوایی و تعــادل تأثیر بگذارد. 
مشــکالت  باعــث  می توانــد  کروناویــروس 
شــنوایی و تعــادل شــود، امــا درصــد واقعــی 
بیماران کرونایی که مشکالت گوش را تجربه 

کرده اند نامشخص است.
گام بعدی ایــن تیــم آزمایــش درمان هــای 
احتمالــی بــرای عفونت هــای گــوش داخلــی 
ناشی از کروناویروس و سایر ویروس ها است.

کی هایی که مصرفشان  در این گزارش خورا
منجر به افزایش متابولیســم بدن می شوند 

را معرفی می کنیم. 
1. آووکادو

کننــد  ممکــن اســت برخــی از آدم هــا فکــر 
آووکادو نمی توانــد در کاهــش وزش نقــش 
مثبتی ایجاد کنــد، زیرا این میــوه به خودی 
خود سرشار از چربی است؛ اما آووکادو حاوی 
چربــی خــوب و سالمی اســت یعنــی همــان 
طوری که ممکن اســت بدانیــد، چربی تک 

اشباع نشده دارد. 
با وجود ایــن، همیــن چربی تک غیر اشــباع 
اســت کــه می توانــد بــه افزایــش ســوخت و 
ســاز بدن و بهبــود متابولیســم کمــک کند؛ 
بنابرایــن، بــا مصرف ایــن میــوه می توانیــد 
چربی های بدن تان را با سرعت باالتری آب 
کنید و بسوزانید آووکادو در عین حال سرشار 

از فیبر و پروتئین نیز هست.
2. پرتقال

این میــوه از خانــواده مرکبــات منبع بســیار 
C اســت؛ مقــدار  بــرای ویتامیــن  خوبــی 
ویتامین C موجــود در این میــوه حدود ۵۰۰ 
میلی گرم است یعنی تقریبا چهار برابر مقدار 
توصیــه شــده بــرای مصرف ایــن ویتامیــن. 
بنابراین، با مصرف این میوه ســرعت چربی 

ســوزی بدن تان تا حدود ۵۰ درصد افزایش 
می یابد. 

این آمار بسیار شــگفت انگیز هستند؛ از این 
رو، پرتقــال را دســت کم بــه مــدت ۱۲ هفته 
در برنامه غذایی تان بگنجانید تا به سرعت 

شاهد کاهش وزن تان باشید.
۳. تمشک

بهتــر اســت بدانیــد هــر فنجــان از ایــن میوه  
کوچک و خوشمزه حاوی حدود ۸ گرم فیبر 
اســت و هر وعده  مصرف آن فقــط حدود ۶۰ 

کالری وارد بدن می کند. 
بنابرایــن، توصیــه می کنیم ایــن میــوه را بــه 
تنهایی یا به همراه غالت صبحانه، ماست، 
کی دیگر نوش جان  بســتنی، یا هر نوع خورا

کنید.

گوش داخلی وارد می کند  کرونا به  که  آسیبی 

که سوخت و ساز بدن را باال می برند  ۳میوه 

پوست و مو

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره ۳۵۸۰ و ۳۵۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ آقای محسن رستم نیا فرزند 
حسنعلی نسبت به سه دانگ مشاع و خانم زینب یزدانی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت ۱۲۵/۴۴ مترمربع قسمتی از پالک ثبتی شماره ۵۲۲/۲ و ۵۲۳/۱ واقع در قطعه ۳ نجف 
آباد واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ - حجت اله کاظم زاده اردستانی 

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۱۵۳۸۸ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 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 خانم اعظم خزائیلی 
نجف آبادی فرزند عشقعلی ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۹۵/۲۰ مترمربع قسمتی از پالک ثبتی 
شماره ۸۳۵/۲۲ اصلی قطعه ۳ نجف آباد واقع در بخش ۱۲ ثبت اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی 
می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ - حجت 
اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 

۱۲۱۵۴۳۹/ م الف

آگهی مفاد آرا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت دهاقان

شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۹۰۰۱۲۶۹، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵، مفاد آرا هیات حل 
اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده ۱ قانون و ماده ۸ آیین نامه صادر 
گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی 
آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهی 
است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 
بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۹۰۰۰۳۷۸، ۱۴۰۰/۰۷/۱۲، آقای اصغر تکاملی فرزند حسین 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۷۱/۸۹ مترمربع پالک ۲۱۰۷ فرعی از ۱۲۱ اصلی که قبال پالک 
۹۸۵/۱ فرعی بوده است واقع در ابنیه دهاقان انتقال ۲۱/۵ سهم و ۵۱/۵ سهم مشاع از ۷۳ سهم از 
۱۵۹ سهم و یک سوم سهم مشاع چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق موضوع سند ۲۰۳۲۷ مورخ 
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ و ۲۷۳۴۹ مورخ ۹۲/۷/۲۵ دفتر ۵۹ دهاقان مالکیت اصغر تکاملی صادر گردیده است. 
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ 

- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان – ۱۲۱۳۹۹۳ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۷۷۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ هیات دو خانم نسرین مجنوبی به 
شناسنامه شماره ۱۳۰۰۳ کدملی ۰۰۷۵۲۱۴۳۲۶ صادره تهران فرزند رحمت نسبت به ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۱۵۳ مترمربع از پالک شماره ۷۲۳ فرعی از ۹۹ اصلی واقع در اصفهان بخش 
۱۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ - رییس 

اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۱۵۸۵۷ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۷۷۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ هیات دو آقای مهدی شفیعی به 
شناسنامه شماره ۳۳ کدملی ۶۲۱۹۶۸۰۰۷۳ صادره بویین میاندشت فرزند جواد نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۱۷۸/۷۶ مترمربع از پالک ۱۳۹۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت 
اسناد و امالک شمال اصفهان از مالکیت رسمی غالمعلی بهمنی شمس آبادی موضوع سند انتقال 
۳۳۱۷۵ مورخ ۴۸/۷/۲۷ دفترخانه ۶۵ اصفهان که مع الواسطه به موجب قولنامه عادی ازطرف احمد 
بهمنی احد از ورثه غالمعلی به متقاضی 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: ۱۴۰۰/۰۸/۱۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ - رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۱۶۳۴۹ / م الف

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۱۷۰، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۸، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۳۰۴ مربوط به تقاضای آقای/خانم مهدی مهرابی کوشکی مبنی بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق 
نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل مع الواسطه سند 
۴۴۴۵۸۷ مورخ ۷۴/۰۳/۲۷ دفتر ۴۰ و سند ۲۷۹۳۱ مورخ ۹/۰۹/۰۶ و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا 
و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و 
بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت 
آقای/خانم مهدی مهرابی کوشکی به شناسنامه شماره ۱۱۳۰۴۰۳۹۷۱ کدملی ۱۱۳۰۴۰۳۹۷۱ صادره 
فرزند محسن نسبت به ششدانگ یکباب باغ به مساحت ۱۴۲۶/۴۵ مترمربع پالک شماره ۳۳۵ فرعی از ۹۲ 
اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 
طی گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی 
تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۲، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ - رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۱۵۳۶۷ / م الف

آگهی
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کمپانــی ادوبی بــرای اولیــن بار بــه صورت 
رســمی اعالم کرده اســت کــه قابلیت های 
برنامــه ویرایــش تصویر محبوب فتوشــاپ 
را به صورت محدود بــرای مرورگرهای وب 

عرضه خواهد کرد.
 کمپانی ادوبی با عرضه بتای عمومی جدید 
  Adobe Creative Cloud به کاربران سرویس 
کــه بــرای اولیــن بــار  اجــازه داده اســت 
از  را  محــدودی  فتوشــاپی  ادیت هــای 
طریق صفحات وب و به صورت ابری روی 

عکس های مدنظرشان اعمال کنند.
ادوبی ایــن نســخه را پیــش نمایشــی از 
قابلیت هــای کوچک ویرایشــی فتوشــاپ 
خوانده اســت و به ایــن ترتیــب نمی توان از 
آن انتظار یک نرم افزار تمام عیار فتوشــاپ 
را داشــت. در هــر حــال شــما بــا اســتفاده 
از ایــن بتــا می توانید کار خــود و ســایرین را 
در کــروم یا اج بــاز کــرده و مشــاهده کنید و 
در صورت تمایل نظــرات خــود را در رابطه 

با آن بنویسید. 
گی هــای  ویژ از  می توانیــد  حتــی  شــما 
ویرایشــی محدود ایــن نســخه نیــز بــدون 

دانلود نرم افزار فوتوشاپ استفاده کنید.
به ایــن ترتیــب از ایــن پــس، کاربــران کروم 
بــوک نیــز می توانند بــه صــورت محــدود از 
کننــد.  قابلیت هــای فتوشــاپ اســتفاده 
کنون ۱۰.۸ درصــد از بازار  کروم بوک هــا هم ا

لپ تاپ ها را بــه خود اختصــاص داده اند و 
عرضه ایــن بتا به ایــن جمع کمــک می کند 

که به دنیای فتوشاپ وارد شوند.
الزم به ذکر است که عرضه این بتا به عنوان 
 Creative Cloud بخشی از استراتژی جدید

ادوبی معرفی شده است.
جالب است بدانید که این استراتژی بیش 
از عرضــه قابلیت هــای خالقانــه جدیــد به 
اتصال کاربران به یکدیگــر و افزایش میزان 

خالقیت آنها از این طریق تمرکز دارد.
 Creative Cloud ســرویس  مشــترکان 
کنــون یــا در طی چنــد روز  می تواننــد هــم ا
آینــده از طریــق مرورگرهــای وب به اســناد 
فتوشــاپ خود دسترســی داشــته باشــند. 
به این ترتیــب کاربــران پس از فعال شــدن 
دسترســی می توانند ســند فایل فتوشاپ 
 Creative موجــود خــود را در فایل هــای
Cloud باز کرده و از قابلیت های ویرایشــی 

تحت وب استفاده کنند.

به نظر می رسد که روزهای تولید تلفن های 
همراه ارزان قیمت با دوربین و مشــخصات 
نه چندان قوی گذشته اســت و کمپانی ها 
بــه ســمت تولیــد تلفن هــای همــراه خوش 
قیمت با دوربینها و مشخصات داخلی قوی 

پیش می روند.
شــبکه  در  تازگــی  شــیائومی به  کمپانــی 
اجتماعی چینــی ویبو به تلفن هــای همراه 
آینده خود یعنی ردمی نــوت ۱۱ و نوت ۱۱ پرو 
اشــاره کــرده اســت و از دوربین بســیار قوی 
۱۰۸ مگاپیسکلی این همراه های هوشمند 

صحبت به میان آورده است. 
تیزری که در این شبکه اجتماعی قرار گرفته 
است سنسور دوربین را به همراه شماری از 
اجزای آن به نمایش در آورده است. کمپانی 
شــیائومی از چنــد هفتــه قبــل تیزرهایــی از 
ردمی نــوت ۱۱ را در قالب ویدیوهای ســبک 
ک گذاشــته اســت و در این  زندگی به اشــترا
تیزرها تاریخ عرضه این محصول را برای ۲۸ 

کتبر برنامه ریزی کرده است. ا
به این ترتیب به نظر می رسد که ردمی نوت 

۱۱ پرو و احتمــاال مدل پایه این ســری یعنی 
ردمی نــوت از سنســور ۱۰۸ مگاپیکســلی 
برخوردار خواهند شــد اما هنوز مشخصات 
دوربیــن پشــتی این دو محصول مشــخص 

نشده است. 
البته پیش از این نیز ردمی نــوت ۱۰ پرو نیز از 
چنیــن دوربین قدرتمندی برخوردار شــده 
بود اما سایر مشــخصات داخلی آن چندان 

چنگی به دل نمی زد.
بــرای  قدرتمنــد  دوربیــن  عرضــه  البتــه 
دستگاهی ارزان قیمت چندان دور از ذهن 
نیســت و رونــد کار فنــاوری به صــورت کلی 
گی های جدید  به این صورت اســت کــه ویژ
ابتــدا بــرای تلفن های گــران قیمــت عرضه 
می شــوند و پــس از مدتــی دســتگاه های 
خــوش قیمت نیــز از آنها بهره منــد خواهند 

شد. 
ایــن رونــد پیــش از ایــن در دوربین هــای 
چندگانه، سنســورهای حسگر اثر انگشت و 
فناوری تشخیص چهره نیز دیده شده بود.
با این حال تنها تفاوتی که دوربین های ۱۰۸ 
مگاپیکسلی با ســایر فناوری های ذکر شده 
دارند ایــن اســت کــه شــاید هنــوز اســتفاده 
واقعی از دوربینها و تصاویر با کیفیت بسیار 
باال بــرای مخاطب عادی مشــخص نشــده 
کاربــران بــه چنیــن  اســت. تنهــا برخــی از 
دوربین قدرتمندی نیاز دارند و بســیاری از 
خریــداران گوشــی همراه هــای هوشــمند از 
چنین سنسوری بهره کافی را نخواهند برد.

در ایــن خبــر بــه آمــوزش نحــوه دسترســی به 
کامپیوتر یا لپ تاپ ویندوزی بدون اســتفاده 

از رمز عبور می پردازیم. 
همانطور که احتمــاال می دانیــد، گزینه ورود 
بدون رمز عبــور، در حــال حاضر برای نســخه 

خانگی ویندوز ۱۰ در دسترس است. 
گــی فقــط بــرای کاربران ســطح  قبال، ایــن ویژ
ســازمانی ویندوز قابل دسترســی بــود، با این 
کنون به صــورت رایگان  حال، همــه کاربران ا

به این ابزار دسترسی دارند. 
گــی در  همچنیــن گفتــه می شــود که ایــن ویژ
آینده بــرای Home Edition ۱۱ Windows نیز 

در دسترس خواهد بود. 
البته توجه داشــته باشــید که برای اســتفاده 
از ایــن ســرویس بایــد یــک حســاب کاربــری 

مایکروسافت داشته باشید.
      دسترسی به ویندوز بدون رمز عبور

• مرحله ۱: با مرورگر لپ تاپ یا رایانه شخصی 
خود، صفحــه وب رسمی مایکروســافت را باز 

کنید و وارد حساب کاربری خود شوید.
• مرحلــه ۲: بــه بخــش "تنظیمــات" مراجعــه 

کنید.
کنون بــر روی "Security" کلیک  • مرحله ۳: ا
کنید و ســپس برگه "Additional Security" را 

انتخاب کنید.
 "Passwordless" کنــون گزینــه • مرحلــه ۴: ا
را در تــب "Additional Security" مشــاهده 
خواهید کرد. روی تنظیمات "روشــن کردن" 

کنار آن کلیک کنید.
کنــون مراحــل روی صفحــه را  • مرحلــه ۵: ا
بــرای فعــال کــردن ورود بــدون رمــز عبــور بــه 
لپ تــاپ یــا رایانه شــخصی خود دنبــال کرده 

و انجام دهید.
گفتنی است که مراحل ذکر شده تنها به شما 
امکان دسترسی بدون رمز عبور به لپ تاپ یا 

رایانه شخصی شما را می دهد.
گــر گــذرواژه یــا الیــه امنیتــی اضافــی را برای   ا
برنامه هــا تنظیــم کرده ایــد، برای اســتفاده از 
آن ســرویس ها بــه قفل هــای عبــور مربوطــه 

نیاز دارید. 
با این وجود، گزینه ورود بدون رمز عبور زندگی 
مــا را بســیار آســان تر می کنــد و بــه مــا امــکان 
می دهــد بــه دســتگاه های خــود دسترســی 
گر رمز های عبور آنها را به  داشته باشیم حتی ا

خاطر نداشته باشیم.

سرانجام فتوشاپ به مرورگرهای وب وارد می شود

گوشی های ارزان قیمت چینی 
به دوربین های قدرتمند مجهز می شوند

نحوه دسترسی به ویندوز بدون رمز عبور 

خبر

فناوری

دانستنی های فناورانه

چگونه چت های واتس اپ را از آیفون 
به اندروید منتقل کنیم؟

واتس اپ به تازگی امکان انتقال 
چت ها از آیفون به اندروید را در 
گوشــی های با سیســتم عامل 
جدیدتر فراهم کــرده و برای این کار، به اســتفاده 
از کابــل یواس بی  بــه الیتنینــگ برای اتصــال دو 

دستگاه نیاز است.
پلتفرم هــای  پرکاربرتریــن  از  یکــی  واتــس اپ 
پیام رســان اســت و ایــن شــرکت به تازگــی ویژگی  
گرچــه واتس اپ  جدیــدی را اضافه کرده اســت. ا
چنــدی پیش ایــن قابلیــت را فراهــم کــرد کــه در 
چندین دستگاه در دسترس باشد، اما همچنان 
یکی از دردسرهای کاربران واتس اپ این است که 
به کاربران اجازه نمی دهد تاریخچه چتشان را از 

آیفون به اندروید یا بالعکس منتقل کنند.
با این حال، این ویژگی در حال حاضر تغییر کرده 
است. با جدیدترین سیستم عامل اندروید ۱۲ که 
کنون به کاربران امکان  توسط گوگل منتشر شده، ا

انتقال چت ها از آیفون به اندرویــد را می دهد. در 
ابتدا، این ویژگی برای گوشی های سامسونگ در 
کنون برای تمامی گوشی هایی که  دسترس بود و ا
سیستم عامل اندروید ۱۲ یا نسخه های جدیدتر 
را اجرا می کنند، در دسترس است. البته در حال 
حاضر، تنها گوشی های پیکسل دارای اندروید ۱۲ 
هستند، اما بسیاری دیگر از سازندگان گوشی های 

هوشمند نسخه بتا سیستم عامل سفارشی خود 
را بر اساس آخرین اندروید منتشر کرده اند.

      نحوه انتقال تاریخچه چت واتس اپ از 
آیفون به اندروید

ابتدا گوشــی آیفون و اندروید خود را با استفاده از 
کابل یواس بی  به الیتنینگ به هــم وصل کنید. 
پس از اتصال هر دو دستگاه، برنامه واتس اپ را در 

آیفون باز کنید. در مرحله بعدی، در واتس اپ به 
بخش تنظیمات و سپس چت ها بروید و سپس 
روی گزینــه »انتقــال چت هــا به اندرویــد« ضربــه 
بزنید. آنگاه وقتی تلفن هوشمند اندروید خود را 
راه اندازی می کنید، از شما ســؤال می شود که آیا 

می خواهید تاریخچه واتس اپ را انتقال دهید.
بــرای شــروع فرآینــد انتقــال، کــد QR را کــه روی 
صفحه نمایش داده می شود اسکن کنید و سابقه 
چت واتس اپ منتقل می شــود. پــس از تکمیل 
فرآیند انتقال، تمام مکالمات، فایل های رسانه ای 
و پیام های صوتی شما در دستگاه اندروید جدید 
شــما در دســترس خواهند بود. گوگل همچنین 
تایید کرده است که آیفون اپل هیچ پیام واتس اپ 
جدیــدی را در حالی که فرآیند انتقــال ادامه دارد 
دریافــت نخواهــد کــرد، بنابراین دقــت کنید که 
هنگام ایــن انتقــال، پیــام جدیــدی را از دســت 

ندهید. 

فناوری

حکایت

بعضی از مهارت های زندگی، بســیار راحت 
به دســت می آیند اما بســیار کاربردی و الزم 
هســتند. شــاید کودکی در خانه داریم که با 
ماژیک شــبرنگ روی کتاب هــا و کاغذهای 
ما نقاشــی کرده اســت. حال بایــد چه کرد؟ 
ک کن را بــه کمی آبلیمو  کافی اســت گوش پا
کنیــم و بــر روی جــای ماژیک هــا  آغشــته 
بکشیم. با همین ترفند ســاده، دیگر نیازی 
به غصه خوردن های مکرر برای خراب شدن 
نوشته ها و کتاب های ما نیست. با ما همراه 
باشید تا با ترفندهای کاربردی برای زندگی 

راحت تر آشنا شوید.
1. بخار آینه حمام

کس خــودرو بــه آینــه حمــام بزنید و  کمی وا
اجازه دهید تا خشــک شود. ســپس با یک 
پارچه خشــک روی آینه بکشــید. دیگر آینه 

حمام بخار نمی کند.
2. آبیاری باغچه

به روش آبیاری قطــره ای می توانید با حجم 
آب کمتــر، باغچــه خــود را آب دهیــد. کافی 
است شیلنگ را به اندازه  طول باغچه ببرید و 
۵ سانت به ۵ سانت در آن چند سوراخ ایجاد 

کنید.
۳. وکیوم کردن

وســیله ای که می خواهیــد وکیــوم کنید، در 
نایلون بگذارید و سر باز آن را با فندک ببندید.

۴. برطرف کردن رد رنگ
گاهی، رنــگ روی موکــت یا فــرش می ریزد. 
ک  به راحتی می توانید با الــکل، رنگ ها را پا
کنید. فقط دقت کنید که زیاده روی نکنید 

که رنگ خود موکت یا فرش برود.
۵. سر خوردن موکت و فرش

بــا چســب حرارتــی، موکــت و فــرش را بــه 
ســرامیک کــف بچســبانید. این چســب به  
راحتــی از موزاییــک، فــرش و موکــت جــدا 

می شود و آسیبی به آن ها نمی رساند.
۶. جدا کردن آدامس

مهــم نیســت آدامــس بــه لبــاس چســبیده 
باشــد یا فرش فقط یک وکیوم یــخ به مدت 
۱۰ دقیقــه روی آن بگذاریــد بعــد بــه راحتــی 

جدا می شود.
7. یخ زدن فوری

گر نوشــابه یخ دوســت دارید و می خواهید  ا
کمتر از ۴۰ دقیقه یخ بزند، فقط دور آن را یک 

کاغذ یا حوله  نم دار بپیچید.
ک 8. دریل کردن بدون گرد و خا

بیــن ســر متــه و دیــوار، یــک در نوشــابه 
ک روی زمین  بگذارید. این گونــه گــرد و خــا
گــر فکــر می کنید کافی نیســت،  نمی ریــزد. ا
یک بطری را از وسط، نصف و سپس امتحان 

کنید.
9. پیدا کردن وسایل ریز

ســر لوله جارو برقــی را یــک جوراب بکشــید 
و آن را بــا کــش به لولــه  جــارو برقــی، محکم 
کنید. حال می توانید بــا خیال راحت، جارو 

برقی بکشید.

جوانی گمنام عاشــق دختر پادشــاهی شــد. 
رنج این عشق او را بیچاره کرده بود و راهی برای 

رسیدن به معشوق نمی یافت. 
مردی زیرک از ندیمان پادشاه که دلباختگی او 
را دید و جوانی ساده و خوش قلبش یافت، به او 
گر احساس  گفت پادشاه، اهل معرفت است، ا
کند کــه تــو بنــده ای از بنــدگان خدا هســتی، 

خودش به سراغ تو خواهد آمد.
جــوان به امید رســیدن به معشــوق، گوشــه 
گیری پیشه کرد و به عبادت و نیایش مشغول 
شــد. بــه طــوری که اندک انــدک مجــذوب 
پرستش گردید و آثار اخالص در او تجلی یافت.
روزی گذر پادشاه بر مکان او افتاد، احوال وی 
را جویا شــد و دانســت که جــوان، بنــده ای با 
اخالص از بندگان خداست. در همان جا از وی 
خواست که به خواستگاری دخترش بیاید و او 

را خواستگاری کند. 
جوان فرصتی برای فکر کردن طلبید و پادشاه 

به او مهلت داد.
همین که پادشاه از آن مکان دور شد، جوان 
وسایل خود را جمع کرد و به مکانی نا معلوم 
رفت. ندیم پادشاه از رفتار جوان تعجب کرد و 
به جست و جوی جوان پرداخت تا علت این 

تصمیم را بداند. 
بعد از مدتها جســتجو او را یافت. گفت: تو در 
شوق رسیدن به دختر پادشاه آنگونه بی قرار 
بودی، چرا وقتی پادشاه به سراغ تو آمد و ازدواج 

با دخترش را از تو خواست، از آن فرار کردی؟ 
گر آن بندگی دروغین که بخاطر  جوان گفت: ا
رسیدن به معشوق بود، پادشاهی را به در خانه 
ام آورد، چرا قدم در بندگی راســتین نگذارم تا 

پادشاه جهان را در خانه خویش نبینم؟

ترفندهای کاربردی برای ساده 
کردن کارهای روزمره زندگی

بندگی راستین

دلمه انواع مختلفی دارد. تقریبا هر 
چیزی که بتوان داخلش را پر کرد یا 
مواد را با آن پیچید دلمه می شود. 
با اینکه آماده کردن و پخــت آن کمی زحمت دارد اما 

چشیدن طعم آن به تمام زحمتش می ارزد.
دلمه از غذاهای سنتی ما ایرانی ها است که همه آن 
را دوســت دارند. انــواع دلمه با مواد اولیــه متفاوت و 

مختلفی وجود دارد که هر کدام خوشــمزگی خاص 
خودش را دارد. از دلمه برگ گرفته تا دلمه بادمجان، 
کدو یا گوجه. درست است که مواد اولیه داخل دلمه 
تا حدودی ســلیقه ای  اســت ولــی ماده مشــترک در 
تمام دلمه ها، برنج است. اما خیلی ها برنج را از برنامه 
غذایی خودشان حذف کردند و در نتیجه دلمه هم 
نمی توانند بخورند. امروز به شما طرز تهیه دلمه با برنج 

گل کلم را یاد می دهیم! البته برای طرز تهیه دلمه با 
برنج گل کلم می توانید مطابق سلیقه خودتان بعضی 

از مواد اولیه اش را به دلخواه تغییر دهید. 
      مواد الزم

• فلفل دلمه ای بزرگ به رنگ دلخواه ۴ عدد
• گل کلم آسیاب شده ۲ پیمانه

• لوبیا قرمز )چیتی( پخته ۴۵۰ گرم
• سس سالسا            ۲/۳ پیمانه

• پودر زیره ۲ قاشق غذاخوری
• آب لیموترش ۲ قاشق غذاخوری

• نمک و فلفل به مقدار الزم
      طرز تهیه

      مرحله اول
ابتدا فر را در دمای ۱۹۰ درجه سانتی گراد )۳۷۵ درجه 
فارنهایت( گرم کنید. گل کلم ها را چند قسمت کنید، 
داخل مخلوط کــن بریزید، بــا کمی روغــن زیتون به 
همراه پیاز، نمک و فلفل تفت دهید و برنج گل کلم 

را آماده کنید.
      مرحله دوم

سپس یک قابلمه بزرگ را روی حرارت متوسط گرم 
کنید. پس از داغ شدن قابلمه، پیاز، سیر )به دلخواه(، 
نمک و فلفل را داخل آن بریزید و به مدت یک دقیقه 
تفت دهید و هم بزنید. سپس برنج گل کلم را به مواد 

اضافه کرده و هم بزنید تا کمی با آن ها بپزد. در قابلمه 
را بگذارید تا برنج گل کلم به مدت یک دقیقه بخارپز 
شود. سپس آن را از روی حرارت بردارید و مواد را داخل 

کاسه ای بریزید.
      مرحله سوم

مواد باقی مانده مانند لوبیا قرمز، پودر زیره، نمک و 
فلفل را به برنــج گل کلم اضافه و بــا آن ترکیب کنید. 
کمی از آن بچشــید و در صــورت نیاز چاشــنی و ادویه 
بیشتری به آن اضافه کنید. همه مواد را یا هم خوب 

مخلوط کنید.
      مرحله چهارم

فلفــل دلمه  ای هــا را به صــورت عمــودی بــه دو نیم 
تقســیم کنیــد و آن هــا را بــا اســتفاده از بــرس روغــن 
بمالید و چرب کنید. فلفل های نصف شده را با مواد 
دلمه آماده شــده پر کنید، سپس داخل سینی فر یا 
قابلمه ای بزرگ بچینید. روی قابلمه یا ســینی فر را 
بپوشانید و به مدت ۳۰ دقیقه داخل فر گرم شده قرار 

دهید تا بپزد.
      مرحله پنجم

بعــد از ۳۰ دقیقــه، فویــل را از روی قابلمــه یــا ســینی 
برداریــد. حــرارت را روی ۲۰۴ درجــه ســانتی گراد قرار 
دهید و مجددا به مــدت ۱۵-۲۰ دقیقه اجازه دهید 

بپزد تا زمانی که فلفل ها نرم و طالیی شود.

شــایعه شــده اســت که هدست 
یــک  اپــل  شــرکت   AR/VR
دستگاه برتر در سال ۲۰۲۲ خواهد 

بود. 
هدســت AR/VR اپــل کــه تجربه هــای واقعیــت 
افزوده و واقعیت مجــازی را ارائه می دهــد و در واقع 
یک هدســت واقعیت ترکیبی اســت، مدت زیادی 
است که بدون پیشرفت خاصی باقی مانده است. 

البته آخرین اطالعات فاش شــده در مورد ســخت 
افزار، نشان می دهد که این یک دستگاه درجه یک 
خواهد بود و ممکن است در سال ۲۰۲۲ عرضه شود.

طبق گزارش خبرنامه Power On که توســط مارک 
گورمن نوشته شده است، اطالعات جدیدی درباره 
آن وجود ندارد، اما با توجه به توضیحات ارائه شده 
بــه نظــر می رســد که ایــن هدســت در زمــان عرضه 
خود یکی از بهترین هدســت های موجــود خواهد 

بود. گورمن می نویســد: "اپل در حــال برنامه ریزی 
برای عرضه دســتگاه گران قیمت خود با تراشه ها، 
نمایشگرها، حسگر ها و ویژگی های مبتنی بر آواتار 

در اوایل سال آینده است."
کنون متا نامیده می شــود( در حال  فیســبوک )که ا
 Oculus Quest برنامه ریزی برای ارائه جانشینی برای
۲ است که گران تر و قدرتمندتر خواهد بود. با اینکه 
اطالعات زیادی درباره آن در دست نیست، اما این 

دستگاه رسمی است و وعده عرضه آن در سال ۲۰۲۲ 
داده شده است.

با توجه به آنچه گورمن می گوید، هدست واقعیت 
ترکیبی اپل نیز از نظر کارایی و قیمت در مسیر مشابه 
هدست فیسبوک قرار خواهد گرفت. فناوری مورد 
نیــاز برای این هدســت ها همیشــه در حــال بهبود 
اســت و ســال آینده می توانــد از نظر ســخت افزاری 

کاربران را شگفت زده کند.

طرز تهیه دلمه فلفل، راحت و مغذی

هدست AR/VR اپل در سال ۲۰۲۲ عرضه خواهد شد؟ 

خانــه تاریخــی نوریــان اولین 
مکتب خانه علــوم نجف آباد 
در فضایی به مساحت ۱۱۶۳ 
متر مربع گسترش یافته که شامل بخش اصلی 
دارای شــاه نشــین و بخش خلــوت کنــاری در 
شــرق آن اســت، خانــه نوریــان از خانه هــای 
تاریخی متعلق بــه اواخر قاجــار و اوایل پهلوی 
اول که در بافت تاریخی نصیر واقع شده است.

خانه تاریخی نوریان

گردشگری

دستپخت

فناوری

نشست تخصصی 
شبکه سازی 
گفتمان دینی

نشســت تخصصــی شــبکه ســازی 
گفتمــان دینــی بــا حضــور خانــم دکتر 
مجتهد زاده رییس ســازمان نشــرآثار 
و ارزش هــای مشــارکت زنــان در دفاع 
مقــدس و تعــدادی از بانــوان جبهــه 
مقاومت لبنان در استانداری اصفهان 

برگزار شد.
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