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تیممنتخبهفتهسوملیگبرتر:

غ منجمد برای تعادل در بازار اصفهان دانیال اسماعیلی فر، تنها نماینده اصفهانی توزیع مر
۶

وجود  کارخانه ها  برخی  برای  لبنیات  قیمت  کاهش 
خارجی ندارد و حاال با شیوه خاص قیمت ها را هم افزایش 

داده اند.
حاشیه  در  استان  حکومتی  تعزیرات   ۴ شعبه  رئیس 
نظارت های میدانی از یکی از واحد های متخلف گفت: 
مسئوالن این کارخانه، خط تولید شیر پاستوریزه ساده 
۹۰۰ گرمی، پنیر ۴۰۰ گرمی ساده و ماست کم چرب 
ساده دو نیم کیلو گرمی را متوقف و برای کسب سود 
بیشتر محصوالتی دیگر را با عنوان محصوالت غنی شده با 

ویتامین تولید کردند. 

اصغر بنایی افزود: فروش اجباری با هر شیوه ای خالف 
قانون است و حق انتخاب برای مصرف کننده باید در 

نظر گرفته شود. 
وی گفت: این واحد تولید در مدت بیستم مهر تا پنجم 
آبان ماه ۱۰۵ میلیون تومان تخلف کرده و پرونده برای 

رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
چند هفته از دستور اجرای کاهش ۱۰ درصدی سه 
محصول لبنی می گذرد، اما برخی از کارخانه های تولید 
لبنیات نه تنها این قانون را اجرا نمی کنند، نسبت به 

افزایش دوباره قیمت ها اقدام کردند.

اصفهان ۱۷ تا ۲۰ آبان میزبان چهاردهمین نمایشگاه تخصصی 
صنعت نساجی است.

به گزارش شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، 
دراین دوره از نمایشگاه در فضای نمایشگاهی به وسعت 
۳۴۰۰ مترمربع ۷۰ شرکت جدیدترین محصوالت خود را 
شامل ریسندگی، بافندگی، بی بافت، رنگرزی و چاپ و تکمیل 
کاال های نساجی، تولید مواد اولیه، ماشین آالت و تجهیزات 
وابسته، دستگاه های ریسندگی و بافندگی، خط تولید و 
تعمیرات و نگهداری این صنعت کاال ها و خدمات خود را به 

نمایش بگذارند.
استان های اصفهان، آذربایجان غربی، تهران، مرکزی، یزد، در این رویداد اقتصادی تولید کنندگان صنعت نساجی از 

تهران، مازندران، چهار محال و بختیاری، البرز، قزوین و همدان 
در این دوره از نمایشگاه نساجی حضور یافته اند.

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی نساجی اصفهان که با 
مشارکت انجمن کارفرمایان نساجی استان برگزار شده، حمایت 
تشکل های مختلفی ازجمله میز نساجی، اتحادیه نساجی، 
کمیته نساجی وابسته به کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و 
شرکت شهرک های صنعتی استان را نیز جلب کرده تا شرایط 
الزم برای برگزاری یک نمایشگاه تخصصی و باشکوه فراهم آید.

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی ساعت ۱۰ تا 
۱۸ از ۱۷ تا ۲۰ آبان در محل برپایی نمایشگاه های بین المللی 

استان اصفهان برگزار می شود.

صلواتی گفت: فاز اصفهان قم ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته و اولویت بیشتری برای تکمیل دارد. 

علیرضا صلواتی مجری طرح قطار سریع السیر اصفهان-
قم-تهران گفت: هیچ بخشی از پروژه قطار سریع السیر 
اصفهان_قم_تهران به هیچ عنوان حذف نشده و نخواهد شد 
بلکه این طرح به صورت فازبندی پیش میرود، که شامل فاز 

قم-تهران و اصفهان-قم می باشد.
او افزود: فاز قم-تهران، پیشرفت فیزیکی بیشتری نسبت 
به قسمت اصفهان-قم داشته و به همین دلیل فعال قسمت 
تهران-قم متوقف شده تا بخش دیگر پروژه که همان اصفهان-
قم است به اندازه فاز دیگر پیشرفت کند و کل طرح به صورت 

یکدست پیش برود.
صلواتی ادامه داد: از سوی دیگر مسیر قم_تهران چون دارای 
قطار برقی هم هست، برای تکمیل پروژه از اولویت کمتری 
برخوردار است و ما فعال تمرکز پیشرفت این طرح را روی مسیر 

اصفهان_قم گذاشته ایم.
مجری طرح قطار سریع السیر اصفهان-قم-تهران بیان کرد: 

پروژه قطار سریع السیر در فاز اصفهان-قم دارای ۳۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی است و با تامین بودجه در روزهای آینده این 

طرح با جدیت بیشتری دنبال می شود.

صلواتی بیان کرد: ما قصد داریم این طرح را گسترده تر کنیم 
و قطار سریع السیر اصفهان-شیراز و اصفهان-مشهد هم در 

مرحله طراحی قرار دارد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان گفت: حدود ۲۵۰ هزار خانوار در اصفهان فاقد 
مسکن هستند حتی خانوارهایی نیز وجود دارند که مالک 
نیستند ولی در بافت فرسوده در خانه های تاریخی زندگی 
و از آن مراقبت می کنند که این  افراد نیز فاقد مسکن تلقی 

می شوند. 
امیر زاغیان اظهار کرد: حدود ۲۵۰ هزار خانوار در اصفهان 
فاقد مسکن هستند حتی خانوارهایی نیز وجود دارند که 
مالک نیستند ولی در بافت فرسوده در خانه های تاریخی 
زندگی و از آن مراقبت می کنند که این  افراد نیز فاقد مسکن 

تلقی می شوند.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان با بیان اینکه بستر قانون جهش تولید مسکن فراهم 
شده است و این قانون به تولید مسکن کمک می کند اذعان 
داشت: برای خانه دار شدن زوج های جوان بازنگری در 
الگوی متراژ مسکن بسیار اهمیت دارد تا آنان در گام نخست 
و پیش از فرزند آوری با کمترین حد متراژ صاحب خانه 
شوند و در ادامه با آرامش خیال، پس انداز، دریافت وام و 
بسته های حمایتی بتوانند نسبت به ارتقای واحد مسکونی 

خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هنوز کاهش متراژ مسکن 
در کشور نهایی نشده است عنوان کرد: در مذاکره با شورای 
عالی شهرسازی درخواست کردیم که این امر را به استان ها 

تفویض کنند تا هر استان به فراخور فرهنگ، اقلیم و نیاز 
خود نسبت به ساخت این واحدها اقدام کند.

زاغیان تصریح کرد: به طور رسمی نمی توان درزمینه متراژ 
مسکن در یک استان نظر داد اما مسکن با متراژ ۳۰ تا ۳۵ 
مترمربعی می تواند سیاست دولت را برای خانه اولی ها در 

استان اصفهان به نتیجه برساند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان با بیان اینکه: اکنون حدنصاب واحدهای مسکونی 
به صورت رسمی بین ۶۰ تا ۷۰ متر است گفت: بسیاری از 
زوج های جوان به دلیل نزدیک بودن به محل کار، دسترسی 
به نیازهای مختلف و یا توان اقتصادی به دنبال واحدهای با 

متراژ پایین هستند.

کاهش قیمت لبنیات برای برخی کارخانه ها وجود خارجی ندارد:

 D دور زدن قانون با طعم ویتامین

اصفهان میزبان چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی 

ح قطار سریع السیر اصفهان_قم_تهران:  مجری طر

هیچ فازی از طرح قطار سریع السیر اصفهان - قم - تهران 
حذف نشده است 

2۵۰ هزار خانوار در استان اصفهان صاحب خانه نیستند 
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سال پنجم - شماره 12۶7
 پنجشنبه  1۳ آبان 1۴۰۰ - 28 ربیع االول 1۴۴۳

۴ نوامبر    2۰21 اقتصاد2

کید بر  معــاون اقتصادی رئیــس جمهوری بــا تا
لزوم ایجــاد سیســتم و نظــام اجمــاع نخبگانــی 
در رونــد اداره اقتصــادی کشــور، گفــت: دولــت 
مصمم اســت قبــل از تصمیم گیری هــای مهم 
اقتصادی با اساتید و نخبگان اقتصاد، همفکری 

و هم اندیشی کند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دولت، محســن 
رضایی در نشست مشترک معاونت اقتصادی 
ریاســت جمهــوری و وزارت اقتصــادی و دارایی 
کیــد رئیس  با صاحــب نظــران اقتصــادی بــه تا
جمهــوری با اشــاره بــه تقویــت ارتبــاط دولت با 
نخبــگان در حوزه هــای مختلف بویژه اســاتید 

اقتصاد اظهار کــرد: دولــت اســتفاده از ظرفیت 
نخبگان و اســاتید برجســته حوزه و دانشــگاه را 
بــرای اداره کشــور ضــروری می دانــد و در زمینــه 
موضوعات اقتصــادی، وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی محوریت برگزاری جلسات و نشست های 
مختلــف بــا صاحب نظــران حــوزه اقتصــاد را بــر 

عهده دارد.
وی با تشریح مراحل توسعه یافتگی در غرب و 
شرق بر پایه دو مدل دانش و فناوری، بهترین 
الگو در ایران اســالمی را ایجاد سیســتم اجماع 
نخبگانی عنوان کرد و گفت: این الگو می تواند 
فراتــر از افــراد، جناح بندی هــا و جریانــات 
سیاســی، رونــد ارتبــاط دولــت بــا دانشــگاه و 
فنــاوری را در راســتای پیشــرفت اقتصــادی 

کشور برقرار کند.
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــوری تصریــح 
کرد: معتقــدم بــا توجــه بــه تجربیات گذشــته، 
وجود نظام و سیستم اجماع نخبگانی در کشور 
می تواند در تسریع و شتاب بخشــیدن به روند 

توسعه اقتصادی کشور مؤثر باشد.

مدیر بهره برداری این شرکت گفت: هم زمان با میالد 
خجسته و سراسر برکت اسوه مکارم اخالق و منادی 
توحیــد و یکتاپرســتی حضــرت محمــد مصطفی 
)صل اهلل علیه وآلــه( و میالد فرخنده حضــرت امام 
جعفر صادق )علیه السالم(، شکســته شدن رکورد 
تولیــد ورق گالوانیــزه در یــک شــیفت کاری در این 

مجموعه در کمتر از ۲۳ روز، محقق شد. 
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت ورق خــودرو 
چهارمحال و بختیاری، فردین علیمیرزایی اظهار 
داشت: جوانان سربلند بام ایران توانستند با اراده ای 
پوالدین و توانایــی به بلندای نام این ســرزمین در 
یک شیفت کاری رکورد تولید بیش از ۸۹۸ تن ورق 

گالوانیزه را به ثبت برسانند.
وی افزود: رکورد قبلی در نهمین روز از مهرماه سال 
جاری در خط مقدم صنعت استان با تولید ۸۰۱ تن 
ورق گالوانیزه در یک شــیفت کاری به ثبت رسیده 
بود و با ثبت این رکورد جدید تولید به میزان ۹۷ تن 

در یک شیفت کاری افزایش یافت.
علیمیرزایــی افــزود: قرار داشــتن کشــور در کــوران 
تحریم ها، همه گیری بیماری کرونا و نیز کمبود مواد 
اولیه تاکنون نتوانسته بر اراده پوالدین این مجموعه 
تأثیر منفی بر جای بگذارد، بلکه این موارد عزم جدی 
آنان را برای دســت یابی پیاپی به قله های افتخار، 
فزونی بخشیده است. وی در پایان ضمن قدردانی 
از تدابیــر مدبرانــه تیــم مدیریتــی مجموعــه اظهار 
داشت: شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
ثابت کرد در عرصه صنعت و اقتصاد امروز کشور در 
حال دست یابی به شکوفایی کامل است و می تواند 
بــا درنوردیــدن مرزهای تولیــد و کســب رکوردهای 
متعدد، یکی پــس از دیگری، تاریخ ســازی کند و با 
چشم اندازی که برای خود ترسیم کرده، نویدبخش 

آینده ای بهتر برای شرکت باشد.

معاون ســابق وزیر صمت و شــبکه دالالن مرتبط 
بــا وی کــه نقــش زیــادی در التهابــات بــازار روغن و 
کمبود این کاالی اساسی در سال ۹۹ داشتند، توسط 

سازمان اطالعات سپاه بازداشت شدند.
به گزارش صدا و سیما، این مســئول وقت دولتی، 
متهم اســت که با دریافــت رشــوه، ارز ۴۲۰۰ تومانی 
مربــوط بــه واردات روغــن را بــه شــرکتی خصوصی 
تخصیص داده، کــه نه تنها از ایــن ارز بــرای واردات 
روغن استفاده نکرده، بلکه بخشی از ذخایر راهبردی 
روغن کشــور را نیز به صــورت غیرقانونی بــه فروش 

رسانده است.
پرونده این متهمیــن که به اتهــام اخــالل در نظام 

اقتصادی کشــور بازداشــت شــدند و اقدامات سو 
مختلفی از قبیل ارتشاء، حیف و میل بیت المال، 
خیانت در امانت، قاچاق و… انجام داده اند، جهت 

رسیدگی در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است.

مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی 
دولتی ایــران از آغــاز خرید تضمینی دانــه  روغنی 
ســویا از نخســتین روزهای ماه جاری خبــر داد و 
گفت: خرید تضمینی این محصول در استان های 

مازندران و گلستان آغاز شده است.
بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی، »مرتضــی 
سعادتی کیا« افزود: از شروع خرید تضمینی دانه  
کنــون ۱۹۶ تن از این محصــول در  روغنی ســویا تا
اســتان های مازندران و گلســتان خریداری و در 

سامانه های این شرکت ثبت شده است.
مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی 
دولتی ایــران ضمــن اشــاره به اینکــه عمده ایــن 
محصول در اســتان های گلســتان، مازنــدران و 
اردبیــل  تولید می شــود اظهارداشــت: براســاس 

اعالم  مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد 
کشاورزی انتظار می رود امسال ۵۰ هزار تن از این 

محصول در این استان ها تولید شود.
ســعادتی کیا اضافه کرد: خرید دانه های روغنی 
ســویا تنها از طریــق ســامانه جامع پهنــه بندی 
سازمان جهادکشاورزی انجام می شود و محصول 
کشــاورزانی کــه در ایــن ســامانه ثبــت نــام نکرده 

باشند، تحویل گرفته نمی شود.
مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی 
دولتی ایــران یــادآور شــد: امســال در راســتای 
سیاســت های حمایتی دولت مقــدار ۱۲۶ هزار و 
۷۴۶ تن کلزا به ارزش بالغ بر ۱۳ هزار و ۴۰۴ میلیارد 
ریال از کشــاورزان استان های کشــور خریداری و 

تمامی مطالبات کشاورزان پرداخت شد.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار از پیگیری 
جــدی بــه منظــور رفــع مشــکالت توزیــع ســود 
نقدی شرکت ها از طریق سامانه جامع اطالعات 

مشتریان )سجام( خبر داد.
به گزارش ســازمان بورس و اوراق بهادار، مجید 
عشقی با اشاره به توزیع سود نقدی شرکت ها از 
کراتی  طریق سامانه سجام، اظهار کرد: پیرو مذا
که در جلسه با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
شــورای اســالمی صورت گرفــت، توزیــع ســود 
نقدی شرکت ها از طریق سامانه جامع اطالعات 
مشتریان)سجام( با اولویت باال در دستور کار قرار 
گرفته اســت. وی افزود: پیرو همین موضوع در 
آینده نزدیک مشکالت توزیع سود شرکت های 
بورســی از طریــق ســامانه جامــع اطالعــات 

مشتریان )ســجام( به طور کامل مرتفع خواهد 
شــد. مجید عشــقی، رئیــس ســازمان بــورس و 
اوراق بهــادار در دیدار با حجت االســالم حســن 
شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص 
موضوعات مختلف از جمله پیگیری مطالبات 

سهامداران خرد گفت وگو کردند.

 معاون اقتصادی رئیس جمهوری:  

دولت مصمم به همفکری با نخبگان اقتصادی است

خبر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 
بــه دلیل فقــدان نظــام جامــع اطالعــات در 
سال ۸۴، سهام عدالت به دهک های پایین 
اختصــاص نیافت. در چنــد روز آینــده طرح 
گذاری ســهام به جاماندگان جمع بندی  وا

می شود.
بــه گــزارش  مهــر، محمدرضــا پورابراهیمــی 
 رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا 
حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: یکی از 
اقدامات مهم مجلس و دولت تعیین تکلیف 
جامانــدگان ســهام عدالــت اســت کــه چند 
میلیون از جمعیت کشور را پوشش می دهد. 
بــه دلیل فقــدان نظــام جامــع اطالعــات در 
سال ۸۴، سهام عدالت به دهک های پایین 

اختصاص نیافت.
در  جلســاتی  بیان اینکــه  پورابراهیمی بــا 
خصــوص تعییــن تکلیــف جاماندگان ایــن 
سهام در مجلس داشته ایم، گفت: در قالب 
شــش دهــک برخــی افــراد از ســهام عدالت 
جامانده اند که پیگیری و قرار شد که به این 
گذار شــود. در چند روز  افراد سهام عدالت وا
گذاری ســهام بــه جاماندگان  آینده طرح وا
جمــع بنــدی می شــود و بــا نــگاه مثبــت 
دولت، ایــن طــرح ظــرف چنــد روز آینــده در 
دســتور کار قرار می گیرد و امیــدوارم در قالب 

توافق با دولت این موضوع نهایی شود.
وی ادامــه داد: رایزنی هــا را بــا رئیس جمهور 
شروع و نامه ای را به دولت ارسال کردیم که 
خوشــبختانه با کلیات بحث موافقت شده 
و این مسئله به سازمان برنامه و بودجه ارجاع 
شــده اســت. بعد از موافقت دولت، ما طرح 
مصوب کمیســیون اقتصــادی را یک هفته 
پس از آن در دستورکار مجلس قرار می دهیم. 
از ۲۰ میلیــون نفــر جــا مانــده، گــروه اول کــه 
حــدود ۱۰ میلیــون نفر هســتند و در گــزارش 
اول کمیسیون به آن اشاره شده که تعدادی 
از این افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی 
ماننــد کمیته امــداد و ســازمان بهزیســتی و 
بقیه نیز از حوزه کارگران، بازنشستگان و مانند 

گروه هایی که در این حوزه قرار می گیرند.

دربــاره  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رییــس 
سیاســت های مالــی دولــت ســیزدهم، گفت: 
سیاست مالی دولت، تمرکز بر مدیریت هزینه ها 
اســت و این به معنــای انقبــاض مالی نیســت. 
بــه گــزارش ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور 
»مسعود میرکاظمی« در دومین جلسه تبیین 
رویکردهــای تدویــن الیحه بودجــه ســال ۱۴۰۱ 
درباره سیاست های مالی دولت، اظهار کرد: تنها 
کاری که صورت می گیرد مدیریت هزینه ها است 
و این به معنای انقباض مالی نیست. پرداخت ها 
متوقف نشده و پروژه ها در حال پیگیری است و 
بعضی از پروژه های استان ها در اولویت قرار خواهد 
گرفت. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه 
در سال های گذشته با وجود صرف منابع بسیار 
مالی از اهداف اصلی اقتصادی دور شده ایم، اظهار 
داشت: در این سال ها منابع به صورت اثربخش 
اســتفاده نشــده، اقدامات دولــت باید منجر به 
افزایش ســطح رفاه خانواده هــا و در کل افزایش 
رشد اقتصادی شود. اما این اهداف مغفول مانده 
و باید بر شاخص های کالن اقتصادی متمرکز شد.

کید بر اینکه نمی توان عامل مشــکالت  وی با تا
اقتصادی کشور را صرفا ناشی از تحریم دانست، 
گفت: در همه ســال های بعــد از انقالب، تحریم 
با درجات مختلف وجود داشــته است، قیمت 
نفت باال و پایین شده و هر چهار دولت بعد از دفاع 
مقدس هزینه های زیادی در توسعه زیرساخت ها 
کرده اند، اما تمرکزی بر رشد اقتصادی نداشته اند. 
گر دولت و مجلس و در یک کالم، حاکمیت بر رشد  ا
اقتصادی متمرکز شود به دست آوردن نرخ های 
باالی رشد در سال آینده دور از دسترس نیست. 
معاون رئیس جمهوری اهمیــت جذب منابع 
از سوی مسؤوالن را یادآور شــد و افزود: مدیریت 
به معنای هزینه کردن منابع نیســت. مدیران 
دولتی، به خصوص مدیران استانی باید در جذب 

سرمایه، خالق و توانمند باشند. 
میرکاظمی با اشاره به افزایش اختیارات استان ها 
در بودجه ۱۴۰۱ گفت: باید اســتانداران و شورای 
برنامه ریــزی اســتان، اختیار عمــل داشــته و در 
مقابل منابعی که در اختیار آنها گذاشته می شود، 

پاسخگو باشند. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اهمیت 
آمایــش ســرزمین در تدویــن بودجه ســال ۱۴۰۱ 
پرداخــت و تصریح کــرد: توســعه باید متــوازن، 
متعادل و مبتنی بر آمایش سرزمین باشد که این 
موضوع در تدوین برنامه هفتم توسعه و بودجه 
ســال ۱۴۰۱ در دســتور کار قرار دارد، بــه طوری که 
بودجه سال آینده دقیقا بر مبنای آمایش سرزمین 

تدوین می شود.

خبر افزایش ۳۰ درصدی میزان صادرات کاالهای ایران در شش ماهه نخست امسال:

موانع تجارت ایران چیست؟
براساس تغییر و تحوالت تجاری 
پایان تابســتان امســال، شــاهد 
ماهانــه  واردات  رکوردشــکنی 
بودیــم. آمــاری کــه گویــای واردات حــدود شــش 
میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون دالر کاال بــه داخــل کشــور 
در این ماه است و در نوع خود در طول دو سال اخیر 

بی سابقه بوده است.
آمار واردات در دو ســال و نیم اخیر نشــان می دهد 
که ارزش واردات در شــهریور ۱۴۰۰ بــه باالترین رقم 
خود رسیده است. از زمانی که آمار واردات به صورت 
کنون اعالم  رسمی به تفکیک ماه از فروردین ۹۸ تا
شــده اســت، این حجم از ارزش واردات بی سابقه 
بوده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک 
و برآوردهــای اتــاق بازرگانی تهران، در شــهریور ماه 
امســال و در قیاس با ماه قبل، کاالهای وارداتی به 
کشور از نظر ارزش سه برابر رشد کرده اند، همچنین 
در همین ماه، ارزش صادرات نیــز ۱.۲ برابر افزایش 
یافته است. این گونه که ایران در شهریور ماه حدودا 
۴.۱ میلیارد دالر صادرات و ۶.۵ میلیارد دالر واردات 

داشته است.
همچنین میزان صادرات کاالهای ایران در شــش 
ماهــه نخســت ســال ۱۴۰۰ از مــرز ۶۰ میلیــون تــن 
گذشته که افزایشی ۳۰ درصدی را نشان می دهد و 
در مقابل ایران حدودا ۱۹ میلیون تن کاال وارد کرده 
کــه در این حوزه نیــز افزایشــی ۱۴ درصــدی به ثبت 
کی از افزایش  رسیده است. آمارهای ارائه شده حا
قابل توجه تجارت ایران از نظر وزنی و ارزشی نسبت 

به سال قبل است.
     واردات در برابر صادرات یک ضرورت است

همانطــور که اشــاره شــد آمــار واردات ایــران در ماه 
شهریور ۱۴۰۰ رکوردی بی سابقه در در دو سال اخیرا 
به دست آورده است. حال اینکه چه دالیلی باعث 
ارتقای ارزش واردات به ایران شده، موضوعی است 
که گمرک ایران ســرعت بــاال در ترخیــص کاالهای 
ضــروری، ماشــین آالت و اقــالم واســطه ای تولیــد 
در شــهریورماه را دلیــل اصلی این موضــوع مطرح 

می کند.
برخی دیگــر اطمینــان ارزی بــه واردکننــدگان را در 
ســرعت گیری ترخیص کاال مؤثر می دانند و برخی 
کی از این است که یک عامل مهم  تحلیل ها نیز حا
در رکوردشــکنی واردات ماهانه، کاهش انتظارات 
تورمی است که منجر به افزایش تمایل واردکنندگان 
در ترخیص کاالها شده و رسوب کاالها در گمرکات را 

کاهش داده است.
بر این اســاس ســه دلیل کاهش انتظارات تورمی و 
شــتاب واردکننــدگان بــرای ترخیــص کاالهــا، رفع 
محدودیت های ترخیص کاالها از سوی گمرکات و 
اطمینان از منابع ارزی به ثبت رکورد واردات منجر 

شده است.
بنا بــه گفته مهــرداد جمــال ارونقــی، معــاون فنی 
گمرک ایــران، بعــد از اســتقرار دولــت ســیزدهم 
و اطمینــان بــه واردکننــدگان دربــاره تأمیــن ارز 
ترجیحی این اقالم، واردکنندگان از ظرفیت ترخیص 
درصــدی کاال اســتقبال کردنــد. به نظــر می رســد 

رویکرد گشودن دروازه های کشــور برای واردات در 
قبال صادرات نیز عاملی مهم برای این اتفاق باشد.
بنا بر اظهارات تحلیلگران، کشــور باید با قاطعیت 
بپذیرد در شــرایطی قــرار دارد که صــادرات اولویت 
اقتصادی اصلــی آن اســت. اما این موضــوع را هم 
باید در نظر داشــته باشــد که برای رشــد صادرات، 
اقداماتی الزم است که شاید یکی از عمده ترین این 
راهکارها تســهیل شــرایط واردات در برابر صادرات 

است.
گذشــته در تــالش بودنــد هرچــه  دولت هــای 
صــادرات قوی تــر شــود، واردات محدودتر گردد 
و این رویکرد متضاد با آن چیزی است که در دنیا 
خ دادن اســت. چه بســا میان توســعه  در حال ر
کثری بــرای واردات  صادرات و محدودیــت حدا
که گســترش تجارت  یک تضــاد وجــود دارد؛ چرا
خارجی به این معناست که ارتباط باید دوسویه 
باشــد. کشــوری کــه در طــرف صادراتــی مــا قــرار 
می گیرد قطعا انتظار خریداری کاالها و خدماتش 

را هم از سوی ما دارد.
به همین دلیل سیاست دولت سیزدهم در زمینه 
تجارت باید توسعه روابط اعم از صادرات و واردات 
گر نتوانیم این ذهنیت را  با تمامی کشورها باشــد. ا
که باید تعامل دوطرفه وجود داشــته باشد اصالح 
کنیــم، بــدون تردیــد بــا نتیجــه مطلوبــی مواجــه 
نخواهیــم بــود. همانگونه کــه تجربــه دولت های 

قبلی این چنین نشان داد.
     راه اندازی روابط خارجی از تجارت تا ورود 

سرمایه گذار
هوشنگ شجری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در 
گفت وگو با ایمنا با اشاره به لزوم روابط خارجی اظهار 
می کند: این روابط می تواند واردات و صادرات باشد 
و یا ورود سرمایه گذاران به ایران که سرمایه هایی را 
گیر،  همراه خود وارد کشور کنند. مقررات دست و پا
قوانین و تشــریفات گمرکــی، عدم تثبیت نــرخ ارز، 

موانع بانکی، رانت خواری و واردات انحصاری برخی 
از کاالها از جمله مشکالتی است که بر سر راه تجارت 

خارجی قرار دارد.
وی تصریــح می کنــد: آنچــه بیــش از همــه مــوارد 
مشکل آفرین بوده و مانعی بزرگ بر ســر راه تجارت 
به وجــود آورده، تحریم هــا و fatf اســت که به نوعی 
سیاست خارجی ما وابســته به این دو مقوله شده 
اســت. ضمن آنکــه بــا وجــود وعده هایــی مبنی بر 
کاهش نــرخ ارز بــا شــرایط ناخوشــایندی در بحث 
تجارت خارجی روبه رو خواهیم بود. مگر آنکه ایران 
کرات شــود و با توجه به منافع ملــی، آن را  وارد مذا
به تحقق رســاند. چه بســا به دنبال تحقق برجام، 

اقتصاد و تجارت خارجی ما نیز راه می افتد.
ایــن اقتصــاددان در پاســخ به ایــن پرســش کــه در 
صورت احیای برجام بهترین کشورها برای تجارت 
خارجــی با ایــران کــدام خواهنــد بــود؟ می گویــد: 
کشوری که بهترین کاال را با کمترین قیمت عرضه 
نماید. با راه اندازی تجارت خارجی فرقی نمی کند 
طــرف مقابــل مــا کــدام کشــور باشــد، فقــط آنچه 
اهمیت دارد کشــوری اســت کــه بتوانیــم بهترین 
کیفیت تریــن کاال را بــا مناســب ترین قیمــت از  و با
آن خریداری کنیــم و از طرفی ممکن اســت روابط 
سیاســی وجود نداشــته باشــد اما می تــوان روابط 
تجــاری مفیــد و ســودمند را بــه وجــود آورد. مهــم 

منفعت کشور ایران است.
شــجری در ارتباط بــا منافــع روابط خارجی یــادآور 
می شود: در دوران گذشته که برجام پذیرفته شد 
۱۸ سرمایه گذار خارجی در همان دوران کوتاه مدت، 
وارد ایران شــدند. موانع ســرمایه گذاری رفع شد و 
دروازه هــای ورود تکنولــوژی به ایران بــر روی دیگر 
کشــورها گشــوده شــد. به طــوری که شــرکت های 
فراوانی وارد ایران شــدند و قرار بود اقدامات بســیار 
مطلوبی را به انجام رســانند. اما با خــروج ترامپ از 
گر بازگشــتی  کنــون نیز ا برجام شــرایط تغییر کرد. ا

وجود داشته باشد با ورود سرمایه و سرمایه گذاران 
بزرگ مواجه خواهیم شد.

به گفته وی با وجود آنکه سرمایه گذاری های قبلی 
به خصــوص در بخش فــوالد پتانســیل های قابل 
توجهــی را بــه وجــود آورده اســت. ولــی در صــورت 
تداوم تحریم ها این ظرفیت ها به خاطر مشکالتی در 
ورود کاالهای سرمایه ای رو به ضعف خواهد رفت. 
بنابراین برای حفظ و رشــد قابلیت هــای موجود، 
گر محدود هم باشــد، باید رفــع تحریم ها در  حتی ا
اولویت قرار گیرد؛ زیرا در حال حاضر کمبود سرمایه 

کامال به چشم می خورد.
این اقتصاددان اظهار می کند: در شرایط تورم فعلی، 
ســرمایه گذاری بــا معضــالت فراوانی روبه رو اســت 
و در این شــرایط به عنــوان مقدمه ای بــرای بهبود 
فعالیت های اقتصادی ما به سرمایه گذاری خارجی 
نیاز داریم. در حــال حاضر ســرمایه گذاری خارجی 
دیگر یک تابو نیست و در صورت توجه و محاسبات 
دقیق این امر می تواند منافع دو طرف سرمایه گذار 

و سرمایه پذیر را به دنبال داشته باشد.
شــجری با اشــاره دوباره به ضرورت احیــای برجام 
اظهار می کند: نقطه شــروع دیپلماســی خارجی، 
بازگشــت ســریع به برجام اســت. قطعا تعلل برای 

کرات به صالح اقتصاد ما نیست. مذا
بــه گفته ایــن وی دیپلماســی بــا شــعارهای تنــد 
هماهنگ نبوده بلکه می توان منافع ملی یک کشور 
را با زبان نرم تأمین نمود. به عبارتی آنچه در میدان 
به دســت نمی آید را می توان با زبان دیپلماسی به 

دست آورد.
این اقتصاددان در پایان تصریح می کند: در غیر این 
صــورت اجرای سیاســتی کــه گفته می شــود همه 
یا هیچ، شــرایط را دشــوارتر خواهد کرد. زیرا چنین 
سیاست هایی در دنیای امروزی کاربردی نداشته 
و کاربــرد آن در ایران بــا توجه به منافــع ملی تقریبا 

صفر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ذرت های فاسد در 
گمرک از ابتدای ورود به کشور آلوده بوده، اما به دلیل 
ماندگاری زیاد فاسد نشده است و گمرک از توزیع آن در 

سراسر کشور جلوگیری کرد.
به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی درباره ذرت آلوده در گمرک اظهار 
کرد: اعداد و ارقامی که به شکل رســمی درباره ذرت فاسد در گمرک اعالم 
می شود حکایت از این دارد که مساله ذرت ها از ابتدای واردات، توسط 
مراجع استاندارد آلوده تشــخیص داده شــده و گمرک مانع توزیع آن در 

سراسر کشور شد.
وی با اشاره به نیاز کشور در زمینه واردات ذرت، گفت: در سال های اخیر 
کشور هر ساله به طور متوســط نیازمند واردات هشت میلیون تن ذرت 

بوده است.
وزیر اقتصاد گفت: از میلیون ها تن ذرتی که وارد کشور شد حدود ۱۴۰ هزار 
تن مربوط به محموله های ســال های ۹۲، ۹۵، ۹۷ و ۹۹ از ابتدا مسموم 

تشخیص داده شد.
خاندوزی با بیان اینکه دلیل فرســوده شــدن ذرت موجــود در گمرکات 
سراسر کشور بر اثر ماندگاری نبوده، خاطرنشان کرد: واردکنندگان ذرت 
نیز از بخش خصوصی بودند و از اموال دولت منابعی برای این امور تلف 

نشده است.

وی تاکید کرد: ذرت ها با تشخیص مسؤوالن استاندارد به درستی مسموم 
شناخته شدند و برای رفع و رجوع این ۱۴۰ هزار تن اقدام های خوبی نیز 
انجام گرفته و بیش از ۱۰۳ هزار تن از ذرت های آلوده به کشورهای فرستنده 

مرجوع شده است.
وزیر اقتصاد توضیح داد: به دو دلیل بخشی از ذرت های خریداری شده 
مسموم هنوز در گمرک باقی مانده است، دلیل نخست به خریدار خارجی 
بازمی گــردد؛ از آنجایی که این ذرت هــای آلوده برای بخشــی از نیازهای 
دارویی و الکلی هنوز قابل استفاده هستند و خریدار خارجی برای خرید 
آنها اعالم آمادگی کرده اما برای دریافت آنها تأخیر داشته است و بنابراین 

هنوز در گمرک وجود دارد.
خاندوزی اضافه کرد: بخشی از ذرت های فرســوده موجود در گمرک در 
ک  حال مرجوع شدن است تا به طور کل صورت مساله ذرت های آلوده پا
شود، اما از آنجایی که شاکی خصوصی وجود داشت و مراجع قضائی حکم 
توقف دادند، آن بخش از کاالها و ذرت های مسموم مرجوع نشده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بانک ها با اضافه برداشت و تسهیالت به رشد 
نقدینگی دامن می زنند، گفت: ما می توانیم نقدینگی مازاد و سرگردان را جمع کنیم که 
در این راستا ۱۵۰ پروژه با پنج  هزار میلیارد تومان سرمایه تعریف شده است تا با هدایت 

نقدینگی به کاهش تورم کمک شود.
به گــزارش وزارت صنعــت، معدن و تجارت، ســیدرضا فاطمی امین در نشســت هم اندیشــی با اعضای 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: ساز و کارهای جدیدی به عنوان الگوی مدیریت بازار طراحی 
کثر  شده و از تصمیمات روزمره، مقطعی و موردی به حالت سیستمی می رسیم که این الگو تا آخر امسال ا

محصوالت را در بر خواهد گرفت.
وی گفت: ساختار بازار از عوامل مرتبط با بروز و تشدید تورم است، برنامه ای برای مدیریت بازار داریم که 

اثرات تورمی مرتبط با ساختار بازار را کاهش خواهد داد.
     قطع ارتباط دالر با کاالی داخلی

وزیر صمت همچنین در خصوص بازار ارز و تأثیر قیمت های خارجی بر کاالهای داخل، تصریح کرد: باید 
تالش کنیم ارتباط دالر با قیمت های بازارهای داخلی را قطع و با عوارض پلکانی این ارتباط را اصالح کنیم 

و اجازه ندهیم رانت های ارزی به داخل منتقل شود.
فاطمی امین اضافه کرد: روی صادرات تمرکز جدی داریم و می خواهیم در شش ماهه دوم سال حدود پنج 

میلیارد دالر بیش از مدت مشابه سال قبل صادرات انجام شود.
ح صندوق های ارزی      اجرای طر

وی در ادامه با بیان اینکه اجرای طرح صندوق های ارزی جز پروژه های آینده ما خواهد بود، بیان داشت: 
مردم دالرهای خود را در این صندوق ها سرمایه گذاری خواهند کرد و ما نیز این منابع را در توسعه تجارت 

خارجی کشورمان مصرف می کنیم.
وزیر صمت همچنین در خصوص اصالح ساختار تنظیم بازار، گفت: روش های قبلی از قبیل بازرسی و 
نظارت تأثیرهای مقطعی دارند، ما می خواهیم هم زمان با این روال و تفویض اختیار تنظیم بازار محصوالت 
کشاورزی دامی و باغی به جهاد کشــاورزی، اصالح ســاختارهای جدی در حوزه مدیریت بازار را دنبال و 

الگوی جدید مدیریت بازار را اجرا کنیم.
فاطمی امین این مدیریت را در دو حوزه کاالهای پایه و مصرفی برشمرد و افزود: ساز و کارهای جدیدی 
طراحی شده و از تصمیمات روزمره، مقطعی و موردی به حالت سیستمی می رسیم و این الگو تا آخر امسال 

کثر محصوالت را در بر خواهد گرفت. ا
وی درباره تنظیم بازار بخش خدمات نیز گفت: حوزه خدمات، پیچیدگی های خاص خود را دارد و همواره 
۵۰ درصد تورم در این حوزه اتفاق می افتد؛ برای تنظیم بازار خدمات نیز برنامه ای یک ســاله داریم که تا 

شهریور ماه سال آینده نهایی و اجرا خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی: 

لوده بود گمرک، از ابتدای ورود آ ذرت های فاسد در 

طرح صندوق های ارزی در آینده اجرا می شود:

هدایت ۵  هزار میلیارد نقدینگی به طرح های صنعتی

کسب موفقیتی دیگر در شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری 

دستگیری معاون سابق وزارت صمت 
الن مرتبط و شبکه دال

کشاورزان آغاز شد خرید تضمینی دانه  روغنی سویا از 

کامل مشکل توزیع سود شرکت ها از طریق سجام رفع 

گذاری  جزئیات وا
سهام عدالت به جاماندگان

 رییس سازمان برنامه و بودجه:

انقباض مالی 
کار دولت نیست در دستور 

خبر

خبر

خبر
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آمریکا مانع صادرات ریل ذوب آهن اصفهان 
به افغانستان

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

معاون بهره برداری و عضو هیات 
مدیره ذوب آهن اصفهان گفت: 
بر اســاس توافق صورت گرفته با 
افغانســتان مقرر شــد محموله ای از ریــل را به این 
کشور صادر کنیم که برغم دریافت وجه آن، بدلیل 
دخالت های آمریکا، موفق به ارســال این محموله 

نشدیم.
مهرداد توالییان افزود: نخستین قرارداد صادرات 
ریل به افغانســتان به ارزش چهار میلیــون و ۳۳۲ 

هزار دالر به ثبت رسید.
وی خاطرنشــان کرد: با این قرارداد امــکان اتصال 
افغانســتان از طریق ایران به دریای عمان و خلیج 

فارس و از سمت غرب به اروپا نهایی می شد.
توالییان تصریــح کرد: از این طریق شــاهد افزایش 
حجم مبــادالت تجــاری و ترانزیتی به افغانســتان 
و ارتقا ســطح مــراودات تجاری ایــران با این کشــور 
می شدیم اما با رسانه ای شــدن ماجرا، اجازه ورود 

محموله ما به افغانستان داده نشد.
وی همچنیــن اظهار داشــت: حجم توســعه ریلی 
کنون تقاضاهای فراوانی  در کشور زیاد است و هم ا

برای احداث راه آهن  در کشور وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه تامین ریل داخل کشور اولویت 
ماست و پس از آن به تعهدات خود در خارج از کشور 
عمل خواهیــم کــرد، ادامــه داد: درخواســت های 
کشــورهای منطقــه بــرای تولیــد و  متعــددی از 

صادرات ریل مورد نیاز آنها دریافت کرده ایم.
     ذوب آهن اصفهان به صنایع 

نظامی خدمات نمی دهد
معاون بهره برداری و عضو هیات مدیره ذوب آهن 
اصفهان با بیان اینکه در دوران جنگ و متناســب 
بــا تقاضاهــای آن زمــان ناظــر بــه تعداد انــدک 
تولیدکنندگان فوالد در کشور، ذوب آهن در ساخت 
برخــی از قطعــات و محصــوالت نظامی مشــارکت 
داشــت اما امروزه دیگر خدمات ویژه ای به صنایع 
نظامی نمی دهــد و تمام تــوان و تمرکز خــود را روی 

تولید محصوالت ریلی گذاشته است.
توالییــان اظهار داشــت: در این مســیر، نیاز بــازار را 
مطالعه و اقــدام به تولید ریــل برای داخــل کردیم 

و بــرای کشــورهای خاورمیانــه هم ظرفیــت تولید 
ریل داریم.

معــاون بهره بــرداری ذوب آهــن اصفهــان گفــت: 
بیشــتر خریــداران محصــوالت ذوب آهــن در بــازار 
بــورس، بازرگانــان بزرگی هســتند که شــبکه توزیع 
فــوالد در دســت آنهاســت و بیــن آهــن فروشــان و 

مصرف کننده نهایی معامله می کنند.
     فزونی تقاضا برای تولید تیرآهن ۳۰ به باال 

وی بــا بیان اینکــه ذوب آهــن تــوان تامیــن و تولید 
میلگرد و تیرآهن برای ساخت یک میلیون مسکن 
را در کشور دارد، گفت: امروزه ساختمان ها با روش 
بتنــی و اســکلت فلــزی ســاخته می شــود و در این 

زمینه ما قادر به رفع هرگونه تقاضا هستیم.
کــه تولیــد  توالییــان در پاســخ به ایــن ســووال 
تیرآهن هــای شــماره ۳۰ و۵۰ عامــل برج ســازی در 
کشور شده است و چرا اقدام به تولید تیرآهن های 
سبکتر نمی کنید تا مهاجرت معکوس از کالنشهرها 

خ دهــد، گفــت: ذوب آهن یــک بنــگاه اقتصادی  ر
است و بر اساس سفارش بازار اقدام به تولید می کند 
و در زمــان حاضر نیــز بازار خریــد و فــروش میلگرد و 

کد است. تیرآهن را
وی با اشاره به دوران رکود این شرکت در سال های 
۹۲ و ۹۳ یادآور شد: در سال های اخیر اجرای پروژه 
عمرانــی بزرگــی را در کشــور شــاهد نبودیــم و بطــور 
گر طرح ســاخت یک  طبیعــی بعد از چهــار ســال، ا
میلیون مســکن در کشور شــکل بگیرد، ذوب آهن 

ج خواهد شد. نیز از حالت رکود خار
عضــو هیــات مدیــره ذوب آهــن اصفهــان با اشــاره 
به اینکــه در دوران رکــود، بیشــترین تمرکز مــا روی 
گذشــته،  صــادرات بــود، گفــت: در ســال های 
محصوالت زیــادی در انبــار ذوب آهــن ذخیره بود 
کنون ما بر اساس  اما بازار به سمتی پیش رفت که ا

سفارشات اقدام به تولید محصول می کنیم.
وی افزود: با وجودی داشتن کارگاه تولید میلگرد، 

کنون از تولید آن کاسته ایم تا بتوانیم زیان انباشت  ا
شــده از اوایــل دهــه ۹۰ را جبــران کنیم، بــه همین 
دلیل به ســمت تولید محصــوالت بــا ارزش افزوده 

باالتر مثل تولید ریل رفته ایم.
شــروع پروژه خــط تولیــد ریل ملی بــا اعتبــار ۲۸.۲ 
میلیون یورو و ۵۷۰ میلیارد ریال از شهریور سال ۹۳ 
آغاز شد و در شهریور سال ۹۵ به بهره برداری رسید.

ایــن خــط تولیــد کــه ظرفیــت تولیــد ۴۰۰ هــزار تــن 
انواع ریل در ســال را دارد، بخشــی از ریل مورد نیاز 
راه آهن جمهــوری اســالمی ایران و قطار شــهری را 

تولید می کند.
ذوب آهــن اصفهان نخســتین و بزرگترین کارخانه 
تولیدکننــده فــوالد ســاختمانی و ریــل در ایــران 
و بزرگتریــن تولیدکننــده محصــوالت طویــل در 
خاورمیانه اســت که با ظرفیت ســه میلیــون و ۶۰۰ 
هزار تن فوالد، انواع مقاطع فوالدی ســاختمانی و 

صنعتی را تولید می کند.

رئیــس مجمــع نماینــدگان اصفهــان و رئیــس 
شــورای شــهر اصفهان در نامــه ای به رؤســای 
قوای مقننه و قضائیه بر لزوم اســتفاده نکردن 
کیــد  از مــازوت در نیروگاه های ایــن اســتان تا

کردند.
گــزارش مهــر، عبــاس مقتدایــی نماینــده  بــه 
اصفهان در نامه مشــترکی با نورصالحی رئیس 
شورای شهر اصفهان به سید ابراهیم رئیسی، 
رئیــس جمهــوری و حجــت االســالم محســنی 
اژه ای رئیــس قــوه قضائیــه خواســتار عــدم 
اســتفاده از مــازوت در نیروگاه هــای اســتان 

اصفهان شدند.
متن این نامه را در زیر می خوانید:

»حضرت آیت اهلل دکتر ابراهیم رئیسی، ریاست 
محترم جمهوری اسالمی ایران

جنــاب آقــای حجــت االســالم و المســلمین 
محسنی اژه ای

ریاست محترم قوه قضائیه
همانگونــه کــه مســتحضرید اســتان اصفهــان 
با اســتقرار بیــش از ۱۰ درصــد واحدهــای بزرگ 
مقیــاس و اســتراتژیک کشــور و فعالیــت بالغ بر 
ده هزار واحــد تولیدی، صنعتــی و خدماتی به 
ح  عنــوان بزرگترین قطــب صنعتی کشــور مطر
اســت بدیهــی اســت بارگــذاری و اســتقرار این 
حجــم از فعالیت هــای صنعتــی، معدنــی و 
کــه عمــده آن نیــز بــدون رعایــت  خدماتــی 
گرفتــه  مالحظــات زیســت محیطــی صــورت 
اســت چالش هــای دیگــری نظیــر مهاجــرت، 
تمرکــز نامــوزون جمعیت، توســعه و گســترش 
غیر اصولی حمل و نقل و … را به دنبال داشــته 

است.
در کنار مسائل فوق عواملی نظیر تغییر اقلیم، 
خشکســالی، توپوگرافــی، فرســایش بــادی، 
پایــداری و ســکون هوا، ایــن ورژن و … شــرایط 
بســیار خــاص و بحرانــی را در ابعــاد مختلــف 
زیســت محیطی به ویــژه آلودگی هوا در ســطح 
اســتان و علــی الخصــوص در منطقــه مرکــزی 
استان )از جمله کالن شهر اصفهان و شهرهای 
صنعتــی و پرجمعیــت پیرامــون آن( بــه وجود 
آورده است، طبق اطالعات موجود هوای کالن 
شــهر اصفهان طــی ســال های اخیــر رکــورددار 
آلوده تریــن کالن شــهر از حیــث منابــع آالینده 
انسان ساز بوده و متأسفانه در هفت ماهه اول 
ســال جاری نیز به دلیل کاهش شدید نزوالت 
جوی و فعال شدن کانون های تولید گرد و غبار 
و ادامه فعالیت واحدهــای صنعتی معدنی در 
بطن کانون های بحرانی فرسایش بادی )بویژه 
واحدهــای ســنتی تولید آجــر، گــچ و…( تعداد 
روزهــای ناســالم در هــوای شــهر اصفهــان ۷۴ 
درصد نسبت به زمان مشــابه درسال گذشته 
افزایش داشته و طبق پیش بینی هوا شناسی 
اســتان به دلیل کاهــش فعالیت ســامانه های 
جوی در نیمه دوم سال، شــرایط بسیار نگران 

کننده تری مورد انتظار است.
بدیهی اســت شــرایط فوق حاصل بی توجهی 
بــه موضــوع مهــم و حیاتــی "ظرفیــت و تــوان 
کولوژیک منطقه " و عدم رعایت اصول توسعه  ا
پایــدار بــا رویکــردی آمرانــه بــه محیــط زیســت 
بوده تا امــروز شــاهد بحرانی پیچیــده و کالفی 

گــم در ابعــاد مختلــف محیــط زیســت  ســر در 
بویژه آلودگی هوا باشــیم، در ایــن بین موضوع 
فعالیــت دو نیــروگاه بــزرگ حرارتــی تولیــد برق 
)نیروگاه اصفهــان و نیروگاه منتظــری( که یکی 
در مســیر بــاد غالــب و در بطن بافت مســکونی 
و دیگــری بــا فاصلــه کمتــر از ۵ کیلومتر با شــهر 
اصفهــان )در مجــاورت شــهر شــاهین شــهر( 
همیشــه از چالش هــای مهــم اســتان در حوزه 
آلودگی هوا بوده و مطالعات اخیر سازمان )تهیه 
ســیاهه انتشــار آلودگــی هــوا( بــر موضــوع فوق 
صحه گذاشــته و فعالیــت دو نیــروگاه قدیمی و 
بــا راندمــان کمتــر از ۴۰% را، حتــی در شــرایط 
مصــرف گاز طبیعــی از عوامــل و منابــع مهــم و 
تأثیرگــذار در تشــدید آلودگــی هــوای اصفهــان 
و شــهرهای اقمــاری آن می دانــد، شــاید بــه 
جرأت بتوان گفت موضــوع ممانعت از مصرف 
روزانه میلیون ها لیتــر مازوت )با گوگرد حداقل 
۳ درصــد( در نیروگاه هــای یــاد شــده، یکــی از 
مؤثرترین اقدامــات جهت جلوگیری از انتشــار 
بیش از ۱۷۰۰ تن انواع آالینده هوا در هر شــبانه 
روز بر روی اتمســفر شــهر اصفهان و شــهرهای 
پیرامــون آن بــوده اســت و ایــن در حالیســت 
کــه در ســال های اخیــر بــا ورود بــه نیمــه دوم 
ســال و همزمان بــا افزایــش غلظــت آالینده ها 
و بــرودت هــوا، موضــوع کمبــود گاز و احتمــال 
مصرف مجدد مازوت در نیروگاه های موصوف 
ح می گردد، یقینا وضعیت خاص، بحرانی  مطر
و شــکننده محیــط زیســت اســتان در زمــان 
حال با شــرایط دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ کامال 
متفــاوت بــوده و اســتفاده مجــدد از مــازوت 
در نیروگاه هــا، تبعــات جبــران ناپذیــر زیســت 
محیطی، بهداشــتی و حتی اجتماعــی را برای 
بیــش دو میلیــون انســان بــه دنبــال خواهــد 
داشــت، لــذا ضمــن اشــاره مجــدد بــه شــرایط 
نگران کننده و غیر قابل قیاس وضعیت هوای 
اصفهان بــا ســایر کالن شــهرهای کشــور و آمار 
ک  تکان دهنده بیماری های العــالج و خطرنا
کــه مطمئنــا بخشــی از آن  در ســطح اســتان 

منتسب به آلودگی هواست.
خواهشــمند اســت دســتور فرمائیــد موضــوع 
فوق به صورت جــدی از طریق مبــادی ذیربط 
در ســطح ملی پیگیــری تــا در جلســات مربوط 
بــه مدیریــت ســوخت و اولویــت بنــدی در الزام 
مصرف ســوخت مایع )بویژه مصرف مازوت در 
نیروگاه ها( در نقاط مختلــف، به موازات رعایت 
مســائل اقتصادی و امنیتی، واقعیات و شرایط 
نگران کننده زیست محیطی و بهداشتی استان 
اصفهان را که به نوعی در راه تولید ملی و اقتصاد 
کشــور هزینه شــده اســت مــد نظــر قــرار گرفته و 

کم اتخاذ تصمیم شود. متناسب با شرایط حا
در تاریــخ ۷ آبــان ماه جلســه مشــترک شــورای 
شــهر و مجمع نمایندگان شهرســتان تشــکیل 
شده و در آن جلســه، اعضای شورای شهر و هر 
کید داشته اند  ۵ نماینده اصفهان بر این نکته تا
که هرگونــه آلوده تر نمــودن هــوای اصفهان و از 
جمله مصرف ســوخت در نیروگاه هــا می تواند 

آثار زیان بار و جبران نا پذیری داشته باشد.
دادگســتری  مســئوالن  از  قدردانــی  ضمــن 
کــه بــر اجــرای احــکام صــادره قــوه  اصفهــان 
کیــد و مقاومــت  قضائیــه در ســال های قبــل تا
داشته اند، توقع و انتظار این است که مجموعه 
دادگستری استان اصفهان، در باالترین سطح 
مــورد حمایت قــوه قضائیه قــرار گیرند تــا از بی 
کنین  قانونــی و آســیب رســاندن بــه جــان ســا

اصفهان جلوگیری شود.
از حسن توجه جنابعالی قدردانی می نماید.«

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اصفهــان گفت: یک هزار و ۸۱۰ دســتگاه 
اتوبوس دارای کارت هوشمند در استان وجود دارد 

که میانگین عمر آن ۱۲ سال است.
محمدعلی صلواتــی افزود: میانگین عمــر ناوگان 
حمل ونقل مسافر این اســتان در بخش اتوبوس 
حدود ۱۲ سال، مینی بوس ۲۵.۵ ســال و سواری 

۱۱.۴ سال است.
وی ادامــه داد: میانگیــن عمــر اتوبوس های ایــن 
اســتان در سال های گذشــته حدود هشت سال 
بود که به دلیل نوسازی نشدن به ۱۲ سال رسیده و 
عمر این ناوگان در صورت بی توجهی بیش ازپیش 

افزایش پیدا خواهد کرد.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اصفهــان با اشــاره به وجــود ۲ هــزار ۲۴۰ 
دســتگاه مینی بــوس در اســتان، اظهار داشــت: 
میانگین عمر مینی بوس های بین شهری در این 
اســتان از وضعیت نامناســبی برخــوردار اســت و 
میانگیــن عمر این دســتگاه ها بیــش از ۲۵ ســال 

است.
وی بابیان اینکــه در زمــان حاضــر تعــداد زیــادی 
از مینی بوس هــا در اســتان بــا عمر باالی ۴۰ ســال 
فعال هستند اضافه کرد: تسهیالت مناسبی برای 
نوسازی این ناوگان در نظر گرفته نشده و به همین 

کرده است. دلیل عمر آن ها افزایش پیدا
صلواتــی بابیان اینکــه بــرای نوســازی نــاوگان 
حمل ونقل کاال و مسافر به تسهیالت بلندمدت با 
سود کم نیاز است خاطرنشان کرد: ارائه تسهیالت 
مناســب برای نوســازی این نــاوگان تا ســال ۱۳۹۰ 
به خوبی اختصاص پیدا می کرد اما این تسهیالت 

کنون کنار گذاشته شده است. از سال ۹۰ تا
وی بیان کــرد: میانگین عمر نــاوگان حمل ونقل 
مسافر  در بخش ســواری اســتان نیز در سال های 
گذشته پنج سال بود که در زمان حاضر به بیش از ۱۱ 

سال رسیده است.
به گفتــه وی، ۸۷۱ دســتگاه ســواری حمل و نقل 
مسافر بین شــهری نیز در اســتان اصفهان وجود 
دارد که میانگین عمر آن ها ۱۱.۴ سال است که این 
میزان نیز به طور تقریبی نسبت به میانگین کشوری 

مناسب است.

ح شد؛ نامه ای به روسای قوای مقننه و قضائیه مطر

نیروگاه های اصفهان مازوت استفاده نکنند

میانگین عمر ناوگان اتوبوس های بین شهری استان 
اصفهان ۱۲ سال است

شهردار اصفهان ضمن بازدید از ایستگاه های 
مختلــف در حــال ســاخت خــط دو قطــار 
شهری اصفهان از نزدیک در جریان آخرین 
تحــوالت و پیشــرفت های  ایــن پــروژه قرار 

گرفت.
علــی قاســم زاده در حاشــیه این بازدیــد 
بــا بیان اینکــه به ایســتگاه های در حــال 
ســاخت خط دو متــرو آمدیــم تــا از نزدیک 
شاهد زحمت عزیزانی باشیم که به سختی 
مشــغول کار هســتند، اما تــالش آنها دیده 
نمی شــود، اظهــار کــرد: عملیــات احداث 
خــط دو متــرو پیشــرفت خوبــی داشــته 
کــه امیدواریــم طی ایــن دوره  بــه طــوری 
چهار ســاله شــاهد پیشــرفت نهایــی کار و 

بهره برداری از این خط مترو باشیم.
وی تصریح کرد: بیشتر ایســتگاه های خط 
دو تا ۸۰ یا ۹۰ درصد پیشرفت داشته و قرار 
بر این اســت تا ایســتگاه ها قبل از رســیدن 
تونل ها آماده شود، این تدبیر بسیار خوبی 
بــوده کــه در ســاخت خــط دو متــرو لحاظ 
شــده و باعــث می شــود مشــکالت بعــدی 

پیش نیاید.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه در ســاخت 
خــط دو متــرو شــیوه های جدیدی بــه کار 
گرفتــه شــده تــا خیابان هــای ســطح شــهر 
دچار ترافیک و یا مشــکلی دیگری نشــود، 
افــزود: اولویــت مــا در پروژه هــای عمرانــی 
شــهر ابتــدا متــرو و ســپس رینگ چهــارم و 
حلقــه حفاظتــی شــهر اصفهان اســت؛ هر 
دو این موارد به تســهیل رفت و آمد کمک 
کــرده، باعــث کاهــش آلودگــی هوای شــهر 
شــده و در نهایــت بــه آرامــش شــهروندان 

منجر می شود.

فرمانــدار چــادگان گفــت: بانــد دوم جاده 
افتتــاح  امســال  اصفهــان  بــه  چــادگان 

می شود.
بــا  بــا  مهــر  گفت وگــو  عبــاس توکلــی در 
بیان اینکــه شهرســتان چــادگان کارخانــه 
کــرد: یــک واحــد  لبنیاتــی نــدارد، اظهــار 
کارخانه لبنیات در شهرک صنعتی چادگان 
آمــاده بهــره بــرداری اســت امــا مشــکالت 
گــردش  کمبــود ســرمایه در  مربــوط بــه 
و رقابتــی بــودن بــازار تولیــد محصــوالت 
لبنــی در منطقــه غــرب اســتان، باعــث 
وقفــه در راه انــدازی کارخانــه اســت کــه با 
پیگیری های انجام شده به زودی در مدار 

تولید قرار گیرد.
توکلــی بیــان داشــت: بانــد دوم جــاده 
چــادگان بــه اصفهان بــا بیش از یــک دهه 
توقــف ســال ۹۸ فعــال و قطعــه اول آن در 
ســال گذشــته بــه بهــره بــرداری رســید و 
خ )در محدوده  قطعه دوم نیز تا گردنه ســر
شهرستان چادگان( امسال به بهره برداری 

خواهد رسید.

سخنگوی شرکت پخش فرآورده های نفتی 
اســتان اصفهــان از بازگشــت به مــدار همه 
۳۳۱جایــگاه ســوخت در اســتان اصفهــان 

برای ارائه خدمت به شهروندان خبر داد.
بهمــن علیپــور بــا بیان اینکــه بــا توجــه بــه 
حمالت سایبری هفته گذشته بیش از ۳۰۰ 
جایگاه عرضه سوخت برای ارائه خدمت به 
شــهروندان دچار اختالل شــده بود، اظهار 
داشــت: از همان روز کارکنان شرکت پخش 
فرآورده های نفتی استان اصفهان به مساله 
ورود کرده و به مرور جایگاه ها را برای عرضه 

خدمت به مدار بازگردانند.
وی بــا بیان اینکــه پــس از یک هفتــه تالش 
شــبانه روزی تا تاپایان شــب گذشــته همه 
۳۳۱ جایــگاه ســوخت اســتان اصفهــان به 
مــدار بازگشــت، ادامــه داد: در حــال حاضر 
همــه جایگاه هــای ســطح اســتان در مــدار 
توزیع قــرار گرفت و هــم با کارت ســوخت با 
قیمت یک هزار و ۵۰۰ تومان و هم به صورت 
آزاد با قیمت سه هزار تومان نسبت به عرضه 

سوخت اقدام می کنند.

خبر خبر

استان

خبر

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 
اصفهان گفت: انتظار می رود مسووالن استان 
اصفهان به ویژه استاندار، مساله آب را اولویت  
خود قــرار داده و بــه صــورت مســتمر آن را از مســووالن کشــوری 

پیگیری کند.
به گــزارش روابــط عمومی دفتــر امــام جمعــه اصفهــان، آیت اهلل 
سیدیوسف طباطبایی نژاد در دیدار با استاندار اصفهان افزود: 
بحران آب، مهم ترین مشــکل و دغدغه اصلی مردم و مســووالن 
اصفهانی اســت و باید هر چه زودتر اقداماتی برای برطرف شدن 

آن انجام شود.
امام جمعه اصفهان اظهار داشت: دولت های مختلف برای حل 
مشــکل آب در این اســتان قول ها و وعده هایی داده انــد و تا حد 

توان خود، کارکرده اند اما هنوز بحران آب در اصفهان وجود دارد.
وی ادامــه داد: این مشــکل، مهم تریــن مشــکل و دغدغه اصلی 
مردم و مســووالن اصفهانی اســت و بایــد هر چه زودتــر اقداماتی 

برای برطرف شدن آن انجام شود.
آیت اهلل طباطبایی نژاد تصریح کرد: بدون شک بحران آب، از مسائل 
گر  ملی کشور است و دولت می تواند درباره آن تصمیم گیری کند و ا
دیدگاه صحیح و شفافی در میان مسووالن کشوری نسبت به این 
مساله وجود نداشته باشد، تصمیمات نادرستی گرفته می شود که 

می تواند در آینده اهالی چند استان را دچار تنش کند.
اســتاندار اصفهان نیز در این جلســه بــا ارائه گزارشــی از اقدامات 
خــود اظهــار داشــت: در این مــدت تالش شــده تــا بــا  هماهنگی 
مناسب میان مدیران، مشکالت و اولویت های استان شناسایی 

و دنبال شود.
ســیدرضا مرتضوی بــا اشــاره به پیگیــری موضــوع آب گفــت: در 
مساله آب باید به قانون توزیع عادالنه آب و حقوق مردم و دولت 

توجه شود تا حقی پایمال نشود.

در مراسمی از کارمندان نمونه و برگزیدگان جشنواره 
شهید رجایی آبفای استان اصفهان در سال  ۱۳۹۹ 

تقدیر شد.

در این مراســم که مدیرعامل، معاونین و مدیران ســتادی و مناطق 
خودگــردان آبفــای اســتان حضور داشــتند، بــا اهــدای لــوح تقدیر و 
جوایزی از خدمات ارزنده ۷۶ کارمند نمونه این شــرکت قدردانی به 

عمل آمد. 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در این مراسم پیشرو 
بودن آبفای استان اصفهان در صنعت را به دلیل برخورداری از نیروی 
انسانی متعهد، متخصص و کارآمد دانست و تصریح کرد: در سال های 
اخیر آبفای استان اصفهان توانســت با نیروهایی که قدرت تصمیم 
گیری و حل مساله دارند، بر چالش های متعدد این صنعت غلبه کند.
هاشم امینی افزود: آبفای استان اصفهان با تکیه بر دانش و تخصص 
کارکنــان و اســتفاده از شــیوه های نویــن توانســت خدمات آبفــا را به 
بهترین شکل در اختیار متقاضیان قرار دهد و انتظار می رود کارکنان 
با خالقیــت، نــوآوری و مســئولیت پذیری خــود، با قوت بــه خدمت 

رسانی ادامه دهند.  

وی در مورد ویژگی های یــک کارمند نمونه گفــت: کارمندان آبفای 
استان اصفهان باید عالوه بر اینکه به لحاظ تخصصی به روز باشند، 
مهارت های تعاملی مانند روابط اجتماعی، مهارت های ارتباطی و 

ویژگی های فردی خود را نیز تقویت کنند. 
امینی با اشاره به گذر از بحران کم آبی در استان اعالم کرد: در تابستان 
سال جاری به رغم محدودیت های شدید منابع آبی، آبفای استان 
اصفهان توانست آب شرب مردم در شهرها و روستاهای تحت پوشش 
را تامین کند و روند خدمات رسانی به مردم به صورت مستمر و پایدار 

ادامه یافت.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان با اشــاره به این که تا قبل از 
شیوع ویروس کرونا مراسم تقدیر از کارکنان نمونه در جمع خانواده 
آن ها برگزار می شد، گفت: بر این اعتقاد هستیم که از کارمندان نمونه 
بایــد در حضــور خانواده های شــان تقدیــر کرد، تــا قــدر زحمات این 

نیروهای خدوم بیشتر دانسته شود.

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
گــرم و منجمــد از  غ  اصفهــان گفــت: توزیــع مــر
دیروز)چهارشنبه( با مقدار بیشتری در راستای 
تعــادل در بازار ایــن اســتان انجام شــد تا دغدغــه و نگرانــی مردم 

در این زمینه برطرف شود.
ج موفق در حاشــیه جلســه ســتاد تنظیم بــازار اســتان  افزود:  ایر
غ موردنیاز  بر اســاس تصمیمــات جلســه و در راســتای تأمین مــر
غ منجمد افزایش پیدا  غ گرم  و توزیع مر استان، مقرر شد تولید مر
کند. وی بابیان اینکه جلسه ستاد  برای رسیدگی به امور مردم در 

خصوص تأمیــن، توزیع کاال و نظارت بــر قیمت کاالها و مباحــث در حوزه تنظیم بازار برگزار شــد 
ادامه داد: اعضا و ارکان اصلی تنظیم بازار کشور بر اساس ابالغ معاون اول رییس جمهوری مبنی 
بر تنظیم بازار مشخص شدند و در این جلسه هفت کمیته تخصصی در اقالم مختلف و کارهای 

مرتبط با تنظیم بازار پیشنهاد و انتخاب شد. 
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان اظهار داشت: یک سری وظایف تکمیلی برای 

تنظیم بــازار در نظر گرفته شــده که به اســتانداران سراســر کشــور 
ابالغ شده است. به گفته وی، مقرر شد که همه موارد را به صورت 
ویژه در کمیته های تخصصی مرتبط با هر کاال  که سازمان متولی 
کننده آن نیز مشخص است  آن نیز مشخص شده و دستگاه اجرا
برای تصمیم گیری های فنی و تخصصی در کمیته های تخصصی 
و درنهایت در جلسه ستاد تنظیم بازار استان مطرح شود و پس از 
تصویب در این ستاد با حضور اعضا عملیاتی و اجرا شود و مواردی 
که در خصوص تأمین کاالهای اساسی و ذخیره سازی مطرح شد.

کید کــرد: ذخیره ســازی کاالها به اندازه کافی در اســتان   موفق تأ
اصفهان انجام شده است و هیچ گونه نگرانی بابت ذخیره این گونه کاالها وجود ندارد.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: با دســتور اســتاندار اصفهان مقرر شــد 
پیگیری های الزم برای افزایش سهم ذخیره های استراتژیک استان انجام شود.

وی افزود: ایــن ذخایر مهم را می تــوان در ایام مختلف به بــازار تزریق کرد تا مــردم در این زمینه با 
کمترین مشکل مواجه شوند.

امام جمعه اصفهان:   

مساله آب اصفهان باید بصورت مستمر از مسووالن کشوری پیگیری شود

تقدیر از کارکنان نمونه و برگزیدگان جشنواره شهید رجایی آبفای استان اصفهان در سال ۱۳۹۹

غ منجمد برای تعادل در بازار اصفهان  توزیع مر

خبر

خبر

خبر

شهردار اصفهان:

اولویت نخست شهرداری 
تکمیل خط دو مترو است

باند دوم جاده چادگان 
به اصفهان امسال 

افتتاح می شود

۳۳۱جایگاه عرضه سوخت 
در اصفهان به صورت

کامل فعال شد  
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درد دل کارآفرین برتر کشور :

بخاطر ایجاد ۲۵ هزار شغل پایدار معذرت میخواهم
مســعود صرامــی) کارآفریــن ( کــه 
باعث اشتغال ۲۵ هزار نفر با احداث 
پروژه عظیم سیتی سنتر اصفهان 
در مورد این بیانیه از طرف مرکز پژوهش های شـورای 
اسالمی شــهر اصفهــان  به شــرح زیــر از تمامی دســت 
آورد هــای خود که باعث روشــن شــدن چــراغ امیدی 
در دل جوانان و ســتاره ای شدن برای انسان های بی 

ستاره بود معذرت خواست.  
پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازار: دبیر شورای راهبردی 
الگوی پیشــرفت اسالمی، ســاخت سیتی سنترها در 
اصفهان را نشــانه ای از فاصله گیری این شهر از مبانی 

اسالمی دانست.
من مســعود صرامی بابــت اشــتباهاتی که بــرای بهتر 
زیســتن مــردم  در طــی ۵۹ ســال فعالیــت تولیــدی، 
اقتصــادی، رفاهــی، درمانــی، گردشــگری و اشــتغال 
جوانان شهرم انجام داده ام از تمام آنان که این خدمات 

را مناسب مردم نمیدانند معذرت میخواهم.
بابت اینکه اجــازه نــدادم باطــری خارجی وارد کشــور 
شود و ساالنه دو میلیون باطری تولید نمودم معذرت 
میخواهــم به دلیــل آنکــه نگذاشــتم بیمار ســرطانی 
اصفهان برای دریافت خدمات درمانی به ترکیه، تهران، 

شیراز، کاشان و شهرکرد برود طلب بخشش میکنم.
به دلیــل آنکــه هیــچ یــک از مجموعه هــای تجــاری، 
گردشگری و رفاهی را در چهارباغ، آمادگاه و شیخ مفید 

نساختم عذر خواهی میکنم.
بخاطر ایجاد ۲۵ هزار شغل پایدار بدون استفاده از رانت 

و وام بانکی معذرت میخواهم.
به دلیل اینکــه روزانه دههــا هــزار اتومبیل را از هســته 
شهر به پوسته شهر انتقال میدهیم تا به سهم خود بار 

ترافیکی شهر را کاهش دهیم طلب بخشش میکنم.
از اینکه جهت ساخت و راه اندازی تاسیسات و فضای 
ســبز در پروژه هــای ســاخته شــده از آب شــرب مــردم 
کستری  اســتفاده ننمودیم و جهت تبدیل آبهای خا
سرمایه گذاری جهت ایجاد تصفیه خانه کردم معذرت 

میخواهم.
از اینکه برای دختر و پســر دانشــجوی شهرســتانی که 
توان تامین هزینه خود را ندارد کار ایجاد نمودم معذرت 

میخواهم.
از اینکه دلیلی شدیم تا مسافر بیشتری به شهر اصفهان 
بیاید و آب و نان و هوای شهر اصفهان را استفاده کند و 
خرید سوغات اصفهان را با خود به همراه ببرد معذرت 

میخواهم.
به دلیل آن که امکاناتی ایجاد نمودیم که مردم کاوه، 
چمران و ملک شهر از این پس در سرما و گرما با اتوبوس 
و یــا ماشــین شــخصی کرایــه بــه دروازه دولــت و  چهار 
راه تختی نیاینــد و در زمان برگشــت بعد از ســاعت کار 
اتوبوس شهری در شــب با اتومبیل های ناشناس به 
کان قرار گیرند  خانه برگردند و مورد نگاه احتمالــی ناپا

معذرت میخواهم. 
از اینکه برای روز های تعطیل مردم شهرم که هیچ مکانی 
برای گذراندن وقــت آزاد خود ندارنــد امکاناتی فراهم 

نمودم که جمع خانواده با همدیگر به مکان هایی که 
زمستان گرم و  تابســتان ســرد با هوای تازه و پارکینگ 

رایگان است را فراهم نمودم معذرت میخواهم.
از اینکــه بــرای بیمــاران شهرســتانی کــه بــرای درمان 
سرطان به اصفهان می آیند هتل و کمپ اقامتی ساخته 
ام تا در کنار پارک  پشت بیمارستان و یا عقب وانت شب را 

صبح نکنند معذرت میخواهم.
از اینکه دهها هزار جوان شهرم را شاغل نمودم تا از نبود 

نان شب به خدا گله نکند معذرت میخواهم.
کز در پوسته شهر به جای کنار  از اینکه با ساخت این مرا
زاینده رود و پل های تاریخی نماد شهرم را حفظ نمودم 
تا به اصفهان آسیب نرسد معذرت میخواهم. از اینکه به 
جای شعار دادن و و عده آینده تالش نمودیم، ساختیم 

و آن را به خدمت مردم در آوردیم معذرت میخواهم.
از اینکه آخر ماه حقوق پرسنل خود را پرداخت نمودیم 
تا مجبور نشود کاالی ۱ میلیونی را با اقساط ۳/۱ میلیون 

بخرند معذرت میخواهم.
از اینکه روزانه هفتاد تن زباله مجموعه های ایجاد شده 
را به همراه چند تن کاغذ و کارتون که آلوده نشده بسته 
بندی میکنیم و بار مسولیت این مهم را از روی دوش 

شهرداری برداشته ایم معذرت میخواهم.
از اینکه هر ساله چند صد میلیارد مالیات های پنهان 
شــهری را اشــکار مینماییــم و خود اظهــاری میکنیم 
و بــه دارایــی و شــهرداری  پرداخت میکنیــم معذرت 

میخواهم.

از اینکه هر ســاله دهها میلیارد تومان عوارض و ســهم 
مالیــات ارزش افــزوده بــه شــهرداری تقدیــم میکنیم 

معذرت میخواهم.
از اینکه واسطه های بین تولید کننده و مصرف کننده 
را حــذف نمودیــم تــا کاالی مصرفــی مــردم ارزانتــر به 
دستشــان برســد و هر خانــواده بیــن ۳۰۰ الــی ۶۰۰ هزار 
تومان هزینه کمتری برای سبد خانواده پرداخت کند 

معذرت میخواهم.
از اینکه امکاناتی ایجاد نمودیم تا یک بیمار مستعصل 
نشود و شرایطی فراهم شــده تا او یک بیمار عزت مند 

دیده شود معذرت میخواهم.
به دلیل آنکه برای تخلیه و بارگیری کاالهای مجموعه در 
ساعات پیک ترافیک کامیون حمل بار را در الین دوم 
خیابان متوقف ننمودم تا ترافیک ایجاد شود و هوا آلوده 

شود و بیمار بیشتری ایجاد شود معذرت میخواهم.
به خاطر اینکه بیماران را به دلیل نبود تخت بیمارستانی 
در چادر هــای صحرایــی بســتری نکننــد ســاخت 
بیمارســتان هزار تختخوابی را انجــام داده ام معذرت 

میخواهم.
از اینکــه نتوانســتم شــیطان درونــم را حفــظ نمایم تا 
بدبختی و غمگینــی جامعــه را ترویج دهم و شــادی و 

نشاط به جامعه هدیه دادم معذرت میخواهم.
کــه  میخواهــم  معــذرت  ترک هــا  و  اعــراب  از 
نگذاشــتم ایرانیان ارز کشــورمان را بــرای خریــد بــه 
کشــور های آنان انتقــال دهند و ســپس مــورد تعرض 

آنان قرار گیرند.
از اینکه مدارس آموزشی را بنیان نهادم که از ٨ صبح تا 
١ بعدازظهر عینا سیالبس های درسی آموزش وپرورش 
اجرا وپس از ان ساعت١:٣٠ تا٤:٣٠ زمان دانش اموزان به 

کالسهای فوق برنامه در زمینه های
-کارافرینی

-اقتصاد
-مهارت اموزی
-روابط عمومی

-خالقیت
-شناخت توانایی ها

-استعدادیابی
-سبک زندگی وروش های ارتقا آن

-کامپیوتر
-کشف

-حقوق
اختصاص داده میشود تا فرزندانی با اخالق وابسته به 
ریشه تاریخی تحویل اجتماع دهم معذرت میخواهم.
ما آمده ایم تا بر اســاس ارزشــهایی که خداوند متعال  
انســان را به جانشــینی خود برگزیــد آینده را بســازیم و 
از خداوند تشــکر میکنم بابت گذشــتی کــه در مقابل 

نامهربانی های بعضی از مسئولین به ما هدیه داد.
از خداونــد متشــکرم کــه شــرایط خدمــت به خلــق او 
نصیبمان شد تا در روز قیامت با بانگ بلند بگوییم ما هر 
چه در توان داشتیم برای مردم شهرمان انجام دادیم.

خبر

رئیــس کانــون ســردفتران ازدواج و طــالق اســتان 
اصفهان گفــت: تفاوت هــای تأســف برانگیزی در 
آمارهای ازدواج در مقایسه با دهه قبل از آن وجود 
دارد و به همین نسبت رشد طالق در یک دهه اخیر بسیار محسوس 

و تأمل برانگیز است. 
کبر صافی اصفهانی اظهار کرد: با شروع همه گیری کرونا از اواخر  علی ا
سال ۹۸، دفاتر ازدواج و طالق استان از نخستین مجموعه هایی بودند 
که با اطالع رســانی های به موقع و مستمر کانون ســردفتران ازدواج و 
طالق اســتان اصفهان، خود را با شــرایط کرونــا وفــق داده و با تقلیل 
مراجعان دفترخانه ها به زوجین و والدین آن ها و ایجاد فاصله گذاری و 
استقرار سایر پروتکل های ابالغ شده، اجازه ندادند افت محسوسی در 

آمار ازدواج جوانان نسبت به قبل از کرونا به وجود آید.
گــر در روزهــا و هفته های اول شــیوع کرونــا فعالیت دفاتر  وی گفت: ا
ازدواج با رکود و تعطیلی مواجه شد، اما بالفاصله با مدیریت بحران از 
سوی کانون سردفتران ازدواج و طالق و اداره کل ثبت استان، شرایط 

بهبود یافت.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق استان اصفهان با بیان اینکه 
کرونا در ابتدا منجر به افت و رکود اندکــی در آمار ازدواج شــد، گفت: در 
همین دوران به دلیل کمرنگ شــدن مراســم های پرهزینــه عقد در 
تاالرها و باغ ها و ســالن های عقد، هزینه هــای ازدواج جوانان به نحو 
محسوســی کاهش پیــدا کرد و ایــن موضــوع رکــود حاصــل از کرونا را 
به خوبی جبران کرد، بنابراین وقتی شرایط کرونا را با یک سال قبل از 

آن مقایسه می کنیم تفاوت چندانی را در آمارها مشاهده نمی کنیم.
وی در عین حال به رشد فزاینده تورم در کمتر از یک دهه اخیر اشاره و 
تصریح کرد: تفاوت های تأسف برانگیزی در آمارهای ازدواج در مقایسه 
با دهه قبل از آن وجود دارد و به همین نسبت رشد طالق در یک دهه 
که می دانیم بیکاری و  اخیر بسیار محسوس و تأمل برانگیز است، چرا
ناتوانی زوج های جوان در تأمین هزینه های زندگی، نقش عمده ای 

را در طالق ایفا می کند.
صافی اصفهانی در ادامه عدم الحــاق دفاتــر ازدواج و طالق به قانون 
کشوری دفاتر اسناد رسمی از بزرگ ترین مشکالت این صنف فرهیخته 
حوزوی و دانشگاهی دانست و گفت: با اینکه دفاتر رسمی ثبت ازدواج 
ک و خودرو و بلکه مهم تر  و طالق نیز همچون دفاتر اسناد رسمی امال
از آنان، در حوزه ثبت رسمی فعالیت می کنند و عهده دار اجرای عقود 
شرعی نکاح و طالق و ثبت امور مرتبط با خانواده اسالمی هستند، اما 
بی مهری و کم توجهی یک صدساله مسئوالن مرتبط نسبت به این 
کنون موجب تفاوت فاحش امتیازات شغلی این صنف  صنف، هم ا
ازلحاظ شمول بازنشستگی و بیمه و حق فروش امتیاز دفترخانه و غیره، 

در مقایسه با دفاتر اسناد رسمی شده است.
وی خاطرنشان کرد: این مشکل تنها با تصویب یک ماده  واحده در 
مجلس شورای اسالمی و الحاق این نیمه ثبت کشور به نیمه دیگر در 
شمول قانون کشوری اسناد رسمی، قابل تحقق است، اما متأسفانه 

تالش ها به نتیجه نرسیده است.
رئیــس کانــون ســردفتران ازدواج و طالق اســتان اصفهان، مشــکل 
دیگر این صنــف را تعرفه خدمــات دفاتــر ازدواج و طالق عنــوان کرد و 
افزود: این تعرفــه از قدیم االیــام در بازه هــای زمانی چهارســاله و بعدا 
دوســاله تغییر کرده است، درحالی که رشــد تورم در شــرایط این ایام، 
می طلبد که حداقل در پایان یا آغاز هرسال و متناسب با تغییر شرایط 
اقتصــادی، تعرفــه دفاتــر ازدواج و طــالق در کشــور مــورد بازنگــری و 

متناسب سازی قرار گیرد.

اولین رویــداد کارآفرینــی و نوآوری بــا همکاری جهاد دانشــگاهی اصفهــان بر محوریت 
شناسایی کسب و کارهای کم سرمایه و زودبازده در حوزه مشاغل خرد، توسط کمیته 

امداد استان اصفهان برگزار می شود.
ع اظهار کرد: اولین رویداد کارآفرینی و نوآوری با محوریت شناسایی کسب و کارهای کم سرمایه و  کریم زار
زودبازده در حوزه مشاغل خانگی، توسط کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان با همکاری جهاد 

دانشگاهی واحد اصفهان برگزار می شود.

وی افزود: این رویداد با هدف ارائه مطالب آموزشی مرتبط با حوزه کارآفرینی و ایجاد بستری مناسب برای 
جذب و ارائه ایده هــا و طرح هــای نوآورانه برای افراد تحت پوشــش کمیته امــداد برگزار می شــود و از همه 
مددجویان، نخبگان، صاحبان ایده، سازمان ها و دستگاه های اجرایی به منظور شرکت در این رویداد دعوت 
می شود تا ۱۷ آبان ماه، ایده های کسب و کار خود را به نشانی )https://reg.jdisf.ac.ir/se( ۲۷ ارسال کنند.

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: ایده های ارسال شــده در صورت تأیید، سرمایه الزم جهت 
راه اندازی و یا گسترش طرح را دریافت خواهند کرد.

خبر

خبر

معاون توسعه پیش بینی و تحقیقات اداره کل 
هواشناسی استان اصفهان از فعالیت سامانه 
بارش زا بر روی اســتان تا اواخر روز شــنبه خبر 
داد و گفــت: بــا فعالیت ایــن ســامانه بــارش زا 
شاهد اولین بارش پاییزی قابل توجه در شهر 

اصفهان خواهیم بود. 
کــرد: نقشــه های  نویــد حــاج بابایــی اظهــار 
هواشناسی بیانگر فعالیت ســامانه بارش زا بر 
روی اســتان تا اواخــر روز شــنبه اســت. بر این 
اســاس ناپایداری هایــی به صــورت افزایــش 
ابر، وزش باد نسبتا شدید، بارش باران گاهی 
همــراه با رعــد و بــرق همچنین بــارش برف در 

ارتفاعات پیش بینی می شود.
وی بیان کرد: شــدت فعالیت این ســامانه در 
مناطق شــمال و شــرق و مرکــز اســتان از اواخر 

پنجشنبه تا اوایل روز شنبه است.
تحقیقــات  و  پیش بینــی  توســعه  معــاون 
اداره کل هواشناســی اصفهــان بــا بیان اینکه 

اولین بارش هــای پاییزی در مناطــق مرکزی 
و از جملــه شــهر اصفهــان اتفــاق می افتــد، 
گفت: ایــن بارش ها از غرب شــروع می شــود و 
پنجشــنبه، جمعه و شنبه در بیشــتر مناطق 
استان شــاهد بارش باران و وضعیت ناپایدار 

خواهیم بود.
حــاج بابایــی همچنیــن از کاهــش دمــا از روز 
جمعه این هفته خبر داد و گفت: بیشینه های 
دما ۵ تا ۱۰ درجه ســانتی گراد کاهــش می یابد 

و این روند تا اواسط هفته آینده ادامه دارد.

معــاون امــداد و نجــات جمعیت هــالل احمر 
استان اصفهان گفت: با نفوذ سامانه ناپایدار 
بارشی و احتمال وقوع سیالب از مردم استان 
درخواســت می کنیــم از توقف در مســیر آبراه  و 

رودخانه ها اجتناب کنند.  
نجــات  و  امــداد  کریمی معــاون  داریــوش 
بــا  اســتان اصفهــان  جمعیــت هالل احمــر 
کیــد بر اینکــه برخی از ســامانه های بارشــی  تأ
قابــل پیش بینــی نیســتند گفــت: بــر همیــن 
اســاس هماهنگی هــای الزم با دســتگاه های 
مربوطــه در شهرســتان ها به ویــژه فرمانداری 
و بخشــداری ها صــورت گرفته اســت تــا برای 
مقابله با خطرات احتمالی ناشی از بارندگی و 

کاهش دما آمادگی داشته باشند.
وی بابیان اینکه میــزان آمادگی برای مواجهه 
با سیالب در استان مطلوب است خاطرنشان 
کرد: اما برخی شهروندان خطرات احتمالی را 
جــدی نمی گیرنــد و در نواحی پرخطــر حضور 

می یابند.
معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هالل احمر 
کیــد بر اینکه حضــور در  اســتان اصفهــان بــا تأ
دره هــا، شــیب کوه هــا و مســیر رودخانه های 
فصلــی در روز هــای پیــش رو احتمــال بــروز 
حوادث را افزایش می دهد تصریح کرد: به ویژه 
کوهســتانی درخواســت  از عشــایر مناطــق 

می کنیم این مناطق را ترک کنند.
کریمی با اشــاره به شــدت بارش برای مناطق 
نیمه شــمالی اســتان اصفهان اظهار داشت: 
مناطق کویــری نیــز از نواحی پرخطــر از حیث 
بــروز ســیالب محســوب می شــوند و ضــروری 
کنان این مناطــق دقــت الزم را  اســت کــه ســا

داشته باشند.
وی اضافــه کــرد: نواقــص تجهیــزات امدادی 
اســتان در ماه های گذشــته رفع شــده اســت 
بــا بهتریــن وضعیــت  تــا ســوانح احتمالــی 

امدادرسانی شود.
معاون جمعیــت هالل احمر اســتان اصفهان 
ادامــه داد: الیروبــی مســیر آبراه هــا و برخــی 
رودخانه ها بــا تالش ســایر نهاد های ذی ربط 
و  ســیالب  بــروز  احتمــال  و  گرفــت  انجــام 

آب گرفتگی کاهش یابد.
بیش از ۲۴ هــزار امدادگر، نجات گر و داوطلب 
عضــو جمعیــت هالل احمــر اســتان اصفهــان 

هستند.

ح نیابت به همت  از ابتدای ســال تا کنون طر
داوطلبان اصفهانی اجرا شد.

معاون امــور داوطلبــان جمعیت هــالل احمر 
اســتان اصفهــان گفــت: داوطلبــان نیکــوکار 
و خیراندیــش هــالل احمــر اســتان اصفهــان 
ح را در ۲۲ ســرای  بــا مشــارکت خیران این طــر

سالمندان اجرا کردند.
ح نیابــت،  محمــد نویــد متقــی افــزود: در طــر
داوطلبان ضمن دلجویی از بیش از یک هزار و 
۳۴۰ سالمند، بسته های غذایی و بسته های 
بهداشــتی بــه ارزش ۹۹۴ میلیــون و ۵۰۰ هــزار 

ریال اهدا کردند.
ح تعدادی  وی گفــت: همچنیــن در ایــن طــر
ل  از پزشــکان داوطلــب بــا حضــور در منــاز

سالمندان، آن ها را رایگان ویزیت کردند.

معاون امــور داوطلبــان جمعیت هــالل احمر 
اصفهان از خیــران و داوطلبانی که عالقه مند 
به همکاری و مشارکت در طرح ها و پروژه های 
داوطلبانه و عام المنفعه هســتند دعوت کرد 
با مشــارکت در ایــن زمینه هــا یاریگــر جمعیت 
هــالل احمــر در کمــک رســانی و خدمــت بــه 

خانواده های کمتر برخوردار جامعه باشند.

معاون اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: 
کنون بیــش از ۸۵ درصــد از معلمــان و ۳۳۰ هزار  تا
کســن کرونا دریافت  نفر از دانش آموزان اســتان وا

کرده اند. 
آذرکیــوان امیرپــور رونــد معــاون تربیــت بدنــی و 
سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
کسیناسیون دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال استان  وا
اصفهان را قابل قبول ارزیابی کرد و اظهار داشت: 
کسیناســیون دانش آموزان و معلمــان در حال  وا
انجام است و جدی تر باید پیگیری شود تا به نتیجه 

مطلوب برسد.
کسیناسیون دانش آموزان  وی با اشاره به اینکه وا
از پایان شهریور آغاز شد و تا پایان مهرماه دوز دوم را 
نیز دریافت کردند، خاطرنشان کرد: برای بازگشایی 
مدارس تابع مصوبات ستاد کرونای کشور هستیم 

که از این رو طبق آخرین مصوبه این ستاد مدارس 
مقطع متوسطه دوم استان از روز شنبه ۱۵ آبان ماه 

بصورت تدریجی باز می شود.
معاون تربیــت بدنــی و ســالمت اداره کل آموزش 
گر شــرایط به  و پــرورش اســتان اصفهــان افــزود: ا
همین روال باشد و با بازگشایی مدارس مقطع دوم 
مشکلی اتفاق نیافتد، طبق مصوبه ستاد ملی کرونا 
از ابتدای آذرماه امسال نیز مدارس مقطع متوسطه 

اول بازگشایی خواهد شد.
کیــد بر اینکــه مــدارس بــا رعایــت  امیرپــور بــا تا
شــیوه نامه های بهداشــتی بازگشــایی می شود، 
گفت: بــا وجود این بازگشــایی مدارس بــه صورت 
کامل نیســت و بــا رعایت فاصلــه گذاری اســت به 
طوری که هر دانش آموز هفته ای دو روز به مدرسه 
می رود و فضــای هر کالس برای ۱۰ نفر آماده شــده 
اســت تا فاصله یک متر و نیم بیــن بچه ها رعایت 

شود.
وی بــا بیان اینکــه طبق شــیوه نامه هــای تعیین 
گر تســت کرونــای یــک دانش آمــوز مثبت  شــده ا
باشد کالس حضوری تا دو هفته تعطیل می شود، 
اضافه کرد: در صورت افزایش شیوع کرونا بی شک 
برگزاری کالس های درس به صورت غیرحضوری 

خواهد بود.

نخستین باران پاییزی اصفهان را فرامی گیرد

معاون هالل احمر اصفهان: 

مردم استان اصفهان از توقف در مسیر آبراه  و رودخانه ها 
اجتناب کنند 

خبر

اجرای طرح نیابت در ۲۲ سرای سالمندان 

کسیناسیون دانش آموزان  روند قابل قبول وا
در اصفهان 

خبر

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اسالمی گفت: منشاهای آلودگی هوای اصفهان 
حتــی بــرای کارشناســان و نخبگان ما روشــن 
نیســت کــه کــدام یــک باعــث تمایــز وضعیت 
آلودگی ایــن کالنشــهر با پایتخت شــده اســت.  
مهــدی طغیانــی نماینــده مــردم اصفهــان در 
مجلــس شــورای اســالمی گفت: بــا رویکــردی 
متفاوت به مسائل مهم اصفهان از جمله آب، 
آلودگی هوا و میراث ورود کردیم و نگاهمان این 
اســت کــه مســائل را آهســته و پیوســته دنبال 
کنیم تا به ثمر برسد، اهل جنجال نیستم، زیرا 
به نتیجه نمی رسد. وی با بیان اینکه سر و صدا 
کردن دربــاره آلودگی هوا و نامه نگاری، مقطعی 
است و مشکلی را رفع نمی کند، افزود: کارگروهی 
برای هر سه موضوع آب، آلودگی هوا و میراث با 
حضور متخصصان این حوزه ها تشکیل دادیم 
و ایــن مســائل را براســاس وظایــف نظارتــی به 
طور مستمر یک هفته در میان دنبال می کنم. 
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اسالمی با اشاره به اینکه سومین جلسه کارگروه 
آلودگی هوا به تازگی برگزار شده است، ادامه داد: 
ابتدا باید دانست برنامه ای که از حیث نظارتی 
درمورد آلودگی هوا نیاز است، چیست و اقدامات 
و وظایفی که دســتگاه ها براســاس قانون باید 
اجرا می کردند، چرا انجام ندادند. طغیانی ابراز 
داشت: واقعیت این است که هنوز منشا های 
آلودگــی هــوای اصفهــان حتــی بــرای جامعــه 
کارشناسی و نخبگان ما روشن نیست که کدام 
منشــأ باعث تمایز وضعیت آلودگــی هوای این 
کالنشهر با پایتخت شــده اســت؛ می دانیم که 
گر  ســهم صنایع در آلودگی اصفهان باالست و ا
در تهران سهم حمل و نقل در آالیندگی هوا ۷۰ 
درصد اســت در اصفهان سهم این بخش بین 
۲۰ تــا ۳۰ درصد بوده و مابقی صنایع اســت، اما 
به طور دقیق کدام صنعت ســهم بیشــتری در 

آلودگی اصفهان دارد؟
     لزوم راه اندازی ایستگاه های پایش 

کز صنعتی اصفهان آلودگی هوا در مرا
طغیانی اضافه کرد: استقرار ایستگاه های رصد 
و پایــش را در اصفهان بــه ویژه در شــهرک های 
صنعتی و کارخانجات بزرگ تولیدی به عنوان 
اقدام مهــم دنبال می کنیم تا براســاس داده ها 
منشأ آلودگی را مشخص شود نه بر اساس حدس 
و گمــان! وی بــا بیان اینکه ایســتگاه پایــش در 
اطراف نیــروگاه و صنایــع آالینده وجود نــدارد و 
نزدیک ترین ایستگاه هوا در آن محدوده، رهنان 
کید کرد: نگاهمان بر این است مسئله  است، تا
آلودگی هوا را بدون جنجال و اتهام زنی و بر پایه 

وظیفه نظارتی نمایندگان انجام دهیم.
     رسیدگی به آلودگی هوای اصفهان را 

فوریت خواهیم داد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه وظیفه نمایندگان مجلس، 
کید کرد: رسیدگی  قانونگذاری و نظارت است، تا
به آلودگی هوای اصفهان را فوریت خواهیم داد، 
ک وجود دارد و  زیرا در این زمینه قانون هوای پا
وظایف دستگاه های اجرایی را مشخص کرده 
اســت. طغیانی اضافه کرد: مســئله این است 
کــه قوانینــی کــه وجــود دارد، اجرا نمی شــوند؛ 
بــرای مثــال در قوانیــن مالیاتــی مشــوق هایی 
در نظــر گرفتــه شــده یــا در حوزه های آموزشــی 
و فنــی قوانیــن خوبــی وجــود دارد، امــا رویکرد 
نماینــدگان مجلــس پیگیــری اجــرای قوانین 
است از این رو مجلس نمی تواند صنایع را ملزم 
به استفاده از فناوری های نوین کند و این وظیفه 

کمیتی و نظارتی دولت است. دستگاه های حا

رئیس شورا های حل اختالف استان اصفهان 
از مختومه شدن ۳۵ هزارو ۶۳۲ فقره پرونده 
اجرای احــکام شــورای حل اختالف اســتان 
اصفهان در شش ماه نخست امسال خبر داد. 
سید محمد موسویان رئیس شورا های حل 
اختالف استان اصفهان از مختومه شدن ۳۵ 
هزار و ۶۳۲ فقره پرونــده در ۳۵ حوزه قضایی 

استان در شش ماه نخست امسال خبرداد.
وی بــا اشــاره به اینکــه در همیــن بــازه زمانی 
۳۴ هــزار و ۳۴۸ پرونــده نیز به اجــرای احکام 
شورا های حل اختالف استان وارد شده است 
اظهار داشت: کاهش موجودی شعبات یکی 
از اولویت هــای مهم شــورا های حل اختالف 

استان اصفهان است.
رئیــس شــورا های حــل اختــالف اســتان 
کیــد بر اینکــه موضــوع کاهش  اصفهان بــا تا
وقت رسیدگی ها را نیز مورد توجه قرار داده ایم 
گفت: دراین رابطه برنامه ریزی های دقیق و 
مستمری صورت گرفته است، زیرا ارتقاء کیفی 
احــکام و رضایــت اربــاب رجوع نیــز از اهمیت 

بسیار زیادی برخوردار است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس: 

منشا آلودگی هوای اصفهان
 هنوز مشخص نیست 

مختومه شدن بیش از 
۳۵ هزار پرونده اجرای احکام

 شورای حل اختالف اصفهان 

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق استان اصفهان اعالم کرد:

افزایش محسوس طالق در یک دهه اخیر

کمیته امداد اصفهان برگزار می شود کارآفرینی و نوآوری توسط  اولین رویداد 
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۹ کاروان سرای اصفهان در آستانه ثبت جهانی
۹ کاروان سرای امین آباد، مهیار، 
مرنجات، گبرآباد، گز، جهادآباد، 
کوهپایه، نیســتانک و مجموعه 
هتل عباســی از استان اصفهان 
در پرونــده ثبــت جهانــی کاروان ســراهای ایران 

قرار گرفتند.
هر ساله در کمیته میراث جهانی یونسکو هر کشور 
به میزان سهمیه مشخصی که دارد، پرونده آثار، 
بناهــا، مناظر فرهنگی و یــا مناظر طبیعــی خود را 
ارائه داده و در ایــن کمیته برای ثبــت جهانی این 
آثار تصمیم گیری می شود. در سال جاری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قصد 
دارد با پرونــده کاروان ســراهای ایرانی به اجالس 

کمیته جهانی برود.
در ایــن پرونــده ۵۶ کاروان ســرا وجــود دارد کــه 
در هفته هــای گذشــته مــورد بازدیــد ارزیابــان 
یونســکو قرار گرفتند. ایــن کاروان ســراها در اقصا 
نقاط ایران از جمله اســتان اصفهان قــرار گرفتند 
و قــرار اســت پــس از رفع ایــرادات پرونــده، بــرای 
ثبت جهانی آن ها در جلســه آینده کمیته میراث 
جهانــی یونســکو تصمیــم گیــری شــود تــا شــاید 
پرونده کاروان سراها به عنوان بیست و هفتمین 
ثبــت جهانی ایــران نــام گیــرد. از ایــن تعــداد ۵۶ 
کاروان ســرا تعدادی در اســتان اصفهان هســتند 
کــه شــهرام امیــری، ســخنگوی اداره کل میــراث 
فرهنگــی اســتان اصفهــان دربــاره آن هــا گفت: ۹ 
کاروان سرای امین آباد، مهیار، مرنجات، گبرآباد، 
گــز، جهادآبــاد، کوهپایــه، نیســتانک و مجموعه 
هتل عباســی از اســتان اصفهان در پرونــده ثبت 
جهانی کاروان سراهای ایران قرار دارند. تمام این 
کاروان ســراها متعلــق بــه دوره صفــوی هســتند، 
بــه جــز کاروان ســرای »نیســتانک« کــه قاجــاری 

محسوب می شود.
     یادگار شاه عباس در آستانه جهانی شدن

وی اظهــار داشــت: از نظر کاربــردی دو کاروانســرا 
وجــود دارد، یــک نــوع از کاروانســراها در داخل از 
شــهرها بودنــد کــه کاال در آن ها انبــار و بــه فروش 
کاروانســراها در  می رســیده اســت؛ این مــدل 
میدان نقــش جهان و اطــراف چهاربــاغ اصفهان 
بــه وفــور یافــت می شــود کــه شــاخص ترین آن ها 
نیــز کاروانســرای عباســی یا هتل عباســی اســت. 
ج از شــهر بیشتر به  همچنین کاروانســراهای خار

عنوان استراحت گاهی بین راهی بودند.
امیــری ادامــه داد: در حــدود چهــار هــزار ســال 
اصفهــان در میانــه جــاده ابریشــم، شــرق و غــرب 
جهان را به یکدیگر متصل می کرد. این ارتباطات 
با انگیزه تجارت آغاز و سپس به ارتباط اجتماعی 
و فرهنگــی گســترش می یافــت. در برخــی ادوار 
تاریخی از جمله دوران صفوی، این روابط تجاری 

کمان گسترده تر می شود. به واسطه نوع نگاه حا
ســخنگوی اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان 
کمــان صفــوی بــه  اصفهــان بــا بیان اینکــه »حا
دلیل نیــاز بــه ارتباط بــا عثمانی و اروپــا همچنین 
سرزمین های شرق، اقدام به گسترش ارتباطات 
تجــاری، سیاســی و اجتماعــی داشــتند و در 
کید کرد: ســاخت  نتیجه راه ها توســعه یافت«، تا
کاروان ســراها از اواســط دوره صفویــه و در زمــان 
حکومت شــاه عباس اول صفوی آغاز شــد. شــاه 
گاهــی داشــت و به این  عبــاس در بحث تجــارت آ
نتیجه رسید که باید اقدام به جاده سازی و تأمین 

امنیت کاروان ها کند.
وی افزود: از آنجایی که تا زمان شاه عباس صفوی 
مســیر دقیق و درستی وجود نداشــت و کاروان ها 
مجبور به گذران اوقات در بیابان هــا بودند و یک 
ســفر ماه هــا بــه طــول می انجامیــد، شــاه عباس 
صفوی دستور ساخت کاروان سراهای مختلفی 
را در راه هــای اصلی ســرزمین صادر کــرد. با توجه 
به اینکــه در آن زمــان، اصفهــان پایتخت ایــران 
صفوی بود، بخش قابل توجهی از کاروان ســراها 
در این منطقه ســاخته شــد. در دوران صفوی در 
حــدود هــزار کاروانســرا در ایران ســاخته شــد و در 
دوران بعــدی از جملــه زندیــه و حتــی قاجار ایــن 

یادگارها حفظ و ساخت آن ها ادامه پیدا کرد.
     ایران ۵۹ کاروانسرا را در یک پرونده به 

یونسکو ارائه داده است
کید کرد: به دلیل سهمیه محدود ایران  امیری تا
بــرای ثبــت آثــار جهانــی، بــا یــک هوشــمندی 
پرونده هــای چند بنایــی و زنجیــروار به یونســکو 
ارائه می شود. به عنوان مثال در سال های گذشته 

۹ باغ ایرانی با یک شماره به ثبت جهانی رسیدند 
و چند قنات مهم نیز همگی در یــک پرونده ثبت 
شدند تا از این سهمیه به بهترین شکل استفاده 
شود. از همین روی بیش از ۵۰ کاروانسرا قرار است 

در یک پرونده ثبتی به یونسکو ارائه شود.
پرونــده  آماده ســازی  رونــد  دربــاره  وی 
کاروانســراهای ایران، توضیــح داد: برنامه ریزی و 
کارهای اولیه این پرونده از دو سال پیش آغاز شد 
و پرونده تدوین، مستندســازی و به کمیته ثبت 
جهانی یونسکو ارائه شد. در اولین مرحله پرونده 
کاروانسراهای ایران تأیید و به مرحله کارشناسی 
رســید؛ در همیــن راســتا ارزیــاب یونســکو بــرای 
بررسی پرونده کاروانسراها به ایران سفر کردند. در 
حدود دو هفته پیش ارزیاب یونسکو وارد استان 
اصفهــان شــد و از ۹ کاروانســرای اســتان بازدیــد 
داشــت. طبق آخرین گزارش هایی که به دســت 
ما رسیده، ارزیاب یونسکو از شــرایط کاروانسراها 
رضایت داشته است. او اعتقاد داشته که پرونده 

درست تدوین شده است.
ســخنگوی اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان 
اصفهان افزود: البته در روزها و هفته های منتهی 
به حضور ارزیاب یونسکو تیم های مرمتی اداره کل 
میراث فرهنگی اســتان اصفهان بــه انجام برخی 
پروژه های مرمتــی و بازســازی اقــدام کردند. این 
پروژه با ســرعت باال و برای ســر و ســامان دادن به 
وضعیــت کاروانســراها از جملــه کاروانســراهای 
گرفــت. در  گبرآبــاد، جهادآبــاد و مهیــار انجــام 
کاروانســرای مهیار وضعیت بســیار نابسامان بود 
و در طول دو هفته سر و شــکل کاروانسرا به شکل 

اولیه و مطلوب خود بازگشت.

گذار می شوند کاروانسراهای به بخش خصوصی وا
امیــری بــا اشــاره بــه آینــده کاروانســراها گفــت: 
طبــق برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار اســت 
کاروانســراهایی که کاربــری خاصی ندارنــد، برای 
آن ها کاربری تعیین و برای بهره برداری به بخش 
گذاری کاروانســراها با  گذار گــردد. وا خصوصی وا
روند ثبت جهانی یونسکو نه تنها تداخل ندارند، 

بلکه یونسکو تشویق به این کار می کند.
وی خاطرنشان کرد: بنای تاریخی نیاز به رسیدگی 
روزانه دارد، با توجه به ازدیاد آثار تاریخی در استان 
اصفهان هیچ دولت و حکومتی توانایی اقتصادی 
رسیدگی به آن ها را ندارد. از همین روی با مشارکت 
بخــش خصوصــی امــکان ادامــه حیــات بناهای 
گــذاری بناهای  تاریخی ایجــاد می شــود؛ البتــه وا
تاریخی که اجاره های بلند مدت بوده یک پروسه 
پیچیــده و بــا حساســیت بســیار بــاال اســت، امــا 
نتایــج مطلوبــی دارد. از جمله این نتایــج امکان 
آشــنایی گردشــگران داخلی و خارجی با فرهنگ 
محلی، ایجاد اشــتغال، جلوگیــری از مهاجرت به 
شــهرها و ایجاد یــک تأسیســات گردشــگری ویژه 
است. کاربری ها تمام با ظرفیت تحمل بنا سازگار 

هستند.
ســخنگوی اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: کاروانسراهای کوهپایه و 
گذار شده و کاربری  مادرشاه به بخش خصوصی وا
اقامتی دارنــد و کاروان ســراهای گز و مهیــار نیز در 
گــذاری به بخــش خصوصی هســتند.  آســتانه وا
گذاری بناهای  وزارت میراث فرهنگی تنها اجازه وا
شاخص ملی نظیر تخت جمشــید، چهلستون و 

غیره را به بخش خصوصی ندارد.

جلسه بررسی مسائل و مشــکالت مربوط به خودکفایی تولید کاغذ در کشور و تامین کاغذ 
مطبوعات و نشــر بــه ریاســت معــاون اول رییس 
جمهــور برگــزار و تصمیمــات الزم بــرای حل ایــن 

مسائل اتخاذ شد.
کید بر اینکه دولت به دنبال خودکفایی  محمد مخبر در این جلسه با تا
در تولید کاغذ در کشور است، اظهار داشت: تالش جدی دولت این 
است که ضمن تامین نیاز فعلی مطبوعات و نشر و چاپ، موانع پیش 
روی کارخانه ها و واحدهای تولیدی کاغذ را نیز برطرف کند تا با اتکا به 
توان داخلی، به سمت خودکفایی در تامین کاغذ حرکت کنیم.وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونین امور مطبوعاتی و امور فرهنگی این 
وزارتخانه نیز در این جلسه گزارش هایی از میزان تخصیص ارز و واردات 

کاغذ طی سه سال اخیر ارائه کردند و به تشریح مشکالت و نیازهای مطبوعات و نشر و چاپ کشور و نیز مسائل 
فراروی کارخانه های تولید کننده کاغذ پرداختند.در این جلسه که 
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشــت،  راهکارهای تامین 
ارز برای رفع نیاز فعلی مطبوعات به کاغذ و نیز ملزومات فعال سازی 
ظرفیت کارخانه های تولید کاغذ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر 
شد در اسرع وقت نیازها و موانع پیش روی کارخانه های تولید کننده 
کاغذ احصاء و تصمیمات الزم برای حل این مسائل اتخاذ شود.در این 
نشست همچنین پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد کاغذ موردنیاز 
برای رفع نیاز فعلی مطبوعات بسرعت تامین شده و مشکالت پیش 
روی کارخانه های تولید کننده کاغذ حل و فصل شود به گونه ای که 

کشور ظرف مدتی معین به خودکفایی کاغذ برسد.

در جلسه ای به ریاست معاون اول رییس جمهور تعیین شد؛ 

کاغذ مورد نیاز نشر و مطبوعات تامین می شود

میراث 
تاریخی

هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
 تبلیغات  اسالمی استان اصفهان
 گفت: عــالوه بــر اجتمــاع مردم 
در روز ۱۳ آبان در گذرچهارباغ نام گذاری شــهدا بر 
کــز مختلــف و کالس مدارس از شــاخص ترین  مرا

برنامه های این روز است.
محمد علی احمدی اظهار داشــت: تبعید امام 
بــه ترکیــه، کشــتار دانش آمــوزان و تســخیر النه 
جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان خط امام 
خ  )ره( در روز ۱۳ آبــان و در ســال های متفاوتی ر
داده که هر سه هویت مشترک مبارزه با استکبار 

را دارند.
وی با بیان اینکه این روز به نام روز ملی مبارزه 
بــا اســتکبار جهانــی نهادینــه شــده اســت، 
کــرد: امــام )ره( در خصــوص روز ۱۳  تصریــح 
آبان ســال ۵۸ می فرمایند که دانشــجویان با 
تسخیر النه جاسوسی، آمریکا را از ایران بیرون 
کردنــد و بــا انقــالب اســالمی حکومت پهلوی 

برچیده شد.
رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی 
 استان اصفهان گفت: مبارزه با استکبار جهانی 
مبانــی قرآنی نیــز وجــود دارد کــه اصلــی را برای 
کــه مبــارزه بــا ظلــم و  کــرده  مســلمانان ابــالغ 
اســتکبار داشــته باشــید و حیات واالی انسان 

مستلزم این امر است.
     غلبه گفتمان مقاومت بر سازش

وی با بیان اینکه الهام بخشی انقالب اسالمی و 

توســعه راهبردهای آن در گرو استکبارســتیزی 
اســت، افــزود: تاریــخ جنایــت اســتکبار جهانی 
و مصــداق آن آمریــکا حکایــت از عهــد شــکنی، 
خصومــت ورزی زیــاد و نقش آفرینــی در توطئــه 
علیه ایران را دارد و مقابله با آنها چیزی جز عزت 

و اقتدار ملت ایران را به همراه نداشته است.
احمدی توجه به مســتضعفان و مــردم مظلوم 
و ستم دیده دنیا به جمهوری اسالمی را نتیجه 
راهبردهای ایران دانست و افزود: جاهایی که با 
آرمان انقالب و استکبار ستیزی فاصله گرفتیم 
کره و سازش را در پیش گرفتیم  و یا گفتمان مذا
بــه نفــع ملت ایــران نبــود و آســیب آن بــه دلیل 

اشتباه برخی از دولتمردان متوجه مردم شد.
وی ادامــه داد: ســرانجام بی نتیجــه برجــام از 
نتیجه گفتمان سازش در مقابل مقاومت بود و 
گی های خاص و منحصر به  امســال ۱۳ آبان ویژ
فردی دارد، زیرا در دوره ای قرار داریم که مردم 
دنیا متوجه غلبــه گفتمان مقاومت و اســتکبار 

ستیزی بر گفتمان سازش شده اند.
     چرایی مبارزه با آمریکا و ثمرات

تبلیغــات  هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
اسالمی استان اصفهان خاطر نشان کرد: یکی از 
محورهای اصلی برنامه های روز ۱۳ آبان، تبیین 
چرایــی مبارزه مــردم با اســتکبار جهانــی، علیه 

آمریکا و تبیین ثمرات سازش و استقامت است.
وی با اشــاره به فعالیت های این روز ادامه داد: 
فعالیــت در فضــای مجازی و رســانه، جلســات 
بصیــرت افزایــی و اجتمــاع مــردم و اســتکبار 
ستیزی مردم استان در روز ۱۳ آبان از مهم ترین 
برنامه ها است که در ساعت ۹.۳۰ صبح در گذر 

چهارباغ برگزار می شود.
احمدی همایش دانشــجویی با عنــوان روایت 
تســخیر، برپایــی نمایشــگاه ها بــا عنــوان افــول 
آمریــکا، برنامــه بســیج دانش آمــوزی بــا عنوان 
چرایــی اســتکبار ســتیزی در ســطح آســتان، 
مسابقه خنداننده شو با عنوان آمریکایی های 
پایــه خنــده بــا همــکاری آمــوزش و پــرورش، 
اجــرای ســرودهای خیابانی، به صــدا در آمدن 
زنــگ استکبارســتیزی در مــدارس بــا حضــور 
دانش آمــوزان و دیدار دانش آمــوزان منتخب با 
نماینده ولــی فقیه، اجرای برنامه یک روز شــاد 
در روستا و فعالیت های جهادی در روستاهای 
شــرق اصفهــان را از جملــه برنامه ها برشــمرد و 
گفت: اتحادیه و بسیج دانش آموزی در مناطق 

محروم نیز برنامه هایی را در دستور کار دارند.
کز مختلف به نام شهدا  وی پویش نام گذاری مرا
از ۱۳ آبان تا ۲۵ آبان را از شاخص ترین برنامه ها 
عنوان کرد و افزود: بنا بر فرمایش رهبری مبنی 
بــر شــناخت شــهدا این امــر انجــام و نام گــذاری 
کالس های مدارس به نام شــهدا نیــز در همین 

راستا انجام می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

پویش نام گذاری شهدا برنامه متفاوت ۱۳ آبان در اصفهان است

خبر

خبر

فراخــوان شــرکت در مســابقه بــزرگ کتابخوانــی 
دیجیتال اعالم شد. این مسابقه کتابخوانی به قصد 
اســتغاثه و توســل به امام زمان )عج( از کتاب های 
صوتــی و نمایشــی، به صــورت تســتی و تشــریحی 
برای تمام گروه های سنی به همت مرکز تحقیقات 
رایانــه ای قائمیــه اصفهــان برگــزار می شــود. زمان 
برگزاری این مسابقه از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۱ 
آبان تا ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۳ آبان همزمان با 
سالروز میالد مقدس امام حسن عسکری )ع( است.

زمان قرعه کشی برگزیدگان این مسابقه ۱۹ آذر ۱۴۰۰ 
همزمان با سالروز والدت حضرت زینب )س( خواهد 
بود و نتایج آن در پایگاه بازار کتاب قائمیه به نشانی 

ghbook.ir اعالم خواهد شد. 
عالقه مندان برای دریافــت کتاب ها و تکمیل فرم 
  ghbook.ir ثبت نام و ســواالت بــه پایگاه اینترنتــی
مراجعه کنند. جوایز مسابقه شامل کمک هزینه 

سفر به کربال و نجف به ۸۰ نفر، مشهد مقدس ۸۰ نفر 
و قم و جمکران به ۸۰ نفر است.

برگزیدگان دومین مسابقه فصل کارتون خانه 
کاریکاتور اصفهان معرفی شدند.

مدیــر خانــه کاریکاتــور حــوزه هنــری اســتان 
همراهــی  بــا  کــه  مراســم  در ایــن  گفــت: 
طنزپردازان و داوران این مســابقه برگزار شــد 
جایــزه اول ایــن مســابقه را امیــد ســالمی از 
یاســوج، جایــزه دوم را محمدعلی خوشــکام 
از اصفهــان و جایــزه ســوم را حســین نقیب از 
مشهد کسب کردند و لوح تقدیر این مسابقه 
نیــز بــه مطهــره ناســخیان از اصفهــان و علــی 

ک تعلق گرفت.  شعبانی از ارا
پیام پور افزود: مصطفی ستاریان از اصفهان، 

جایــزه ویژه ایــن مســابقه فصلــی کارتــون را 
دریافــت کــرد و همچنین لــوح تقدیــر ویژه در 
بخــش کــودک و نوجــوان را نیز حلماســادات 

کریمی از گلستان کسب کرد.

رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اسالمی اردســتان 
بــا بیان اینکــه در ســال جــاری ۳۰ عنــوان کتــاب از 
سوی نویســندگان این شهرســتان چاپ و منتشر 
گر کتاب خوانده نشــود بی اثر  شــده اســت، افزود: ا
و بیهوده می مانــد.  فضل اهلل بصیرت در نشســت 
کمیته اجرایی هفته کتاب در اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اردســتان افــزود: برنامه هــای رونمایــی، 
تحلیل، بررسی و نشســت  کتاب خوان در راستای 
تشویق و ترغیب قشرهای مختلف جامعه، در این 
شهرســتان برگزار می شــود تــا رابطه نویســندگان و 

خوانندگان افزایش یابد.
وی تصریح کرد: نکته مهم اینکه خرید کتاب همه 
آن کاری نیست که نویسنده نیاز دارد بلکه ترویج و 

نشر محتوای کتاب ها هدف اصلی چاپ اثر است.
رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اسالمی اردســتان 
بــا بیان اینکه کتاب هــا می تواننــد در ایــن روزهای 
سخت، آرامش را به فرد برگردانند، تاکید کرد: مطالعه 

آموزنده تریــن فعالیتی اســت که موجب می شــود 
زمان مفیدتر و با آرامی طی شود و تحقیق ها نشان 
می دهد کــه ۶ دقیقه کتاب خوانی می توانــد تا ۶۸ 

درصد استرس را کاهش دهد.
وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی کشور در بحران 
رکود کتاب خوانی به ســر می برد و شــمارگان چاپ 
کتاب های ایرانی کاهش یافته است، ادامه داد: باید 
کتاب خوانی ایرانی را سر لوحه زندگی خود قرار داده و 
از اثرهای نویسندگان کشور حمایت شود تا شاهد 

شکوفایی فرهنگ کتاب خوانی در جامعه باشیم.
بصیرت افزود: هدف از این جریان فرهنگی، عالوه 
بر تشویق عمومی به کتاب خوانی و توجه به ادبیات 
بومی، ایجاد انگیزه برای ناشرانی است که اثرهایی از 

نویسندگان ایرانی را به چاپ می رسانند.
وی خاطر نشــان کرد: با افزایش ســواد، تحصیل و 
منزلت شغلی یا اجتماعی افراد، میزان مطالعه کتاب 

نیز افزایش می یابد.
رییــس اداره فرهنــگ وارشــاد اسالمی اردســتان از 
مسئوالن اداره های فرهنگی شــامل دانشگاه ها، 
آموزش و پرورش، کتابخانه عمومی، کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان و کتابخانه های خصوصی 
خواست برنامه های خود،در رابطه با هفته کتاب 
را بــه صــورت مکتــوب به ایــن اداره ارســال کنند تا 
برنامه ریزی الزم برای برگزاری هرچه بهتر این هفته 

انجام شود.

فراخوان دوازدهمین دوره جشنواره مردمی فیلم 
عمار منتشر شد.

بنابر اعــالم دبیرخانه این جشــنواره در ســه بخش 
»رقابت اصلی جشــنواره«، »قصه مــا« و »فراخوان 

کران مردمی« منتشر شده است.  ا
در بخــش »رقابت اصلــی جشــنواره« آثــار دریافتی 

بــا قالب هــای داســتانی، مســتند، پویانمایــی، 
نماهنگ، برنامه تلویزیونی، فیلم ما و فیلم نامه و در 
موضوعات»رویای ایرانی«، »نقد درون گفتمانی« 
»حافظه ملی«، »جنگ اقتصادی«، »جنگ نرم«، 
»ملت قهرمان«، »نهضت جهانی مستضعفین« 
و »فتنه۸۸« با هم به رقابت می پردازند. جشنواره 
عمار در سال ۱۳۸۹ همزمان با اولین سالگرد حماسه 
نهم دی ماه شکل گرفت و فیلمسازان، مسئله های 
مردم را در قالب »سوژه ها و ماجرا های قابل تبدیل 
به فیلم« پیگیری می کنند. برای شرکت در جشنواره 
ثبت نــام اثــر در Fanoos.AmmarFilm.ir و ارســال 

اصل آثار به دبیرخانه الزامی است.
عالقه مندان تا بیســتم آبان فرصت دارند آثار خود 

را به نشانی اینترنتی AmmarFilm.ir ارسال کنند.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
شعار امسال هفته کتاب »جای خالی را با کتاب 
خوب پر کنیم« انتخاب شــده اســت تا کتاب به 

نوعی جاهای خالی را پر کند.
یاســر احمدونــد اظهــار کرد: ایــن شــعار قابلیت 
انعطاف باالیی دارد و بر اســاس شــرایط امســال 
جامعه انتخاب شــده اســت؛ زیرا ما می توانیم با 
کمک کتاب جای خالی گردش، ســفر، مدرسه، 

دانشگاه و مهمانی را با کتاب خوب پر کنیم.
وی افزود: »هفته کتاب« در ۲۴ آبان ماه امســال 

با بزرگداشتی از مادران شهدا کلید می خورد و ما 
عالقه مند هستیم این مراسم، یک مراسمی ملی 
در سراســر کشــور باشــد و مقدمات این کارها را با 
همکاری اداره های کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
اداره های مختلف و دستگاه های فرهنگی فراهم 

کنیم.
گفتنــی اســت، بیســت و نهمیــن دوره »هفتــه 
کتاب«جمهــوری اســالمی ایران از ۲۴ آبــان، هم 
زمان با روز ملی کتاب و کتابخوانی در سراسر کشور 

برگزار می شود.

کتابخوانی دیجیتال  فراخوان شرکت در مسابقه بزرگ 

کارتون معرفی برگزیدگان دومین مسابقه فصل 

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اردستان:  

کتاب در اردستان چاپ شد امسال ۳۰ عنوان 

اعالم فراخوان جشنواره مردمی فیلم عمار 

کتاب« انتخاب شد شعار »هفته 

کتابخوانی

جشنواره
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کتابخوانی

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اسالمی اســتان 
اصفهــان گفــت: هنرمنــدان می تواننــددر 

صندوق بیمه هنرمندان ثبت نام کنند. 
حجت االسالم رمضانعلی معتمدی مدیرکل 
فرهنــگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهــان 
گفت: صندوق حمایت از هنرمندان مجددا 
کنون حمایت های  تشکیل شــده اســت و ا
خوبــی از اصحــاب هنر انجــام می دهــد، در 
تمــام شهرســتان های اســتان، افــرادی که 
می خواهند  از شرایط صندوق مطلع شوند یا 
واجد شرایط هستند، می توانند با مراجعه به 
سایت صندوق بیمه هنرمندان،  اطالعات 

الزم را دریافت کنند.
او افــزود: همچنین هنرمنــدان می توانند با 
مراجعه حضوری به تمامی ادارات فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی شهرســتان های اســتان 
گر واجد  اصفهان، شــرایط را جویــا شــوند و ا
شرایط هستند ثبت نام کنند، همچنین در 
خود شهرستان اصفهان  افراد می توانند به  
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، در قسمت 

صندوق بیمه هنرمندان مراجعه کنند.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اسالمی اســتان 
اصفهان با اشــاره به مهلــت زمــان ثبت نام 
اعالم کــرد: صندوق هنرمنــدان بــه تازگی از 
اول  آبان ماه آغاز شده و  متاسفانه مشخص 
که  نیســت که تا چه زمانی مهلت دارد، چرا
تهران زمانی را اعالم نکرده اســت، بنابراین 
کــه می خواهنــد از ایــن صنــدوق  کســانی 
اســتفاده کننــد هرچــه زودتــر بایــد مراجعه 
کنند، تشکیل پرونده دهند و پیگیر پرونده 

خود باشند.
کــه مشــمول این  او در خصــوص افــرادی 
صندوق هستند اذعان کرد: عمدتا  کسانی 
که االن  در حوزه فرهنگ و هنر فعال  هستند 
می توانند از این حمایت ها بهره مند شوند، 
گذشــته فعالیــت  کــه در  کســانی  مســلما 
کنون فعالیتی ندارند  داشتند و به هردلیلی ا
نمی تواند تحت پوشش این حمایت ها قرار 
گیرند، اما امیدواریم همین افراد منفعل هم 
فعالیت خود را مجددا آغاز کنند تا بتوانند از 

حمایت های صندوق استفاده کنند.

کتاب »حکایت زخم ها« روایت زخم های 
لبنانــی،  حــرم  مدافــع  جانبــاز  چهــار 
بــه  و ایرانــی  کســتانی  پا افغانســتانی، 
نویسندگی الهه آخرتی، توسط انتشارات 

روایت فتح به چاپ رسید.
کتاب »حکایت زخم ها« گام کوچکی است 
برای نمایش گوشه ای از تابلوی رنگارنگ و 
امیدبخش وحدت امت اسالمی در مواجهه 

با شرارتی بین المللی.
ایــن کتــاب در ۲۶۴ صفحــه و بــه قیمت 
۵۵,۰۰۰ تومــان بــه زودی بعــد از جشــن 
امضــای آن در روز یکشــنبه ۱۶ آبــان بــه 

صورت سراسری توزیع خواهد شد.
کتــاب بــا خریــد حضــوری از  تهیه ایــن 
کشــور و  فروشــگاه های معتبــر سراســر 
دایرکــت بــه پیــج فروشــگاه امکان پذیــر 

است.
الهــه آخرتی در ایــن کتاب شــما را به پای 
حکایــت زخم های چهــار جانبــاز مدافع 
حرم خواهد برد که هر کدامشان از گوشه 
گوشــه جغرافیای ایمان، خود را به سنگر 
دفاع رســانده اند و روایت گر مصافشان با 

دشمنی واحد هستند.
از الهه آخرتی، نویسنده منتخب دومین 
جشــنواره شــهید همدانــی پیــش از این 
کتاب هــای »هیــچ چیــز مثــل همیشــه 
در  بمــان«  »کمی بیشــتر  و  نیســت« 
انتشــارات روایــت فتح بــه چاپ رســیده 

است.
     در بخش هایی از کتاب »حکایت 

زخم ها« می خوانیم:
همه جا یک دست سفید بود. با برگشتن 
دوبــاره نگاهم بــه ســمت چراغ ســقفی، 
انــگار جرقــه ای تــوی ســرم زده شــد و نور 
عظیمی که مرا به پرواز در آورده بود ذهنم 

را روشن کرد. 
یــادم آمــد! بــا نیرویــی کــه ســر منشــأش 
درک تــازه ام بود، زبانــی که تا چنــد ثانیه 
قبل مثل چوب خشــک به سقف دهانم 
چســبیده بــود مثل یــک ماهــی کوچک 
و بی قرار شــروع بــه حرکت کــرد و صدای 
فریاد شــادمانه ام به گوشــم رسید: »من 
در بهشــتم، هنوز زنده ام اما در بهشــتم! 
چطــور ممکنه؟ ایــن همــون چیزیــه کــه 

می خواستم…« 

سایت صندوق بیمه 
گشایی شد  هنرمندان باز

»حکایت زخم ها« 
توسط انتشارات روایت فتح

 به چاپ رسید

خبر

تازه های نشر
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تیم منتخب هفته سوم لیگ برتر:

دانیال اسماعیلی فر، تنها نماینده اصفهانی
برترین های ایــن هفتــه لیــگ برتر 
درحالــی انتخــاب شــدند که ســه 
تیم بیشــترین نماینــده را به خود 
اختصاص دادند و سپاهان اصفهان تنها یک نماینده 

داشت.
رقابت های هفته سوم لیگ برتر با انجام هفت بازی 
ک با ارائه یک نمایش فنی  دنبال شد که آلومینیوم ارا
و برتر نسبت به پرسپولیس توانســت یک گل به ثمر 
رســاند و موقعیت های گل جــدی دیگری بــه وجود 
بیاورد و یکبار هم به تیرک دروازه سرخ پوشان بزند تا این 
عملکرد موجب شود آنها با سه بازیکن بیشترین سهم را 

در تیم منتخب داشته باشد.
کتور داشت و   استقالل با نمایش خوبی که مقابل ترا
به ســومین برد متوالی رسید و همچنین فجر شهید 
سپاسی شــیراز با دو بازیکن، دیگر تیم هایی هستند 
که هر کدام دو بازیکن در جمع برترین ها دارند و نفرات 
دیگــر تیــم منتخــب "ورزش ســه" از ســپاهان، نفــت 
مسجدسلیمان، نساجی مازندران و فوالد خوزستان 

انتخاب شده اند.
 * دروازه بان

ایمان صادقی)فجر سپاسی(
نخســتین پیروزی فجــر در فصــل جدیــد و اولین 

پیروزی ایــن تیم پس از گذشــت چندین ســال 
در باالتریــن ســطح رقابت هــای فوتبال ایران، 
بدون درخشش سنگربان این تیم امکان پذیر 
نبود. ایمان صادقی، گلر شیرازی ها روز بسیار 
خوبی را در آبادان پشت ســر گذاشت. ۴ سیو 
مهم و ۵ خروج موفق به همراه ۴ بازیابی، از روز 
پــرکار صادقی خبر  می دهــد. عملکرد خوب 

دروازه بان باتجربه فجری ها از عوامل کسب 
پیروزی این تیم و دشت ۳ امتیاز حساس 

از آبادان بود.
  * مدافعان

سیاوش یزدانی)استقالل(
مدافع استقالل همچنان به روند رو 
به رشدش ادامه می دهد. بازیکنی 
کــه در نیمــه نخســت ناجــی دروازه 
تیمش شــد و در نیمــه دوم نیز یک 
پاس گل داد. زمانیکه استقاللی ها 
کتور  برای حمله به سمت دروازه ترا
هجوم برده بودند، تبریزی ها با یک 
ضدحملــه فرصت رســیدن بــه گل 

نخســت بازی را داشــتند. در موقعیتی که ۳ مهاجم 
کتور برابر ۲ مدافع آبی ها بودند، یزدانی با یک پشت  ترا
پا و قطع پاس نریمان جهان، مانع از تک به تک شدن 
پیمان بابایی با سیدحسین حسینی شد. او در نیمه 
دوم نیز با یک ضربه زالتانی، پاس تــک گل بازی را به 
ارســالن مطهری داد تا در نقش گلســاز تیمش ظاهر 
شــود. نکته جالب درباره یزدانی این اســت که او برابر 
کتور ۳۴ مرتبه پاس داد که ۳۳ مورد آن به درستی  ترا
به مقصد رسیدند و آمار پاس صحیح ۹۷ درصدی را به 
ثبت رساند که عملکرد بسیار خوبی برای او محسوب 
می شود. مدافع آبی ها هر چند به دلیل مصدومیت 
زمین بــازی را ترک کــرد اما روز بســیار خوبــی را مقابل 
کتور پشت سر گذاشت و یکی از بهترین های هفته  ترا

سوم لیگ برتر بود.
 وحید محمدزاده)آلومینیوم(

ســه بازی متوالی اســت کــه نشــان داده بــه روزهای 
درخشــان خــود در ذوب آهــن بازگشــته و دوبــاره 
عملکردی در خط دفاعی ارائه می کند که مهاجمان 

حریف به دردسر بیافتند و در برابر پرسپولیس این روند 
را ادامه داد. وحید محمدزاده در تقابل با مهاجمان 
ســرخ پوش همواره برتــری داشــت و اجازه نــداد آنها 
موقعیت چندان جدی داشته باشــند. محمدزاده 
در زدن ضربــات ســر، دفــع تــوپ و قطــع تــوپ کامــال 

برتــری داشــت و یــک بــازی خــوب بــر 
جای گذاشــت. او در کنــار رامتین 

سلیمان زاده، میالد فخرالدینی 
و پوریا آریاکیا مقابل پرسپولیس 
کم اشــتباه بودنــد تا ایــن تیــم  

کمتریــن فرصت را نســبت 
به همیشه به وجود بیاورد.

  دانیال 
اسماعیلی فر)سپاهان(

او شــروع بســیار خوبــی در لیگ 
بیســت و یکــم داشــته و 

پس از اینکــه در دو دیدار برابر مس رفســنجان و نفت 
مسجدســلیمان موفــق بــه ارســال پــاس گل شــده 
بود، در دیدار برابر هوادار هم ســتاره بی چون و چرای 
تیمش شد و در شرایطی که سپاهان مقابل یک تیم 
سختکوش به مشکل خورده بود، روی سردرگمی در 
خط دفاعی به موقع خودش را به سایر بازیکنان طالیی 
پوشی که در محوطه جریمه وجود داشتند، رساند و 
پیش از اینکه شهریار مغانلو فرصت پیدا کند، او ضربه 
نهایی را برای شــاید یکی از مهم ترین گل های فصل 
ســپاهان به ثمر رســاند. مرتضی منصوری در پنجره 
تابستانی از ســپاهان جدا شد تا اسماعیلی فر بتواند 
با آرامش بیشــتری به مهره ثابت ســمت راست خط 
دفاعی طالیی پوشــان بدل شود؛ او شــاید این روزها 
حتی فراتر از تفکــرات و انتظارات نویدکیــا عمل کرده 
گر  و با دو پاس گل و یک گل طی ســه بازی گذشــته، ا
بهترین نباشد، یکی از بهترین بازیکنان سپاهان بوده 

که توانسته از سه بازی سه پیروزی به دست بیاورد.
سیروان قربانی)فجر سپاسی(

بجز گلر فجــر، خــط دفاعی این تیم نیــز روز پــرکاری را 
پشت سر گذاشت. سیروان قربانی مدافع شیرازی ها 
۱۴ عملکرد دفاعی موفق داشت که یک نوع رکورد در 
لیگ برتر محسوب می شود. او ۱۰ بار حمالت بازیکنان 
صنعت نفت را قطع کرد و ۳ مرتبه نیز با دفع توپ، مانع 
از باز شدن دروازه تیمش شد. او یک تکل موفق 
نیز داشــت و مهاجمین میزبان را در راه 
کام گذاشت. قربانی  رسیدن به گل نا
عالوه بر ۸۳ درصد پاس صحیحی 
که داد، ۴ مرتبه نیــز روی نبردهای 
هوایی موفق کار کرد تا فجرسپاسی 
با یک کلین شیت و ۳ امتیاز شیرین 

آبادان را ترک کند.
 هافبک ها

محمود قائدرحمتی)آلومینیوم(
حضور او در خط دفاعی آلومینیوم برای 

دومین بازی پیاپی نظم خاصی به سبک کاری این 
تیــم در میانــه  میــدان داده و کاری کــرده تا ایــن تیم 
روان تر از هفتــه اول بازی کنــد. محمود قائدرحمتی 
در تقابل با پرسپولیس با دوندگی زیاد در میانه زمین 
سعی کرد اجازه بازی سازی را از هافبک های تکنیکی 
حریف بگیرد و در نبردهای هوایی نیز برتری داشــته 
باشــد. او پس از اینکه یکبار در نیمه اول بخاطر ضربه 
شدید بازیکن حریف مصدوم شد، سعی کرد به کارش 
ادامه بدهد ولی در دقیقه ۵۰ مجددا دنده او آســیب  
دید و از زمین بیرون رفت، اما با این وجود  قائدرحمتی 
با ۵ تکل، ۴ قطــع تــوپ و ۴ نبردهوایی موفــق یکی از 

بهترین های تیمش بود.
 حسن نجفی)نساجی مازندران(

کت الهامی پس از ورود به زمین،  تعویض طالیی ســا
تنها ۹ دقیقه برای گلزنی زمان نیاز داشت. بازیکنی که 
خط دفاعی گل گهر را بارها آزار داد و حتی می توانست 
روی ۳ شوتی که به سمت دروازه فروزان زد، گل برتری 
تیمش را نیز به ثمر رساند که چنین نشــد. ۹۲ درصد 

پاس های نجفی صحیح بودند و او بــا گلی به موقع، 
مانع از ثبت سومین پیروزی پیاپی تیم امیر قلعه نویی 
شد. در روز جنجالی استادیوم شهید قاسم سلیمانی 
سیرجان، نجفی با ضربه ســری دقیق ناجی تیمش 
شــد و عالوه بر آن، در ادامه بازی نیز عملکــرد خوب و 
مثبتی در زمین داشت تا اینگونه در ترکیب منتخب 

هفته جای گیرد.
 محمد قاسمی نژاد)فوالد(

هافبــک فوالدی هــا پــس از یــک مســابقه نیمکــت 
ک، در دیــدار مقابل مس  نشــینی برابر آلومینیــوم ارا
رفســنجان از ابتدا به میدان رفــت و توانســت یکی از 
بهترین نمایش هایش را در فوالد ثبت کنــد. او که در 
ابتــدا به عنوان هافبک چپ به میــدان رفته بود یک 
موقعیت فوق العاده روی پاس میالد بدرقه خلق کرد و 
پس از دریبل دروازه بان، با یک پاس کات بک شیمبا را 
در موقعیت گلزنی قرار داد که مهاجم برزیلی نتوانست 
از آن استفاده کند. قاســمی نژاد در این دیدار ۷ قطع 
توپ، ۴ دریبل و ۷۰ درصد دقت پاس داشت و با یک 
نمایش دلچسب توانست لقب بهترین بازیکن میدان 
را برای خود کند، نمایشی که البته هواداران از او انتظار 

استمرار آن را دارند.
 محمد علی نژاد)آلومینیوم(

آلومینیوم در تقابل با پرسپولیس یک تغییر نسبت به 
دو بازی قبل داشت و رسول خطیبی تصمیم گرفت 
محمد علی نــژاد را به خط میانی تیمــش اضافه کند 
که این جابه جایی نه تنها در کارهای هجومی، بلکه 
کی ها شد. محمد علی نژاد  در فاز دفاعی هم به نفع ارا
پس از حضور ۴۵ دقیقه ای در دیدار هفته دوم مقابل 
فوالد که یک پاس گل داد، پس از توپ ربایی پوریا 
آریاکیا در سمت چپ زمین، نفوذ سریعی تا پشت 
محوطه جریمه داشت و با یک پاس در عرض 
علیرضا نقی زاده را در موقعیت گلزنی قرار داد 
تا گل ســه امتیازی آلومینیوم به ثمر برســد. 
علی نژاد در سمت چپ اجازه نفوذ به بازیکنانی 
مثل سیامک نعمتی را نداد و در دادن پاس هم 

دقت باالیی داشت.
 مهاجمان

امیرارسالن مطهری)استقالل(
تعویض طالیــی فرهــاد مجیدی یــک بار دیگــر برای 
اســتقالل گلزنی کرد. مهاجــم آبی هــای پایتخت به 
عنوان یار تعویضی وارد زمین شد و یک گل ۳ امتیازی 
را برای تیمش به ثمر رساند. گلی که در شرایط کامال 
سختی به ثمر رسید و این بازیکن با چرخش دیدنی 
کتور شد. البته مطهری  سر، موفق به باز کردن دروازه ترا
فرصت این را داشت تا خودش را ۲ گله کند و ضربه سر 
دیگر او با فاصله اندک از کنار دروازه اخباری به بیرون 
رفــت. مهاجم اســتقالل در این بــازی ۳ نبــرد هوایی 
موفق داشت و ۱۰۰ درصد پاس هایش صحیح بودند تا 
با به ثمر رساندن یک گل مهم در حساس ترین دیدار 

هفته سوم، در ترکیب منتخب هفته قرار گیرد.
 میرهادی میرجوان)نفت مسجدسلیمان(

نفت پس از شکست سنگین مقابل سپاهان در تالش 
بود تا بتواند در بازی ۶ امتیازی مقابل پدیده دســت 
پر زمین را ترک کنــد که حمالت این تیم در مشــهد را 
میرهــادی میرجوان بــا جای گیری مناســب تبدیل 

به گل کرد. 
میرجوان در این مسابقه پنج شوت به سمت دروازه 
پدیده داشــت که یکی از آنها وارد دروازه شد و عالوه بر 
آن در ۱۲ نبرد هوایی و زمینی موفق بود تا عملکردش 

او را تبدیل به بهترین بازیکن زمین کند.
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رقابت هــای تنیــس لیــگ زنــان بــا حضــور 
کادمی تنیــس  ۲۵ تیــم از ۱۵ آبــان مــاه در آ

اصفهان آغاز می شود.
تیم های حاضر در رقابت های لیگ تنیس 
به مدت ۱۰ روز برای کسب عنوان قهرمانی 

با هم دیدار می کنند. 
از  تیــم   ۲۵ رقابت هــا  از  دوره  در ایــن 
استان های تهران، البرز، اصفهان، بوشهر، 
خراســان جنوبی، خوزستان، فارس، قم، 

کرمان و گیالن حضور دارند. 
مراســم قرعــه کشــی این مســابقات دیروز 
)چهارشنبه( در محل فدراسیون برگزار شد 

و تیم های حاضر با شناخت حریفان خود 
کادمی تنیس  از ۱۵ آبان ماه در زمین های آ

مومن زاده به مصاف یکدیگر می روند. 

تیــم ملــی هندبال ایــران در اولیــن دیــدارش در 
تورنمنت بین المللی قطر به پیروزی رسید.

ملی پوشــان هندبال ایــران در نخســتین دیدار 

خــود از رقابت هــای بین المللــی قطــر مقابــل 
عربستان سعودی با حســاب ۲۴ بر ۱۶ به برتری 

رسیدند.
تورنمنــت چهارجانبــه قطــر از دهــم تــا ۱۶ آبــان 
بــه میزبانی قطــر در حال برگــزاری اســت. در این 
تورنمنت تیم های عربستان، کویت، ایران و قطر 

حضور دارند.
تیــم ملــی هندبال ایــران بــا هدایــت ســرمربی 
اســپانیایی، خــود را بــرای حضــور پــر قــدرت در 
رقابت های قهرمانی مردان آســیا که دی ماه به 
میزبانی عربستان برگزار خواهد شد آماده می کند.

دیــدار تیم هــای ذوب آهن و نفــت آبــادان در لیگ 
برتر بسکتبال با پیروزی ذوب آهن به پایان رسید. 

بــه گــزارش مهــر، مســابقات بســکتبال لیــگ برتر 
باشگاههای کشور با برگزاری یک دیدار از هفته پنجم 
پیگیری شد. در این دیدار از گروه الف و میان دو تیم 
گردان  ذوب آهن اصفهان و نفت آبادان برگزار شد، شا
فرهاد کوهیان در تیم ذوب آهن با نتیجه ۷۳ بر ۷۰ 
حریف خود را شکست دادند. در چارچوب این روز 
از رقابت هــا دیدار دو تیــم مس کرمان و نظــم آوران 

سیرجان در ورزشگاه آزادی در جریان است.
این دیدار نیز از گروه الف و هفته پنجم مسابقات در 

حال برگزاری است.

در پایان رقابت های ۵ وزن نخســت کشتی فرنگی 
زیر ۲۳ ســال قهرمانی جهان در صربســتان؛ امین 
میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم صاحب مدال طالی 

جهان شد.
 به گزارش صدا و ســیما، پویا دادمــرز در ۵۵ و امین 
کاویانــی نــژاد در وزن ۷۷ کیلوگــرم بــه مــدال نقــره 
رســیدند و علیرضا نجاتی در ۶۳ و ناصر علیــزاده در 

وزن ۸۷ کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند.

اللهیار صیادمنش به عنوان یکی از ۴ نامزد برترین 
بازیکن ماه باشگاه زوریا اوکراین معرفی شد.

اللهیــار صیادمنــش در جمــع نامزد هــای کســب 
عنوان بهترین بازیکن ماه باشگاه زوریا لوهانسک 

انتخاب شد.

مهاجم ایرانی و جوان تیم زوریا لوهانسک اوکراین 
در دیدار این هفته تیمش مقابل متالیست در لیگ 
اوکراین موفق شــد در دقایق ۹ و ۵۵ بــازی ۲ گل به 
ثمر برســاند و آمار خیره کننده از خــود در این دیدار 

نشان دهد.

دارنده مدال طالی المپیک برای حضور در مسابقات 
جــام ریاســت فدراســیون جهانــی تیرانــدازی روز 

گذشته)چهارشنبه( عازم لهستان شــد. به گزارش  
فدراســیون تیرانــدازی، مســابقات جــام ریاســت 
فدراسیون جهانی از ۱۲ تا ۱۹ آبان به میزبانی لهستان 
برگزار می شــود. در ایــن مســابقات جــواد فروغی به 
عنوان نماینده ایران در رشته تپانچه با دیگر نفرات که 
از برترین های رده بندی جهانی هستند، به رقابت 
می پردازد. در پایان این رقابت ها برترین ورزشکاران 
سال تیراندازی در هر رشته مشخص خواهند شد و 
فدراسیون جهانی جایزه هدف طالیی را اهدا می کند.

تیم ملی تکواندو زنان و مردان ناشنوا برای شرکت 
در مســابقات قهرمانی جهان بــه اردوی آمادگی 

دعوت شدند.
به گزارش ایســنا، آخرین اردوی آمادگی تیم ملی 
تکوانــدو زنــان و مــردان ناشــنوا بــرای شــرکت در 
مســابقات قهرمانــی جهــان از در خانــه تکواندو 

برگزار می شود. 
شاهین ایســیوند، امیر ســاالر امیری فــرد، بهزاد 
امیری، وحید زینلــی، محمــد زعفرانی، علیرضا 
شریفی منش، سعید جواهری، مســعود رزاقی، 
فردین قاسمی، حسین کرمی، مرتضی رضاصفت 
کبری اعضای تیم ملی تکواندو مردان  و محمود ا

ناشنوا را تشکیل می دهند.
حســینعلی نعیمی)ســرمربی کیوروگــی(، علــی 
سلمانی)سرمربی پومسه(، علی نادعلی)مربی 
پومســه( و محمــد ســلیمانی)مربی کیوروگــی( 
تکواندوکاران ناشنوا را در قهرمانی جهان هدایت 

خواهند کرد.
 هم چنین در بخش بانوان نیز ۱۲ تکواندوکار برای 
حضور در مســابقات قهرمانــی جهان بــه اردوی 

آمادگی دعوت شدند.

مینــا رفیــع زاده، حمیــده شــعبان پور، فاطمــه 
توکلی، فاطمه درشــتی، مرضیه خــوش احوال، 
ع، مریم  پرستو باقری، زهرا ابراهیمی، فاطمه زار
خدابنده، نسیبه شهبازی، مریم رحیمی و فاطمه 
زهــرا ذلیکانــی اعضای تیم ملــی تکوانــدو بانوان 

ناشنوایان را تشکیل می دهند.
یاسایی)ســرمربی  آزاده  را  تیــم  هدایت ایــن 
کیوروگی(، پریسا خانی)سرمربی پومسه(، بهاره 
قادریان)مربی پومسه( و محبوبه محمدنژاد)مربی 
کیوروگی( هدایت تیم را در قهرمانی جهان برعهده 

خواهند داشت.
مسابقات قهرمانی جهان تکواندو ناشنوایان از ۲۷ 

آبان تا ۴ آذرماه در تهران برگزار می شود.

لیگ تنیس زنان با حضور ۲۵ تیم برگزار می شود

خبر

برتری هندبالیست های ایران 
گام از تورنمنت قطر در اولین 

آبادانی ها مغلوب ذوب آهن شدند

کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان شد میرزازاده قهرمان 

مهاجم ایرانی نامزد بهترین بازیکن ماه باشگاه اوکراینی

فروغی عازم لهستان شد

تکواندوکاران به اردوی آمادگی دعوت شدند

خبر

تیم فوتبال امید های ذوب آهن در اولین هفته 
از مسابقات لیگ امید های کشور برابر سپاهان 

اصفهان به پیروزی رسید.
در هفتــه اول رقابت هــای فوتبال امید کشــور 
تیم های ذوب آهن و ســپاهان برابر یکدیگر به 
میدان رفتند که در نهایت گاندوها با نتیجه دو 
بر صفر برابر رقیب دیرینه خود به برتری رسیدند.

 گل های ذوبی ها را علی دیماد و رضا آروین به ثمر 
رساندند. مهدی تارتار سرمربی و دیگر اعضای 
کادر فنــی تیم بزرگســاالن ذوب آهــن از نزدیک 

نظاره گر پیروزی تیم امید ذوبی ها بودند.
این پیروزی برای سبزپوشان در حالی به دست 
آمد که روز جمعه همین هفته شهرآورد اصفهان 
در هفته چهارم لیــگ برتر فوتبال کشــور برگزار 
می شــود و در روزهای اخیر این دو تیم دومین 
دیدار حساس را برابر یکدیگر برگزار خواهند کرد.

هافبــک ذوب آهنی هــا در آســتانه جدایــی از 
تیم ذوب آهن قــرار دارد. طی روزهای گذشــته 
زمزه هایــی مبنــی بــر جدایــی میــالد جهانی و 
پیشنهاد باشگاه فوالد برای جذب این بازیکن 
مطرح شــده و بــه نظر می رســد این بازیکــن در 
گردان مهدی تارتار  آستانه جدایی از جمع شــا
قــرار دارد. محمــود یزدخواســتی، سرپرســت 
تیــم فوتبــال ذوب آهــن در گفت وگــو با ایســنا، 
در این رابطه اظهار کــرد: فعال به صورت قطعی 
جدایی میالد جهانی مطرح نیست چون این 
بازیکن با باشــگاه قرارداد دارد اما پیشنهاداتی 
دارد و صحبت هایی هم شــده است.  لبته این 

صحبت ها هنوز نهایی نشده است.

قرعه کشــی رقابت های لیگ برتر فوتبــال زنان 
کادمی ملی  با حضــور عزیــزی خــادم در هتــل آ
فوتبال برگزار شــد. به گزارش مهر، مراسم قرعه 
کشی رقابت های لیگ برتر فوتبال زنان در هتل 
کادمی ملی فوتبال با حضور رئیس فدراسیون  آ
فوتبــال شــهاب الدیــن عزیــزی خــادم، حیدر 
بهاروند، امین نوروزی، شهره موســوی، گالره 
ناظمی و مدیران عامل، ســرمربی و سرپرست 

تیم های شرکت کننده برگزار شد.
لیگ برتر فوتبال زنان از ۲۲ آبان آغاز با حضور ۱۲ 
تیم آغــاز می شــود. این فصل به صــورت رفت و 
ع، نماینده البرز،  برگشتی خواهد بود. باتری زار
سارگل بوشهر، ذوب آهن اصفهان، شهرداری 
ســیرجان، کیان نیشــابور، ملــوان بنــدر انزلی، 
ســپاهان اصفهــان، ملــی پوشــان شــهر کــرد، 
پاالیــش گاز ایالم، همیــاری آذربایجــان غربی و 

خاتون بم ۱۲ تیم حاضر در مسابقات هستند.
برنامه هفته نخست رقابت ها به شرح زیر 

است:
ع- ملوان بندرانزلی باتری زار

نماینده البرز - سپاهان اصفهان
سارگل بوشهر- ملی پوشان شهر کرد
ذوب آهن اصفهان- پاالیش گاز ایالم

شهرداری سیرجان- همیاری آذربایجان غربی

سرپرســت معاونت ورزش بانوان وزارت ورزش 
و جوانان، راهکار عمومی شــدن فوتبال بانوان 
را راه انــدازی آن در اســتان ها دانســت. مریــم 
کاظمی پور در گفتگو با رادیو ورزش گفت: فوتبال 
به عنوان یکی از فرصت ها برای حضور بانوان، 
در بخش های مدیریتــی، مربیگــری، داوری و 
شناســایی اســتعداد ها اقدامات بسیار خوبی 
انجــام داده اســت.  وی افــزود: بــرای عمومی و 
همگانی تر شدن فوتبال حمایت هایی را انجام 
می دهیم و امیدوارم این حمایت هــا به فراهم 
شــدن زیرســاخت های همگانــی شــدن این 
رشته در همه استان ها منجر شود. سرپرست 
معاونــت ورزش بانــوان وزارت ورزش و جوانــان 
گفت: این حمایت ها و همگانی شــدن فوتبال 
کمک می کند تا دختران ما دیده شوند و فضای 
پیشرفت آن ها تسریع شود. وی از حمایت های 
مالــی وزارت ورزش بــرای مشــکات الزهرا صفی 
نخستین تنیسور ایرانی راه یافته به مسابقات 
جایــزه بــزرگ گفــت: هفته گذشــته جلســاتی 
را بــا مســئوالن فدراســیون تنیــس داشــتیم، 
رویکرد ایــن رشــته در ســطح دنیــا از لحــاظ 
مسابقات رده بندی و هزینه ها شرایط خاصی 
دارد. کاظمی پــور افــزود: در صــدور مجوز های 
اعــزام و بخــش مالی کمــک خواهیــم کرد. این 
رشته رویکرد خانوادگی دارد و می تواند خیلی از 
هنجار های فرهنگی و اجتماعی مــا را در حوزه 

ورزش، عمومی کند.

گاندوها فاتح شهرآورد 
کشور امید های 

احتمال جدایی 
میالد جهانی از ذوب آهن

قرعه کشی لیگ برتر فوتبال زنان 
انجام شد:

سپاهان اصفهان 
در برابر نماینده البرز

تالش برای همگانی شدن
 فوتبال بانوان در استان ها

دبیــر هیئــت وزنــه بــرداری اســتان اصفهــان گفت: 
اصفهان یکی از پتانسیل های استعدادیابی در کشور 
اســت زیرا من و محمدی رئیس هیئت وزنه برداری 
استان اصفهان عضو کمیته استعدادیابی کشور هستیم که در اصفهان 
نفراتی را آموزش دادیم تا در بخش استعدادیابی آقایان و بانوان فعالیت 
کنند و به صورت جدی پیگیر این موضوع هســتیم.  محســن طغیانی 
در رابطه با برنامه تقدیر از پیشکسوتان و مربیان وزنه برداری شهرستان 
اصفهان، اظهار کرد: برنامه خوبی زیر نظر هیئت وزنه برداری شهرستان 
اصفهان برای پیشکسوتان وزنه برداری برگزار شد، مهدی صفری، رئیس 
هیئت وزنه برداری شهرســتان اصفهان از پتانسیل های خوب هیئت 
وزنه برداری اســتان است. شهرســتان ها می توانند کمک خوبی برای 
هیئت وزنه برداری استان اصفهان باشند. وی با بیان اینکه به دلیل کرونا 
استعدادهایی که در وزنه برداری هستند شکوفا نشدند، تصریح کرد: 
هفت نفر اصفهانی در رده سنی جوانان، بزرگساالن و بانوان در تیم ملی 
وزنه برداری داریم. امیدواریم این ورزشــکاران بتوانند جایگزین خوبی 

برای بزرگانی مثل سهراب مرادی باشند. در حال حاضر رسول معتمدی 
از اصفهان، امید اول تیم ملی برای قهرمانی است. دبیر هیئت وزنه برداری 
اســتان اصفهان در خصوص پیشرفت رشــته وزنه برداری در اصفهان، 

خاطر نشــان کرد: برای پیشــرفت، نخســت باید افراد جامعه به ورزش 
عالقه مند باشند و بعد از آن مسئولین بستری را فراهم کنند تا بتوانیم 

سطح هر رشته را به صورت تخصصی ارتقا ببخشیم.

هفت نفر وزنه بردار اصفهانی در رده های سنی مختلف تیم ملی داریم

خبر

سرپرســت تیم بسکتبال ذوب 
آهــن اصفهــان می گوید بــا دید 
قهرمانــی وارد لیــگ شــدیم و 
در بــازی مقابل شــهرداری گــرگان مدافــع عنوان 
قهرمانی عملکرد خوبی داشــتیم امــا آنها با تکیه 
بر تــوان بــاالی بازیکــن خارجی خــود به پیــروزی 

رسیدند.
شــهاب الدیــن شــرفی در گفــت و گــو با ایســنا در 
خصوص وضعیت تیمش پیش از بازی با پاالیش 
نفت آبادان، گفت: رقابت های بسکتبال امسال 

نیز همانند فصل گذشــته بــه صــورت متمرکز در 
کنــون ۴ بازی مــا انجام  تهران انجام می شــود؛ تا
شــده اســت، بــازی نخســت مــا در این فصــل در 
مقابل خانه بسکتبال خوزستان به دلیل ابتالی 
بازیکنان این تیم به ویروس کرونا لغو شد، در بازی 
دوم به مصاف تیم قدرتمند و مدعی شــهرداری 
گرگان مدافــع عنــوان قهرمانــی رفتیم و بــا وجود 
عملکرد بسیار خوب تیم و تســاوی در وقت های 
قانونی تیم گرگان توانست با بهره گیری از بازیکنان 
خارجی در وقت های اضافی نتیجه را به سود خود 

خاتمه دهد.
وی افزود: ایــن دوره مــا بــا دیــدگاه دســت یافتن 
بــه عنــوان قهرمانی بــه عرصــه رقابت هــای لیگ 
برتر بســکتبال باشــگاه های کشــور ورود کردیم و 
در ادامــه مســابقات و از هفته پنجــم رقابت ها به 
مصاف تیم پاالیش نفت آبادان رفتیم و سپس دو 
بازی در مقابل تیم های نظم آوران سیرجان و کاله 
خواهیم داشت که با تالش اعضای تیم امیدواریم 
به نتایج خوبی دســت یابیم تا جایگاه بهتری در 

جدول داشته باشیم.

سرپرست تیم بسکتبال ذوب آهن:

با دیدگاه قهرمانی وارد عرصه رقابت ها شده ایم

خبر
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گیاهی شگفت انگیز 
که از حمالت قلبی جلوگیری می کند 

ریشــه گیاه گاالنگال یا خولنجان 
یک ادویه بومی جنوب آسیاست و 
با زنجبیل و زردچوبه ارتباط نزدیک 

دارد. 
کلمــه galangal بــه منشــأ چندیــن گیــاه از خانــواده 
Zingiberaceae اشــاره دارد کــه galangal کوچــک، 

بیشترین استفاده را دارد.
نام galangal از کلمه چینی زنجبیل گرفته شده است 
که از نظر گیاه شناسی با نام Alpinia galanga شناخته 
می شــود. این گیاه ریشــه ای که به آن خولنجان نیز 
گفته می شود فواید دارویی و سالمتی بســیاری دارد 
و قرن هاســت که در طب آیورودا اســتفاده می شود. 
همچنیــن امــروزه توســط بســیاری از متخصصــان 
مراقبت های بهداشتی و پزشکی به عنوان جایگزین 

استفاده می شود.
     مزایای گاالنگال

هزاران ســال اســت که درمانگر های عرب و آســیایی 
گاالنگال را به دلیل خواص متعدد تغذیه ای و دارویی، 
کنون در سراسر جهان  یک غذا و دارو می دانند و هم ا
از آن اســتفاده می شــود. به عنوان مهم ترین مزایای 

galangal موارد زیر را بررسی می کنیم:
به مبارزه با التهاب کمک می کند: ماده جینجرول ضد 
التهابی موجود در galangal نقشی مهم را در مهار سنتز 
گالندین ایفا می کند و همچنین مسیر های  پروستا
هیســتامین را مهــار می کند. ایــن بــه عنــوان مانعی 
برای بســیاری از بیماری های مزمن از جمله آرتریت 
روماتوئید، بیماری های التهابی پوست و بیماری های 

روده عمل می کند.
محافظت در برابر برخی از انواع تومور های سرطانی: 
 galangin ترکیــب فعــال ریشــه گاالنــگال کــه بــه نــام
کسیدانی  شــناخته می شــود، قوی ترین جزء آنتی ا
موجــود در galangal اســت. در مبارزه با ســلول های 

سرطانی و جلوگیری از گسترش آن ها نقش دارد.
از بیماری های قلبی و مشکالت قلبی عروقی جلوگیری 
می کند: با افزایــش جریان خون به سیســتم گوارش 
و ســایر اندام های حیاتی، انقباضات قلب را کاهش 
می دهد. عالوه بر فواید گلنگال برای فشار خون، به 

کنترل ضربان قلب و فشار خون کمک می کند.
ناراحتی ناشی از مشکالت گوارشی را تسکین می دهد: 

فیبر غذایی و فیتوکمیکال های موجود در گاالنگال 
به بهبود هضــم در معده کمــک می کند. همچنین 
به کاهش ترشح اسید بزاق و گوارشی کمک می کند 
که برای افراد مبتال به زخم معضل است. l همچنین 
ممکن اســت از کاهش اشــتها و درد شکم جلوگیری 
کند. احســاس ناراحتی در معده را برطــرف می کند، 
عــالوه بر این کــه به عنــوان یک مــاده دافــع گاز عمل 

می کند و باعث کاهش نفخ می شود.
کمک به درمــان بیماری های تنفســی: گاالنگال در 
بسیاری از مشکالت تنفسی به ویژه برای کودکانی که 
از سیاه سرفه رنج می برند اثر بسیار مفیدی دارد و به 
عنوان یک داروی طبیعی برای سرماخوردگی، سرفه 
و گلودرد استفاده می شود و خاصیت خلط آور دارد. 
عصاره گاالنــگال همچنین به دلیل اثــر ضد التهابی 
خود به کنترل و آرام کردن آســم و ســندرم دیسترس 

حاد تنفسی کمک می کند.
کاهــش ســطح کلســترول: فالونوئید های ضــروری 
موجود در گاالنگال می توانند سنتز اسید های چرب را 
مهار کنند و در نتیجه سطح کلسترول و تری گلیسیرید 

خون را کاهش دهند.
مــورد اســتفاده در درمــان اســهال: galangal دارای 
کتریایــی اســت و فعالیــت ضــد میکروبی  اثــر ضــد با
عصاره های مختلف گاالنگال را برای برخی از گونه های 
کتری هــای بیمــاری زا، کــه از طریــق غــذا منتقــل  با

می شود، شناسایی می کند.
مفید برای ســالمت مغز و پیشــگیری کننده بــرای از 
کسیدان های گاالنگال  دســت دادن حافظه: آنتی ا
شــناخت را بهبــود می بخشــد، از زوال عقــل و آلزایمر 
محافظت می کند، ســالمت مغــز را ارتقا می دهــد و از 
افسردگی، عالوه بر اثر ضد فراموشی، جلوگیری می کند.

     فواید گیاه گاالنگال برای زنان
کســیدان ها، اسید های  Galangal منبع قوی آنتی ا
چــرب، ویتامین هــا و مــواد معدنــی اســت؛ بنابراین 

خواص شگفت انگیزی برای زنان دارد.
کسیدان ها سموم را از بدن دفع می کنند، به مواد  آنتی ا
مغذی اجازه ورود به بافت های پوست را می دهند و 
گردش خون را بهبود می بخشند که به حفظ جوانی 

پوست و تاخیر در پیری کمک می کند.
     فواید گاالنگال برای مو

ریشه گاالنگال برای حفظ سالمت مو مفید است، زیرا 
کسیدان ها، ویتامین ها و مواد معدنی  سرشار از آنتی ا
است، عالوه بر خواص ضد عفونی کننده، توانایی آن 
در بهبود گردش خون است که باعث رشد مو و تقویت 
کسیژن برای  ریشه می شود و اجازه می دهد تا جریان ا

تغذیه فولیکول های مو فراهم شود.

دانستنی ها

دانشمندان می گویند کاهش فشار هوا باعث بروز 
مشکالت و بیماری های مختلف در انسان می شود. 
فشــار هوا یا فشــار اتمســفر بــه نیرو یــا وزنــی اطالق 
می شــود که هوای اطراف بر مــا وارد می کند. مردم 
شــناخت خوبی از دمای هــوا و تاثیــرات آن بر بدن 
دارند. با این حال، کمتر کسی می داند که فشار هوا 

نیز می تواند بر سالمت انسان تاثیرگذار باشد.
به هر میــزان که ارتفــاع افزایش یابــد، از غلظت هوا 
کاســته شــده و در نتیجه فشــار هوا کمتر می شود. 
کاهش فشار اتمسفر می تواند به روش های گوناگونی 
انســان را درگیر کند که مهمترین آن شــامل موارد 

ذیل می شود:
۱- بیماری کوهستان یا بیماری ارتفاع

ایــن بیمــاری بــه مجموعــه عالئــم عمومی اطالق 
می شود که افراد در زمانی که در حال کوهنوردی یا 
پیاده روی در ارتفاع هستند با آن مواجه می شوند. 
در ارتفاع بیش از یک هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار متر غلظت 
هوا به حدی کاسته می شود که عالئم این بیماری 
فرد را درگیر خود می کند. این بیماری به ویژه زمانی 
رخ می دهــد که فــرد به ســرعت اقــدام بــه افزایش 
سرعت راه رفتن و ارتفاع خود کند به طوری که بدن 
نتواند خــود را با شــرایط کاهش فشــار هوا تطبیق 
دهد. رایج ترین عالئم این بیماری شامل مواردی 
همچون سردرد، حالت تهوع، احساس ناخوشی 
عمومی، خستگی و بی حالی، تنگی نفس، و گیجی 
گر این حالت درمان نشود عالئم شدیدتری  است. ا
همچون تنگی نفس شدید، سرفه، تهوع، گیجی، 
و بیهوشــی رخ می دهد. دلیل بروز ایــن عالئم این 
اســت که با کاهش فشــار هوا بافت های ریــه و مغز 
کسیژن بیشتر متورم می شود. به طور  برای دریافت ا

همزمان اتساع رگ های خونی در مغز باعث سردرد 
و تورم بیشتر این اندام می شود. در نتیجه تورم فشار 
به مغز و فشرده شدن آن در جمجمه رخ می دهد که 

سردرد را به همراه خواهد داشت.
۲- تشدید آرتروز

کســیژن، مفاصــل نیز شــروع به  با کاهش ســطح ا
التهاب می کنند که در بیماران آرتروزی این موضوع 
باعث شدت گرفتن بیماری می شود. دلیل این امر 
تغییر در مایع مفصلی است. در این هنگام فرد شاهد 
تورم مفاصل، بروز درد و گرفتگی مفاصل است. افراد 
کهنســال این حالت را به صورت درد شــدید در زانو 

تشریح می کنند.
۳- سردرد

با کاهش فشــار هوا برخــی افراد از تشــدید ســردرد 
به ویــژه ناشــی از تــورم ســینوس ها )ســینوزیت( و 
میگرن شکایت دارند. در حقیقت جمجمه دارای 
حفره های متعددی به نام سینوس است که باعث 
ســبکی ســر می شــود. زمانی که فشــار هوا کاهش 
می یابد، میزان فشــار خــارج با میزان فشــار داخل 
سینوس ها دچار اختالف می شود. همین موضوع 

دلیل بروز سردرد است.

چند ماده غذایی وجود دارند که به خاطر ویتامین 
کا درونشان، خطر لخته شدن خون را ۲۰ برابر افزایش 
می دهد. پزشک متخصص سیستم ایمنی آندری 
پرودوس، محصوالتی را نام برد که خطر لخته خون 

را افزایش می دهند.
این پزشک خاطر نشان کرد که احتمال لخته شدن 
خون در افزاد مسن مبتال به واریس، سبک زندگی 
کم تحرک و مبتالیان به بیماری های قلبی عروقی 

بیشتر است.

افراد در این گروه های پرخطر باید از خوردن غذا های 
حاوی ویتامین کا پرهیز کنند که خطر لخته شدن 

خون را افزایش می دهد.
وی افزود: »ســه مــاده غذایــی با بیشــترین میزان 
ویتامین کا یعنی جعفری، اسفناج و ریحان هستند. 
عــالوه بر ایــن جعفــری قهرمــان مطلق محســوب 
می شود: در ۱۰۰ گرم جعفری ۲۰ دوز روزانه ویتامین 
کا وجود دارد. در ریحان و اسفناج هفت دوز و شش 

دوز روزانه ویتامین کا است.«

کاهش فشار هوا بر سالمت انسان  تاثیرات مخرب 

کی ها !  افزایش خطر لخته شدن خون با این خورا

دانستنی ها 

نتایج یک مطالعــه جدید نشــان می دهد، 
زنان باردار و شــیرده نســبت به زنان دیگر در 
کنش های ایمنی  کسن کووید۱۹ وا اولین دز وا

کندتری دارند. 
نتایــج یک بررســی جدیــد نشــان می دهد، 
میزان تولید آنتی بادی پس از تزریق نخستین 
کسن کووید ۱۹ در زنان باردار و شیرده  دز از وا

کمتر از سایر زنان است.
محققان ۸۴ زن باردار، ۳۱ زن شیرده و ۱۶ زن 
کسینه  غیرباردار را که همگی به طور کامل وا
شــده بودنــد، مقایســه کردنــدو درنهایــت 
مشخص شــد، پس از اولین دز، زنان باردار و 
شیرده ســطح آنتی بادی کمتری نسبت به 

زنان غیر باردار داشتند.
پس از دز دوم، ســطح آنتی بادی زنان باردار 
به حالت طبیعی بازگشــت در حالی که زنان 
شــیرده ســطوحی مشــابه زنــان غیربــاردار 
داشــتند. این یافته هــا نشــان می دهــد کــه 
چقدر مهم اســت که زنان باردار و شیرده دز 

دوم را به موقع دریافت کنند.
از  و پیشــگیری  کنتــرل  مرکــز  داده هــای 
بیماری هــای آمریکا نشــان می دهــد، فقط 
۳۴.۶ درصد از زنان بــاردار در ایاالت متحده 

کسینه شده اند. به طور کامل وا
این تیم از بیمارستان عمومی ماساچوست، 
موسســه فناوری ماساچوســت و دانشکده 
پزشکی هاروارد در منطقه بوستون می گویند: 
یافته ها نشــان می دهد دریافت به موقع دز 
کسن در این دســته از زنان خطر ابتال  دوم وا
به بیماری های جدی و مرگ ناشی از کرونا را 

کاهش می دهد.

بیشتر شدن تعداد ضربان قلب بیش  ازحد 
کی کاردی می گویند.  نرمال را تندتپشی یا تا
کــی کاردی بــه ضربــان قلــب ســریع در  تا
حال اســتراحت )ضربان قلب باالی ۱۰۰ در 
دقیقه( گفته می شود. بسته به علت اصلی 
کی کاردی می تواند  و میزان کارایی قلب، تا
ک باشد. این عارضه در میان مردم  خطرنا

با عنوان تپش قلب شناخته می شود.
کاردی  کــی  برخــی از افــراد مبتــال بــه تا
ممکن اســت عالمت یــا عوارضی نداشــته 
کــی کاردی خطــر  باشــند. با ایــن حــال، تا
گهانــی قلــب و مــرگ را  سکته، ایســت نا

افزایش می دهد.
کی کاردی چیست؟ تا

قلــب از دو بطن و دو دهلیز تشــکیل شــده 
کی کاردی زمانی اتفــاق می افتد  اســت. تا
بتپنــد.  ســریع  بســیار  حفره هــا  که ایــن 
کــی کاردی به ضربــان قلب بــاال در حال  تا

استراحت اشاره دارد.
بــه طــور کلــی، قلب یــک فــرد بزرگســال در 
حالت استراحت بین ۶۰ تا ۱۰۰ بار در دقیقه 
کی کاردی  می تپد. هنگامی که یک فــرد تا
یا تپــش قلــب دارد، اتاقک هــای فوقانی یا 
تحتانی قلب، به طور قابل توجهی سریعتر 

می تپند.
هنگامی که قلب خیلی سریع می تپد، کمتر 
پمپ می شــود و جریان خون به بقیه بدن 

از جمله خود قلب کاهش می یابد.
کی کاردی خطرات تا

خطر عوارض تپش قلب به ۵ عامل وابسته 
کــی  اســت: شــدت تپــش قلــب، نــوع تا
کاردی، ضربان قلب هنــگام حمله، مدت 
زمان تپش قلب و بیماری های قلبی دیگر.
شــایع ترین خطــرات ناشــی از تپــش قلب 
عبارتنــد از لخته هــای خــون، نارســایی 

گهانی. قلبی، حمله های غش و مرگ نا
کی کاردی نحوه درمان تا

گزینه های درمانی بسته به علت بیماری، 
کی  ســن و ســالمت عمومی فرد مبتال بــه تا
کاردی و سایر عوامل متفاوت است. هدف 
کی کاردی، رفع علت آن است.  از درمان تا
هنگامی که از نظر بالینی قابل انجام باشد، 
پزشــک ممکــن اســت ســعی کنــد ضربان 
کــی کاردی هــای بعــدی  را کنــد، از بــروز تا
پیشــگیری کند و بــا تجویز دارو عــوارض را 
کاهش دهد. در برخی موارد، پزشک بدون 
توجه به کاهش تپش قلب فقط به دنبال 
رفع منشا آن است. در موارد دیگر که علت 
اصلی یافت نمی شود، ممکن است پزشک 

درمان های مختلفی را امتحان کند.
اقدامات خاصی وجــود دارد کــه می تواند 
کــی کاردی یا تشــدید آن شــود.  مانــع از تا
بــرای پیشــگیری از تپــش قلب می تــوان از 
دارو هــا و یــا عمل هــای جراحــی بســته بــه 

کی کاردی استفاده کرد. شدت و منشا تا

پژوهش

آنتی بادی زنان شیرده و 
باردار چگونه است؟ 

عالئم و نحوه درمان ضربان 
قلب سریع 

قلب

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

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۷۷۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ هیات دو آقای مسعود کریم زاده به 
شناسنامه شماره ۲۵۹۳ کدملی ۱۲۸۳۵۳۳۱۳۸ صادره اصفهان فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت ۸۳/۴۳ مترمربع از پالک شماره ۱۵۵ فرعی از ۱۵۱۷۷ اصلی باقیمانده واقع در اصفهان 
بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق قباله عادی مع الواسطه از مالکیت مهدی 
زارعی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

۱۴۰۰/۰۸/۱۳ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان – ۱۲۰۸۹۳۵  / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. رای اصالحی شماره ۳۵۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ پیرو رای شماره ۱۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ آقای 
سیدمحمود موسوی فرزند سیداسماعیل نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت ۱۲۱/۳۵ مترمربع 
مجزی شده از پالک شماره ۸  فرعی از ۱۵۳۱ اصلی واقع در قطعه۱۰ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان 
متقاضی موردتقاضا را از مالک رسمی آقای حسنعلی سروش و محمد مهدی بارفروش و احمد صفری به 
صورت مع الواسطه خریداری نموده است. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۷/۲۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسی - ۱۲۰۸۷۵۰ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. آرای شماره ۲۵۸۸ و ۲۵۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ آقای عباسعلی کاظمی نجف آبادی 
فرزند محمدعلی نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم زهراسادات هاشمی فرزند سیدمهدی نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۵۱/۳۵ مترمربع مجزی شده از پالک شماره ۱ فرعی از 
۳۶۵ اصلی واقع در قطعه۱۰ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ - حجت اله کاظم زاده 

اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۰۸۸۲۸ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۸۱۳، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴، 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 
۱۳۹۹۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۲۶۰۰ مربوط به تقاضای آقای/خانم محمدجواد پرنده مبنی بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره ۳۰ فرعی از ۱۱۵ اصلی واقع در بخش 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل مع الواسطه از ایران نقدی و حبیبه نقدی و خداد نقدی و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات 
متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم محمدجواد پرنده به 
شناسنامه شماره ۶۳۷ کدملی ۱۱۴۱۷۲۰۰۵۱ صادره فرزند محمدجواد نسبت به ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت ۱۵۸/۷۸ مترمربع پالک شماره ۳۰ فرعی از ۱۱۵ اصلی واقع در اصفهان 
بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. طی 
گزارش کارشناس دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات 
پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور 
اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ 

- رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۰۸۱۳۹ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه سندمالکیت تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره : ۱۰۳۸ 
فرعی از ۲۱ - اصلی که در دفتر ۲۲۹  صفحه ۲۹۲ به نام بتول زارع شهرضائی ثبت وسند صادر 
گردیده اینک نامبرده باارایه درخواست کتبی به شماره وارده : ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۰۸۰۱۲۰۱۶ 
– ۸ / ۸ / ۱۴۰۰ به انضمام دوبرگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره ۲۲۲۰۰ – ۸ 
/ ۸ / ۱۴۰۰ به گواهی دفترخانه شماره ۲۴۷ شهرضا رسیده است مدعی است که سندمالکیت 
آن به علت جابجایی مفقودگردیده است ودرخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق 
رانموده لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱۲۰آئین نامه قانون ثبت دریک 
گهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یاوجود سند  نوبت آ
گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا  مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آ
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مستردگردد. بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرراعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. مرتضی قدیری مدیر واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک شهرضا – ۱۲۱۷۱۴۵ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه سندمالکیت تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره : ۱۰۳۸ فرعی از 
۲۱ - اصلی که در دفتر ۲۰۶  صفحه ۱۰۹ به نام بتول زارع شهرضائی ثبت و سند صادر گردیده اینک 
نامبرده باارائه درخواست کتبی به شماره وارده : ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۰۸۰۱۲۰۱۷ – ۸ / ۸ / ۱۴۰۰ به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره ۲۲۲۰۰ – ۸ / ۸ / ۱۴۰۰ به گواهی 
دفترخانه شماره ۲۴۷ شهرضا رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به 
گهی می شود.  استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آ
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت  از تاریخ انتشار این آ
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات خواهد شد. مرتضی قدیری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا - ۱۲۱۷۱۵۱ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه سندمالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره : ۱۰۳۸ فرعی از ۲۱ 
- اصلی که در دفتر ۲۰۶  صفحه ۱۰۶ به نام محمدعلی قرائتی ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده 
باارائه درخواست کتبی به شماره وارده : ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۰۸۰۱۲۰۱۹ – ۸ / ۸ / ۱۴۰۰ به انضمام 
دوبرگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره ۲۲۱۹۸ – ۸ / ۸ / ۱۴۰۰ به گواهی دفترخانه 
شماره ۲۴۷ شهرضا رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقودگردیده است 
و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحی 
ذیل ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی می شود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. مرتضی قدیری مدیر واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک شهرضا - ۱۲۱۷۱۵۶ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۰۰۱۲۰۳۳،  ورثه محمدعلی فاضل نجف آبادی فرزند جعفر طبق 
درخواست وارده به شماره ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۳۰۰۲۰۲۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ و باستناد یک برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت نود و یک 
سهم مشاع از یکصد شصت و هشت سهم ششدانگ باستثنای بهای ثمینه اعیانی  پالک ثبتی شماره 
۵۳۸  واقع در قطعه ۸ نجف آباد بخش یازده  ثبت اصفهان که درصفحه ۳۷۰ دفتر ۵۸  امالک ذیل ثبت 
۶۳۱۹  بنام محمدعلی فاضل نجف آبادی فرزند جعفر ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایی مفقود شده است. چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیراز آنچه در این آگهی ذکرشده( نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. حجت اله کاظم زاده اردستانی 

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف ندا غیور نجف آبادی - ۱۲۱۵۳۹۷/ م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۰۰۱۲۰۵۷، اطهر محمودی نجف آبادی فرزند محمدرضا طبق درخواست 
وارده به شماره ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۳۰۰۰۵۴۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ و باستناد یک برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی 
شماره ۲۸/۷ واقع در قطعه ۳ نجف آباد بخش یازده  ثبت اصفهان که درصفحه ۱۶۴ دفتر ۲۸۱ امالک 
ذیل ثبت ۷۱۴۵۰ بنام اطهرمحمودی نجف آبادی فرزند محمدرضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده و 
معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایی مفقود شده 
است. چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 
۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیراز آنچه در این آگهی 
ذکرشده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
شد. حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف ندا غیور 

نجف آبادی - ۱۲۱۵۳۳۶/م الف

آگهی
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شــراره های خورشــیدی در صورتی که شدت 
باالیــی داشــته باشــند می تواننــد ارتباطــات 
بیــن ماهواره هــا و زمیــن، بــه ویــژه GPS و 

ماهواره های ارتباطی، را مختل کنند.
پویایی شناســی  رصدخانــه  فضاپیمــای 
کتبر ۲۰۲۱  خورشید )SDO( ناسا، در تاریخ ۲۸ ا
ســاعت ۱۱:۳۵ صبــح بــه وقــت منطقــه زمانی 
شرقی آمریکا )EDT(، یک شــراره خورشیدی 

بزرگ را به ثبت رساند.
 SDO به طور مداوم خورشید را زیر نظر دارد و 
تصاویری از لحظه وقوع این شراره خورشیدی 
ثبت کرد. یک شراره خورشیدی عبارت است 
از یــک انفجــار تابشــی که از خورشــید نشــات 

گرفته است. 
شــراره های خورشــیدی در صورتی که شدت 
باالیــی داشــته باشــند می تواننــد ارتباطــات 
بیــن ماهواره هــا و زمیــن، بــه ویــژه GPS و 

ماهواره های ارتباطی، را مختل کنند.
شراره اخیر در طبقه بندی شراره های X۱ قرار 
گرفت. X شــدیدترین کالس شــراره ها است، 
و عــدد پــس از آن گویــای اطالعــات بیشــتری 

درباره قدرت آن است.
 X۱ کم شدت ترین حالت از شراره های کالس 
X اســت و این عــدد هر چه بیشــتر شــود چند 
برابر شدن شدت شراره را نشــان می دهد. به 
عنوان مثال، یک شراره X۳ سه برابر شدیدتر 

از X۱ اســت. ناســا شــراره های طبقه بنــدی 
شــده بــه عنــوان X۱۰ یــا قویتــر را غیرمعمــول 
لحــاظ می کنــد. تصویر ایــن خبــر بــا نــور فــوق 
فرابنفش گرفته شــده اســت. در ایــن تصویر، 
شــراره برجسته ســازی شــده و بــه رنــگ ســبز 
دودی اســت. ناســا همچنیــن در توئیتــی 
تصاویری در طول موجهای مختلف را نشان 
داده است. این انیمیشن بسیار جالب  نشان 
می دهد که خورشید حجم باالیی از ماده را از 
خود به فضا پرتاب می کند. جالب اینجاســت 
کــه هیــچ نشــانه ای از اختــالالت در ارتباطات 
یــا ماهواره هــا بــه علت ایــن شــراره مشــاهده 
نشــد. ناســا امیــدوار اســت کــه در مقطعی در 
آینــده بتواند وضعیــت اقلیمی فضــا، از جمله 
شراره های خورشیدی و دیگر فعالیتهای این 
کنــد تــا بهتــر بتوانــد از  ســتاره، را پیشــبینی 
فضانــوردان در فضــا و تجهیــزات ماهــواره ای 

حفاظت کند.

شــرکت اپل تولیــد تبلت هــای آیپــد را کاهش 
داد تا قطعات بیشتری به آیفون ۱۳ اختصاص 

دهد.
روزنامه نیک کی به نقل از منابع متعدد مدعی 
شــد کمبــود جهانــی تراشــه ســخت تر از حــد 
انتظار بــه تولید اپل آســیب زده و این شــرکت 
تولیــد تبلت هــای آیپــد را کاهش داده اســت 
تــا قطعــات بیشــتری را بــرای تولید آیفــون ۱۳ 

اختصاص دهد.
تولید آیپد در دو ماه گذشــته نسبت به هدف 

اولیه تولید اپل، نصف شــده اســت و قطعاتی 
کــه بــرای تولیــد مدلهــای قدیمی تر آیفــون در 
نظر گرفته شــده بودند هم بــرای تولید آیفون 

۱۳ استفاده خواهند شد.
بــا وجود ایــن کــه تولیــد آیفــون ۱۳ از تعطیلی 
کارخانه هــا در آســیا آســیب دیــده و پایین تر از 
تقاضای باال در نیمه دوم ســال بــوده اما اپل 
بهتر از شــرکتهای دیگر در برابر کمبود قطعات 
ظاهر شــد که بــه دلیل قــدرت خریــد عظیم و 
توافق هــای تامیــن بلندمدت با فروشــندگان 
تراشــه بوده کــه کمک کرده اســت ســهم بازار 

رقیبانش درسه ماهه سوم را ببلعد.
گاه مدعی شــد در   نیک کی به نقــل از منابــع آ
شــرایطی که بازارهای غربی در حــال خروج از 
پاندمی هســتند، ســازنده آیفون تولید آیفون 
۱۳ را در اولویــت قرار داده اســت زیــرا تقاضای 
بیشــتری برای این تلفن هوشــمند نسبت به 

آیپد پیش بینی می کند. 

سنسور جدید نیکون Z۹ می تواند شروع یک تغییر 
بــزرگ در عکاســی باشــد.  نیکــون اخیــرا از دوربین 
پرچمدار جدید خود بــا نام Z۹ رونمایــی کرد. این 
دوربین اولین دوربین بدون آینه نیکون اســت که 
برای عکاســان حرفه ای طراحی شــده اســت. این 
دوربین با ویژگی ها و مشــخصات جالبــی که برای 
اســتفاده در زمینه های ســخت عکاســی، ورزش، 
طبیعــت، پرنــدگان و هر مــورد دیگــری که نیــاز به 

دوربین حرفه ای عکاسی دارد طراحی شده است.
دوربیــن Z۹ فــوق العــاده ســریع و بــا وضــوح باالی 
نیکون، ۵۵۰۰ دالر قیمت دارد و اولین دوربین نیکون 
است که شاتر مکانیکی سنتی را حذف کرده و به کاربر 
اجازه می دهد که به ســطوح جدیدی از ســرعت و 

عملکرد فوکوس خودکار دست یابد.
سرعت بیشــتر، مخصوصا برای عکاســان ورزشی 
عالی اســت. امــا جالب اســت به این فکــر کنیم که 
در آینده از این فناوری می تــوان برای دوربین های 
سنتی نیز استفاده کرد. این ممکن است اولین گام 
به ســوی دوربین های با فرمت بزرگ تر باشــد که از 
هوشمندی محاسباتی استفاده می کنند، چیزی 

که دوربین های گوشی های هوشمند، سال ها است 
که از آن استفاده می کنند.

نیکون هیچ اشــاره ای به مــواردی مانند عکاســی 
محاســباتی برای عکس های ســبک HDR یا بافر 
چرخه ای که گوشی های هوشمند از آن استفاده 
می کنند نکرده است. اما سنسور ۴۵.۷ مگاپیکسلی 
فول فریــم جدیــد CMOS، حداقــل از نظر طراحی 
هسته، فاصله چندانی با آنچه سال ها در گوشی ها 
موجود اســت، ندارد. این نوع ســاختار از معماری 
ساندویچی سنسور، برد منطقی و RAM اختصاصی 
اســتفاده می کند که ســرعت خوانــدن فوق العاده 

باالیی را به همراه دارد.

مجرمــان ســایبری با ایجــاد صفحــات جعلــی و 
انجام تبلیغات فریبنده در شــبکه های اجتماعی 
و ســایت های واســطه از شــهروندان کالهبــرداری 

می کنند.
مجرمان سایبری با ایجاد صفحات جعلی و انجام 
تبلیغــات فریبنــده در شــبکه های اجتماعــی و 
سایت های واســطه با روش های مختلف از قبیل 
هدایت کاربر به صفحات درگاه جعلی بانک و سرقت 
اطالعات بانکی، دریافت وجه و عدم ارسال کاال و یا 

ارسال کاالی معیوب و نظایر آن اقدام به کاله برداری 
از شهروندان می کنند.

قانونمنــد کــردن، ســاماندهی، احــراز هویــت و 
تائید صالحیــت از مهم ترین مزایای نمــاد اعتماد 
الکترونیک است و وب سایت های دارای این نماد 
متعهد هســتند که رضایت کاربر را در تمام مراحل 
خرید اینترنتی جلب کرده و به درســتی به وظایف 

خود عمل کنند.
برخی از فروشگاه های غیرمجاز ممکن است اقدام 
به جعل نماد اعتماد الکترونیک کنند، که کاربران 
می تواننــد با کلیــک کــردن بــر روی تصویــر لوگوی 
نماد اعتماد الکترونیکی، صفحه مجوز مربوطه را 
مشاهده کنند و به این نکته نیز توجه داشته باشند 
که صفحــه ای کــه مجــوز دارد حتمــا باید بــا آدرس 
 )URL( آغاز شده باشد و آدرس اینترنتی enamad.ir
سایت فروشگاه با آدرسی که در این صفحه معرفی 

می شود، باید یکسان باشد.

ناسا یک شراره خورشیدی عظیم را به ثبت رساند

قطعات آیپد به آیفون می رسد!

دوربین پرچمدار Z۹ نیکون بدون شاتر مکانیکی 

چگونه یک خرید امن آنالین داشته باشیم 

هوا و فضا

فناوری

دانستنی ها

ساخت هدفونی که با نور خورشید شارژ می شود
کمپانی اوربنیستا به تازگی از سری 
جدیــد هدفون هــای ۲۰۰ دالری 
خود با امکان شــارژ با اســتفاده از 

نور خورشید رونمایی کرده است.
 کمپانی اوربنیســتا به تازگــی از هدفون هــای جدید 
خود با امــکان شــارژ از طریق نور خورشــید رونمایی 
کرد. ایــن هدفون ها کــه به نام لــس آنجلس بــه بازار 
عرضه شده اند، از سلول های خورشیدی ویژه ای به 
نام “Powerfoyle” بهره مند شــده اند که می توانند 

دستگاه را حتی در داخل خانه نیز شارژ کنند.
البته ســرعت شــارژ در محیط خارجــی و در روزهای 
آفتابی افزایش می یابد و ممکن است پس از استفاده 
طوالنی مدت دریابید که شارژ این هدفون ها حتی از 

اول هم بیشتر شده است.
هدفون لس انجلس از لحاظ ظاهری کامال از سبک 
اسکاندیناویایی کالسیک پیروی می کند و البته به 
لحاظ سوتی نیز چندان شگفتی آفرین نیست. با این 
گرچه اندکی بم  حال صــوت خروجی ایــن هدفــون ا
است اما وضوح بسیار مناسبی دارد و گوش را اذیت 
نمی کند. روش اتصال این هدفون تنها با اســتفاده 
از بلوتوث اســت و گزینه اتصال ســیمی در دسترس 

نیست.
 به صورت کلی ادعای اصلی این هدفون و نقطه برتری 
آن تجربه صوتی بی وقفه است که البته درست هم از 

اب در آمده است. این هدفون به خودی خود حتی در 
شرایط نور کم نیز شارژ می شود اما هنوز ممکن است 
در برخی شرایط استثنایی برای شارژ به کابل یو اس 

بی و منبع برق نیاز بشود.
با ایــن حــال کاربرانــی که ایــن هدفــون را بــه صورت 
مــداوم در محیط داخلــی خانه اســتفاده می کنند، 
ممکن است محبور شوند آن را مانند هدفون های 
عادی دائما شارژ کنند. این امر به خاطر آن است که 
گرچه ادعای شــارژ این هدفون ها در محیط کم نور  ا

داخلی درست اســت اما بســیار زمان بر است. البته 
گر هدفون را در جایی مانند کنار پنجره قرار بدهید  ا
سرعت شارژ افزایش می یابد اما همچنان به کابل نیاز 

خواهید داشت.
البته نرم افزار ساده ای هم برای این هدفون طراحی 
شــده اســت که کاربران می تواننــد با نصــب آن روی 
تلفن همراه خود میزان شــارژ ورودی و خروجی را در 
قالب چارت های دایره های فانتزی زیبایی مشاهده 
کنند. میزان شارژ ورودی با شرایطی نظیر قرار گرفتن 

در زیر نور خورشید و شــارژ خروجی در شرایطی نظیر 
روشن بودن هدفون و پخش موسیقی تغییر می کند.
به صورت کلی این پروژه موفقیت آمیز از آب در آمده 
اســت. پیش از این نیز جی بــی ال پروژه مشــابهی را 
آزمایش کرده بود اما به دلیل محدودیت های کرونایی 
نتوانست آن را به سر انجام برساند. در هر صورت این 
شروع خوبی برای اوربنیستا تلقی می شود و می تواند 
حرکتی که از ایــن نقطه آغاز کــرده اســت را روز بــه روز 

پیشرفت بدهد.

فناوری

حکایت

جالب است بدانید که برخالف تصور عامه 
غ کاربرد های زیادی  مردم پوســت تخم مر
غ  دارد.  فکــرش را بکنید از پوســت تخم مر
قبــل از آن که راهی ســطل زباله شــود، چه 
کــرد. بــا  اســتفاده های عجیبــی می تــوان 
ما همراه باشــید تــا بــا کاربردهــای عجیب 

غ آشنا شوید. پوست تخم مر
۱- جلوگیری از گرفتگی لوله های 

فاضالب
غ  ریختن مقداری پوست خرد شده تخم مر
روی صافی فلزی ســینک، باعث تمیزی و 
جلوگیری از گرفتگی لوله ها می شود. آن ها 
همچنین مانع از عبور مواد جامد و رهایی 

از چربی های داخل لوله ها می شوند.
ک کننده ۲-  به عنوان پا

غ را همراه با مایع  مقداری از پوست تخم مر
ظرفشــویی روی ســطح لک و کثیف شــده 
بریزید و با اسفنج یا اسکاچ آن را تمیز کنید.
در صورتی که بخواهید داخل ظرفی دردار 
را تمیــز کنیــد، می توانیــد مقداری پوســت 
غ خرد شده را داخل ظرف ریخته،  تخم مر
آن را با آب سرد تقریبا پر کنید و چندین بار 
تکان دهید. نتیجه فوق العاده خواهد بود.

۳- تمیز کردن لباس های سفید
کستری نشدن لباس های سفید،  برای خا
غ داخل  کافیســت مقداری پوست تخم مر
صافــی ریختــه و همــراه لباس هــا داخــل 

ماشین لباسشویی قرار دهید.
۴-یکی از کاربردهای عجیب پوست 

ک است غ حاصلخیز کردن خا تخم مر
غ سرشار از کلســیم و سایر  پوســت تخم مر
مواد معدنی اســت. برای حاصلخیز کردن 

ک اضافه کنید. ک آن را به خا خا
۵- دفع آفات

حلزون هــا، کرم هــای برگ خــوار و آفــات را 
غ در  با پاشــیدن مقــداری پوســت تخم مــر

اطراف باغ خود دور کنید.
۶- تغذیه گیاهان

قبــل از آبیــاری گیاهــان، مقداری پوســت 
غ داخــل آب ولــرم ریختــه، داخل  تخم مــر
ظرفــی دردار در جــای تاریــک و خنــک قرار 

دهید. بگذارید چند روز باقی بماند.
۷- غذای پرندگان

غ نزدیک  ریختن خرده های پوست تخم مر
ظــرف غــذای پرنــدگان باعث می شــود که 
کلســیم مورد نیــاز آن هــا بــرای تخم گذاری 

تامین شود.

روزی دو مرد جوان نزد استادی آمدند و از 
او پرسیدند: فاصله بین دچار یک مشکل 
شــدن تا راه حــل یافتن برای حل مشــکل 

چقدر است؟ 
کــرد و گفــت: فاصلــه  اســتاد اندکی تامــل 
مشکل یک فرد و راه نجات او از آن مشکل 
برای هر شــخصی به اندازه فاصله زانوی او 

تا زمین است.
آن دو مــرد جــوان گیــج و آشــفته از نــزد او 
بیرون آمدنــد و در بیرون مدرســه با هم به 

بحث و جدل پرداختند. 
اولــی گفــت: مــن مطمئنــم منظور اســتاد 
معرفت ایــن بوده اســت کــه باید بــه جای 
روی زمیــن نشســتن از جــا برخاســت و 
شــخصا برای مشــکل راه حلــی پیــدا کرد. 
با یــک جــا نشــینی و زانــوی غــم در آغوش 

گرفتن هیچ مشکلی حل نمی شود.
دومی کمی فکر کــرد و گفــت: اما اندرزهای 
پیران معرفت معمــوال بــار معنایی عمیق 
تــری دارنــد و به ایــن راحتــی قابــل بیــان 

نیستند. 
آنچــه تــو می گویی هــزاران ســال اســت که 
بــر زبــان همــه جــاری اســت و همــه آن را 

می دانند. استاد منظور دیگری داشت.
آن دو تصمیــم گرفتند نزد اســتاد بازگردند 

و از خود او معنای جمله اش را بپرسند. 
اســتاد با دیدن مجدد دو جوان لبخندی 
زد و گفت: وقتی یک انســان دچار مشکل 

می شود. 
بایــد ابتــدا خــود را به نقطــه صفر برســاند. 
نقطه صفر وقتی است که انسان در مقابل 
کائنــات و خالق هســتی زانــو می زنــد و از او 

مدد می جوید. 
بعد از این نقطه صفر است که فرد می تواند 
برپا خیزد و بــا اعتماد به همراهــی کائنات 
دســت بــه عمــل زنــد. بدون ایــن اعتمــاد 
و تــوکل بــرای هیــچ مشــکلی راه حــل پیدا 
نخواهد شــد. باز هم می گویــم فاصله بین 
مشکلی که یک انســان دارد با راه چاره او، 
فاصلــه بیــن زانــوی او و زمینی اســت که بر 

آن ایستاده است.

۷ کاربرد عجیب پوست تخم 
غ که قطعا نمی دانید  مر

اندازه فاصله زانو 

ســوپ برنــج یکــی از مقوی تریــن 
ســوپ های ما ایرانی هــا اســت که 
طرز تهیه آن بسیار آسان است. برنج 
باعث لعاب بیشتر سوپ می شود و شما می توانید این 

سوپ را با گوشت یا مرغ تهیه کنید.
ســوپ برنج یکــی از انــواع ســوپ های ســالم و مقوی 
بین المللی است که با مواد متنوعی تهیه می شود. این 
سوپ یکی از ســوپ های پر طرفدار اســت که دستور 
پخــت ســاده ای هــم دارد و در روزهــای ســرد پاییزی 
می توانیم به عنوان یک شام دلچسب و ســبک از آن 

استفاده کنیم و لذت ببریم. 
     مواد الزم برای ۴ نفر

• برنج نیم دانه ایرانی ۱ پیمانه
• هویج ۱ عدد بزرگ

• گوجه فرنگی ۶ عدد
• پیاز ۱ عدد

• رب گوجه فرنگی ۱ قاشق غذاخوری
• آب مرغ ۴ لیوان

• سبزی سوپی ۳ قاشق غذاخوری
• آب لیمو ترش ۲ قاشق غذاخوری
• نمک و فلفل سیاه به مقدار کافی

• زردچوبه و روغن به مقدار کافی

     طرز تهیه سوپ برنج
     مرحله اول

برای تهیه ســوپ برنج خوشــمزه ابتدا برنــج را داخل 
یک کاسه آب می ریزیم و کمی نمک اضافه می کنیم، 
ســپس اجازه می دهیم برنــج به مدت چند ســاعت 
خیــس بخــورد. در ادامه پیــاز را به صــورت نگینی ریز 

خرد می کنیم.
     مرحله دوم

در ایــن مرحلــه یــک قابلمــه مناســب روی حــرارت 
متوســط قــرار داده و مقــداری روغن مایــع به قابلمه 

اضافه می کنیــم. در ادامه پیاز خرد شــده را به قابلمه 
اضافه کــرده و بــه خوبــی تفــت می دهیم تا ســبک و 

شیشه  ای شود.
     مرحله سوم

حاال مقداری زردچوبه و فلفل سیاه به قابلمه اضافه 
کرده و مــواد را یک دقیقه دیگــر تفت می دهیم تا عطر 
ادویه ها خارج شود. در ادامه هویج را پوست می گیریم. 
سپس به صورت نگینی ریز خرد کرده و به قابلمه اضافه 

می کنیم.
     مرحله چهارم

هویج را هــم کمی تفــت می دهیم تــا آب آن کشــیده 
شود. سپس برنج را به قابلمه اضافه کرده و کمی تفت 
غ را به قابلمه اضافه کرده  می دهیم. در ادامه آب مــر
و حــرارت زیر قابلمه را زیــاد می کنیم تا آب ســریع تر به 

جوش بیاید.
     مرحله پنجم

در این مرحله پس از اینکه آب درون قابلمه شــروع به 
جوشیدن کرد، حرارت زیر قابلمه را کم می کنیم و اجازه 
می دهیــم برنج به طــور کامل بپــزد. در ادامه ســبزی 

سوپی را به صورت ساطوری ریز خرد می کنیم.
     مرحله ششم

زمانی که برنج به طور کامل پخت و از هم باز شد، رب 
گوجه فرنگــی را به همــراه کمی روغن داخــل یک تابه 
مناســب تفت می دهیم تا کامال سرخ شــود، سپس 
گوجه فرنگی ها را پوســت گرفتــه و به طور کامــل پوره 

می کنیم.
     مرحله هفتم

در این مرحله سبزی سوپ را به همراه رب گوجه فرنگی 
و پوره گوجه فرنگی به قابلمه اضافه می کنیم و اجازه 
می دهیم سوپ جا بیفتد. در نهایت آب لیمو را اضافه 
کرده و نمــک و ادویه ســوپ را اندازه کــرده و آن را ســرو 

می کنیم.

اپل قصــد دارد مدل هــای جدید 
آیفون و ساعت هوشمند خود را به 
امکاناتی مجهز کند تا آنها بتوانند 
موارد تصادف اتومبیل را به طور خودکار شناســایی 

کرده و موضوع را به پلیس اطالع دهند.
با افزوده شــدن این قابلیت بــه آیفون و ســاعت اپل 
گــر فــردی در حیــن رانندگی تصــادف کنــد، تماس  ا

خودکاری با شماره ۹۱۱ پلیس در آمریکا برقرار می شود 
و پلیس با اطالع از موضوع به آن رسیدگی می کند.

این قابلیت کشف تصادف در ســال ۲۰۲۲ به آیفون 
اضافــه خواهــد شــد. اپل ایــن موضــوع را بــه طــور 
رســمی اعالم نکرده، امــا منابع نزدیــک به اپــل آن را 
تأیید کرده اند. بدین منظور حسگرهای شتاب سنج 
آیفون و ســاعت اپل به روز خواهند شد تا بتوانند به 

دقت وقوع تصادف را تشخیص دهند.
اپــل از ســال گذشــته آزمــودن افزودن ایــن قابلیــت 
به آیفون و ســاعت اپل را آغاز کرده اســت و تا به حال 
از این طریق مــوارد زیادی از تصادف های مشــکوک 
شناســایی شــده اســت. این شــرکت قصــد دارد از 
دقت این روش مطمئن شــود و ســپس آن را به طور 

عمومی اعالم کند. 

سوپ برنج، ساده و خوش پخت

گزارش تصادفات از طریق اپل واچ و آیفون قابلیت 

از  یکــی  ســعدی  آرامــگاه 
مشــهورترین جاهای دیدنی 
شــیراز بــه شــمار مــی رود و 
همیشه مورد توجه ادب دوستان و اهالی شعر 
بوده اســت. حال و هوای خاص این مجموعه 
بــرای هــر گردشــگری جذابیــت دارد و بنــای 
منحصر به فــرد آن بــا ترکیبــی از معمــاری قدیم 
و جدیــد، ســتون های افراشــته و کاشــی های 

الجوردی، دل هر بیننده ای را می برد.

 آرامگاه سعدی

گردشگری

دستپخت

فناوری

فتحی به بلندای 
نام ایران 

کوهنــورد اصفهانــی بــرای نخســتین 
بار نام یــک اصفهانی را بر قله اورســت 

حک کرد.
امیــن دهقــان کوهنــورد اصفهانــی 
کوهنــوردی  دارنــده مــدال طــالی 
جهان گفت: صعــود به بلندترین قله 
دنیا بیش از ۲ ماه زمان برده و امســال 
باتوجه به شیوع کرونا و تعداد زیاد ثبت 
نام کنندگان برای فتح اورست شرایط 

بسیار سخت و طاقت فرسا بود.

عکس روز

خواندنی ها


