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نجفی گفت: دانشگاه آزاد اسالمی آماده ارائه طرح های عملیاتی برای حل مشکل آب استان اصفهان است. 
نجفی، رئیس واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی  را به مثابه یک شبکه پویا زنده و فعال دانست که هریک از 
واحد های دانشگاهی آن بر بستر این شبکه می توانند فرصت ها، امتیازات و استعداد های خود را بروز و ظهور 
داده و شکوفا کنند. نجفی مأموریت مدیران و مسئوالن واحد های دانشگاهی را عالوه بر فعالیت های معمول 
آموزشی و پژوهشی و چابکی بیشتر در انجام وظایف محوله، تمرکز بر گسترش مدارس مهارتی، برگزاری دوره های 
پودمانی، ورود جدی به حوزه آموزشی بین الملل، اجرای دوره های کوتاه مدت داخلی و توسعه فعالیت های 

مراکز رشد در دانشگاه ها برشمرد.
وی خاطرنشان کرد: اتکای تنها بر جذب دانشجو و درآمد های شهریه ای پاسخگوی هزینه های دانشگاه نیست 
و واحد های دانشگاهی عالوه بر تقویت کیفیت فرآیند های آموزشی و پژوهشی باید ظرفیت های بالقوه خود در 

حوزه آموزش بین الملل و در دوره های کوتاه مدت داخلی نیز فعال کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اصفهان: 

برای حل مشکل آب، طرح و برنامه عملیاتی داریم

سهم  مسکن 
از هزینه خانوارهای ایرانی چقدر 

است؟

معاون اقتصادی رئیس جمهور:

تهران در حال بلعیدن اقتصاد 
دیگر استان های کشور است

ذوب آهن در مسیر شکوفایی:

ثبت رکورد جدید سودآوری
 در مادر صنعت فوالد ایران

پیشرفت ۷۸ درصدی 
پروژه تونل 

خوانسار - بویین میاندشت

حذف دفترچه 
بیمه سالمت از یکم آذر 

2

2

۳

2

مسعود ابراهیم زاده:

مشکلی ندارد سازمان لیگ از بازیکن دریافتی 
کاری انجام دهند بگیرد ولی به جای آن 

بخش خصوصی با ارز۴۲۰۰ تومانی ضعیف شد:

گرانی برنج است دولت عامل اصلی 
۶

 ۳

نقش رسانه ها در ارتقای فرهنگ 
عمومی چیست؟
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# اصفهان  تنها  نیست

اصفهان از دو هزار هکتار گلخانه  برخوردار است: 

سهم ۱۰ درصدی اصفهان 
از گلخانه های کشور
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با اشاره به تأمین پایدار  مدیرعامل شرکت فلزتدارک 
کنسانتره شرکت فوالد مبارکه توسط این  سنگ آهن و 
نمایشگاه های تخصصی حوزه  برگزاری  گفت:  شرکت 
کردن  صنعت و معدن می تواند بستر شبکه سازی و پیدا
تأمین کنندگان اولیه با سایر شرکت های فعال در این حوزه 

را فراهم کند.
محمدحسین قورچانی در گفت وگو با ایراسین در خصوص 
فعالیت شرکت فلز تدارک اظهار کرد: شرکت ما در حوزه 
تأمین مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه فعالیت می کند و 
با ورود به حوزه صدور مجوز بهره برداری و عملیات های 
کتشافی معادن برای تأمین مواد، به ابتدای زنجیره تأمین  ا

بازگشته است.
وی با اشاره به تالش شرکت فلزتدارک برای تأمین پایدار 
مواد اولیه فوالد مبارکه افزود: طی مدت کوتاهی، موفق 
کتشافی و بهره برداری از معادن  به انجام عملیات های ا
کتشافی  شده ایم و در همین راستا در ۷ مزایده محدوده ا
وزارت صمت حضور یافته و برنده این مزایده ها شدیم  که 

عملیات برداشت از آن ها نیز به زودی آغاز خواهد شد.
     بهره برداری از منابع نیازمند ماشین آالت پیشرفته 

است
مدیرعامل شرکت فلزتدارک با اشاره به تأمین سنگ آهن و 
کنسانتره فوالد مبارکه توسط این شرکت ادامه داد: برگزاری 

نمایشگاه های تخصصی حوزه صنعت و معدن می تواند 
کردن تأمین کنندگان اولیه با سایر  بستر شبکه سازی و پیدا

شرکت های فعال در این حوزه را فراهم کند.
کمبود  قورچانی در خصوص راهکارهای حل مشکل 
گر بخواهیم  سنگ آهن شرکت فوالد مبارکه ابرازداشت: ا
مشکل سنگ آهن فوالد مبارکه حل شود، چاره ای جز 
سرمایه گذاری در بخش معدن نیست؛ شرکت فلزتدارک 
انجام عملیات های  با  آهن،  کمبود سنگ  برای حل 
کتشافی به دنبال ذخایر مواد اولیه مطمئن و بهره برداری  ا
از معادن است و تالش دارد ذخیره سنگ آهن را به صورت 
کنسانتره  تناژ افزایش دهد و با فعالیت های تبدیلی، 

بیشتری به شرکت فوالد مبارکه تحویل دهد.
مدیرعامل شرکت فلز تدارک در پایان با اشاره به فرسودگی 
کشور  در  معدنی  بهره برداری  دستگاه های  برخی 
گفت: عملیات بهره برداری فرایندی مکانیزه شده و به 
ماشین آالت پیشرفته نیاز دارد؛ در حال حاضر برخی 
ماشین آالت فرسوده شده اند اما برخی از شرکت ها برای 
حل این مشکل، ماشین آالت خارجی پیشرفته را برای 
بهره برداری بیشتر از معادن به کشور وارد کردند و استمرار 
واردات ماشین آالت به کاهش هزینه بهره برداری و توسعه 

کتشافات معدنی می انجامد.  ا

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه از استقبال این شرکت از 
طرح های نوآورانه و خالق فرهنگی خبر داد و گفت: هدف ما 
از ایجاد ارتباط با مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشراق، حمایت از 

حرکت ها و ایده های نو در عرصه فرهنگی است. 
به گزارش خبرنگار سیمای شهر، هادی نباتی نژاد، مدیر روابط 
عمومی شرکت فوالد مبارکه، با اشاره به نشست مشترک با 
متولیان مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشراق اظهار کرد: هدف 
شرکت فوالد مبارکه از ایجاد ارتباط با مرکز ملی نوآوری و خالقیت 
اشراق، حمایت از حرکت ها و ایده های نو در عرصه فرهنگی 
است. وی افزود: درصورتی که طرح های فرهنگی ارائه شده از 
سوی این مرکز به شرکت فوالد مبارکه قابلیت اجرایی داشته 
که یکی از  باشند، قطعا از آن ها استقبال خواهیم کرد؛ چرا
برنامه های  اولویت دار شرکت فوالد مبارکه اجرای فعالیت های 
که جهت  فرهنگی برای کارکنان و خانواده های آنان است، چرا
ارائه خدمات فرهنگی تأثیرگذار باید از ظرفیت های جدید 
فرهنگی و نوآوری ها در این عرصه استفاده کرد. در راستای اجرای 
برنامه های فرهنگی برای کارکنان فوالد مبارکه و خانواده های 
آنان، به دنبال ایده های نو و همکاری با مؤسسات و شرکت های 
فرهنگی هستیم. مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه ازنظر مسائل فرهنگی و اخالقی 

همواره پیشتاز بوده و امروز الگویی برای همه صنایع است. 
فوالد مبارکه نه تنها یک کارخانه، بلکه جزو افتخارات نظام و 
قله ای از صنعت است که به دست جوانان الیق، انقالبی و 
خوش فکر ایرانی، با شتاب زیادی صدها برابر نسبت به نقطه 
آغازین فعالیت خود رشد کرده و نوآوری را در همه اقدامات 
خود اعمال کرده است. امیدواریم این مجموعه در عرصه های 

فرهنگی و اجتماعی نیز قله هایی را ایجاد کند.
     خدمت و محصول فناورانه فرهنگی، سهم زیادی در 

تولید و استقرار سبک زندگی دارند
وی اذعان داشت: حضور مدیران مؤسسات و شرکت های 
زیرمجموعه مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشراق  در  شرکت فوالد 
مبارکه، فتح بابی برای همکاری مفید و ارزشمند با این صنعت 
که محوریت این دیدار فعالیت های فرهنگی با  خواهد بود؛ چرا

نگاهی نوین است.
نباتی نژاد با بیان این که امروزه مصرف فرهنگی یکی از مهم ترین 
مؤلفه ها و عوامل پیدایش سبک زندگی به شمار می رود، 
کید کرد: خدمت و محصول دو ترجمان نوین از ارزش های  تأ
فرهنگی هستند که بر محمل تکنولوژی و فناوری های روزآمد 
و توسعه یافته، مأموریت بسط و گسترش مفاهیم و معارف 
فرهنگی و دینی را در جامعه بر عهده دارند که خدمت و محصول 

فناورانه فرهنگی، سهم زیادی در تولید و استقرار سبک زندگی 
دارند.

     توسعه ارزش های فرهنگی و دینی با ارائه محصوالت 
فرهنگی

حجت االسالم محمد قطبی، رئیس مرکز ملی نوآوری و خالقیت 
اشراق درخصوص تعامل این مرکز با فوالد مبارکه تصریح 
کرد: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم در مسیر توسعه 
فعالیت های فرهنگی و تبلیغی و به منظور شناسایی، حمایت 
و شبکه سازی خالقیت ها و نوآوری های فرهنگی، مبادرت به 

تأسیس مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشراق نموده است.
وی عنوان داشت: در این مرکز، ایده های خالق و نوآورانه که 
قابلیت ترویج ارزش های فرهنگی به صورت تاب آور را داشته 
باشد پذیرش می گردد و از طریق حمایت های آموزشی، 
مشاوره ای، امکاناتی و مادی سعی می شود شرایطی فراهم آید 
که ایده های پذیرش شده به بلوغ برسد و بتواند در قامت خدمت 
یا محصول فرهنگی در گستره  جامعه  اسالمی زمینه ساز نشر و 

توسعه ارزش های فرهنگی و دینی گردد.
     ارائه طرح های فرهنگی 12 مؤسسه مرکز ملی نوآوری و 

خالقیت به فوالد مبارکه
رئیس مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشراق بیان داشت: 12 
مؤسسه زیرمجموعه مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشراق 
ح های خود را با دو محوریت  از شهرهای اصفهان و قم طر
اسناد باالدستی، تنظیم سیاست ها و راهبردها و همچنین 
عملیاتی سازی فرهنگی در سازمان ها و پیوست فرهنگی و 
پروژه های ضروری موردنیاز خانواده های یک مجموعه صنعتی 

به فوالد مبارکه ارائه داده اند.
وی اضافه کرد: حدود ۵۰ شرکت و مؤسسه زیرمجموعه مرکز ملی 
نوآوری و خالقیت اشراق مستقیما در یک شبکه هم افزایی در 
کشور فعالیت دارند و حدود 2۵۰ شرکت در منظومه این جنس 
فعالیت با یکدیگر در سطح کشور کار می کنند که می توان با یک 
شبکه ملی، فناوران فرهنگی را با شرکت فوالد مبارکه مرتبط کرد.
گفتنی است در این نشست تخصصی، مؤسسات و شرکت های 
کوگیم، دبستانی ها، چشمه  آرمان فرهنگ، اوجمان، لرنو، آ
طراوت، نامیرا، بهترین فردا، اتم، آنام، مدرسه موفقیت، صبح 
سپید و حجره مجازی به ارائه طرح های خود برای همکاری با 

شرکت فوالد مبارکه پرداختند.

مجوز استفاده از دورکاری مادران شاغل باردار یا دارای 
فرزند زیر ۶ سال و یا معلوالن با پیگیری های معاون 
رییس جمهوری در امور زنان از سوی سازمان اداری و 

استخدامی کشور صادر شد.
با عبور کشور از پیک پنجم کرونا و لغو بخشنامه نحوه 
فعالیت دستگاه های اجرایی و ادارات در شرایط سه 
گانه هشدار ناشی از همه گیری بیماری کرونا و با توجه 
به عدم بازگشایی مهدهای کودک در سراسر کشور، این 

معاونت با درخواست ها و تماس های مکرر مادران 
که برای  شاغل دارای فرزند زیر شش سال روبرو شد 

حضور در محل کار با مشکل مواجه شدند.
در  جمهور  رئیس  معاون  مکرر  پیگیری های  با  لذا 
ح موضوع در سه جلسه  امور زنان و خانواده و طر
اداری  سازمان  ریاست  نامه  دولت،  هیات  پیاپی 
استخدامی مبنی بر مجوز استفاده از دورکاری به شماره 

خ 1۴۰۰.۰۸.12 صادر شد. ۴2۵۷۳ مور

در این نامه تصریح شده است که در ارتباط با اولویت 
دورکاری کارکنان خانم شاغل دارای فرزند خردسال، 
شماره  دورکاری  نامه  آیین   ۴ ماده  ذیل  تبصره 
خ 1۳۸۹.۰۴.۰۸ با این مضمون  ۴۴۷2۶/۷۶۴۸1 مور
که در صورت وجود چند کارمند واجد شرایط متقاضی 
دورکاری، مادران باردار یا دارای فرزند کمتر از شش سال 
و معلولین عزیز از اولویت برخوردار خواهند بود مبنای 

عمل قرار گیرد.

مدیرعامل فلزتدارک مطرح کرد: 

فلز تدارک درصدد تأمین  مواد اولیه پایدار فوالد مبارکه
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه: 

فوالد مبارکه از ایده های نوآورانه و خالق فرهنگی استقبال می کند 

از سوی سازمان امور اداری و استخدامی؛

مجوز دورکاری مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال صادر شد

سیدرسول داودی - شهردار زیار

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

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

نوبت دوم
گهی مزایده« »آ
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معاون وزیر کار گفت:با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، جلسات شورای عالی کار با حضور 

همه شرکای اجتماعی، ماهانه برگزار می شود.
به گــزارش وزارت کار، علی حســین رعیتی فرد، 
معــاون روابــط کار در جمــع کارگــران و اعضــای 
جامعــه اســالمی کارگران شــرکت اتحاد موتــور با 
بیان این خبر اظهار کرد: نخستین جلسه شورای 

عالی کار، شنبه 1۵ آبان برگزار خواهد شد.
وی گفت: معتقدیم که ســه جانبه گرایی یکی 
از اصول مهم در حوزه کار و تولید کشــور اســت. 
چندیــن ســال اســت کــه در جنــگ اقتصــادی 
هســتیم و نوک پیکان حمله آن، حــوزه تولید، 

صنعت و کار کشور است.
معاون روابط کار ادامه داد: کارگران و کارفرمایان، 
بــه عنــوان فرماندهــان و رزمندگان ایــن جنگ 
اقتصادی تالش می کنند که حوزه تولید کشور را 
با نشاط و پویا نگه دارند و اجازه ندهند که سنگر 

تولید خدشه دار شود.
رعیتــی فــرد افــزود: بــه فرمــوده مقــام معظــم 
رهبری، کارگران، هم در دفاع مقدس با تقدیم 
ک کشورمان  شهدا، اجازه ندادند وجبی از خا
مورد تصــرف و تعدی دشــمن قــرار گیــرد و هم 
امروز، تــالش می کننــد که نیــاز داخل کشــور را 
کید کرد: در شــرایط جنگ  تأمین کنند. وی تا
اقتصادی، وظیفه ما این است که موانع تولید 
را به حداقل برسانیم ضمن اینکه امروز گفتمان 

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، گفتمــان 
مردم است.

رعیتی فر ادامه داد: قطعا تالش همه حوزه های 
تولیــد کشــور و وزارت کار تعاون و رفــاه اجتماعی 
می تواند ســبب افزایش سرمایه اجتماعی نظام 

شود.
وی اظهــار کــرد: در حــوزه تنظیــم روابــط کار به 
دنبــال آن هســتیم کــه مطالبــات و مشــکالت 
جامعــه کار و تولیــد کشــور را پیگیــری و حــل و 

فصل کنیم.
رعیتی فرد تصریح کرد: جامعه کار و تولید کشور، به 
ویژه جامعه کارگری، امروز دغدغه امنیت شغلی، 
بیماری، تأمین اجتماعی، مسکن و درمان دارد و 
جامعه کارفرمایی نیز، به دنبال تأمین مواد اولیه و 

پوشش بیمه کارگران خود است.
وی اظهــار امیــدواری کــرد: در شــرایط جدیــد، 
بتوان با هم افزایی مجلس شورای اسالمی و دیگر 

ارکان حکومت مشکالت این حوزه را حل کرد.
رعیتی فــر افزود: بــه عنــوان یک اصل اساســی، 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــی بنا دارد برای 
پیگیری دغدغه کارگران، جلسات شورای عالی 
کار را به صــورت منظم برگــزار و اصل ســه جانبه 

گرایی را رعایت کند.
معــاون روابــط کار با قدرانــی از مجلس شــورای 
اســالمی برای تصویــب پیوســتن جمهــوری 
کار  اســالمی ایران بــه مقاولــه نامــه بازرســی 
افزود: ایــن موضــوع فرصــت مغتنمی اســت تــا 
جامعه کار و تولید کشــور بتواند از ظرفیت های 

سازمان بین المللی کار استفاده کند.
کید کرد: در شرایط تحریم های اقتصادی  وی تا
و کرونــا جامعه تولیــد و کارگــری کشــور در حوزه 
تأمین نیازهای مردم و اســتمرار و تــداوم تولید، 
جهاد واقعی کردنــد و اجازه ندادنــد خط تولید 

دچار آسیب شود.

معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور بــا اشــاره 
به اینکه صنایع پایین دستی مهمترین محور 
فعالیت بخش خصوصی است، گفت: اقتصاد 
کشور بدون حضور مردم و احیای فعالیت های 

بخش خصوصی قوی نخواهد شد.
بــه گزارش ایرنــا، محســن رضایــی در نشســت 
کارگــروه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد 
خوزســتان در محــل اســتانداری اظهــار کــرد: 
دولت کنونی یک دولت مردمی است و به ورود 

مردم به اقتصاد اعتقاد دارد.
بایــد  در ایــران  اقتصــاد  بیان اینکــه  بــا  وی 
مردمــی اداره شــود، ادامــه داد: اقتصــادی که 
در آن مــردم حضور نداشــته باشــند، قدرتمند 
نخواهــد شــد از ایــن رو بایــد بــا مردمی کــردن 
اقتصاد زمینه ایجاد فرصت های پایدار شغلی، 
سرمایه گذاری و افزایش درآمدها را فراهم کرد.

معاون اقتصــادی رئیــس جمهور گفــت: امید 
کنــون گام هــای بلندی  اســت همانطور کــه تا
برای اســتقالل، خودکفایی و پیشــرفت کشــور 
در زمینه هــای دفاعــی، امنیتــی و سیاســی 
برداشته ایم در زمینه اقتصادی و صنعت کشور 

نیز بتوانیم چنین گام هایی برداریم.
وی بــا بیان اینکــه توجه به بخــش خصوصی و 
حمایت از آنها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
اســت، افزود: انتظــار می رود در ســفر بعدی به 
خوزستان زمینه دیدار با اعضای اتاق بازرگانی، 
انجمن هــا و تشــکل های بخــش خصوصــی 
استان فراهم شود تا از نزدیک نسبت به بررسی 

کارشناسی دیگر مشکالت اقدام کرد.
و  اقتصــادی  فعــاالن  کــرد:  بیــان  رضایــی 
دســتگاه های اجرایــی توجــه داشــته باشــند 
کــه آمــار و گزارش هایــی کــه ارائــه می شــود بــر 
اساس ساز و کارهای تعریف شــده در معاونت 
اقتصادی رئیس جمهوری مورد صحت سنجی 

و ارزیابی قرار می گیرد.
کیــد بر اینکه تــالش شــده گزارش هــا از  وی بــا تا
وضعیت کاری دستگاه های مرتبط با حوزه تولید 
و صنعت از دیگر مراجع نیز دریافت شود، اضافه 
کرد: بنده و استاندار خوزستان فراتر از آمارهایی 
که ارائه می شــود نســبت به بررســی امــور اقدام 
خواهیم کرد که از جمله آنها می توان به حضور 

میدانی در واحدهای تولیدی اشاره کرد.
معــاون اقتصــادی رئیــس جمهــور با اشــاره به 
سپرده های بانکی استان ها که ۵۰ تا ۶۰ درصد 
آنها به شبکه بانکی تهران اختصاص می یابد، 
اظهارداشــت: خــود اســتان ها به ایــن گــردش 
مالی و ســپرده ها برای توسعه ســرمایه گذاری 
و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 

نیاز دارند.

عضو هیــات علمی دانشــکده اقتصاد دانشــگاه 
اصفهان گفت: با آزادسازی قیمت خودرو همه 

بازیگران این صنعت برنده خواهند بود. 
شــهرام معینــی عضــو هیــات علمی دانشــکده 
اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: وقتی به عملکرد 
شــرکت های خودروســاز تجاری در بازار سرمایه 
نگاه می کنیم متوجه می شویم که آنها توانسته اند 
در چند سال اخیر سود مناسبی میان سهامداران 
خود تقسیم کنند و ارزش سهام شان را در بورس 
باال ببرند. اما سوال اینجاســت کــه چگونه آنان 
نســبت بــه خودروســازانی که بــه تولید خــودرو 
سواری مشــغولند توانســته اند عملکرد بهتری 

داشته باشند.
شــده  ســبب  کــه  عاملــی  تنهــا  افــزود:  وی 
خودروســازان تجــاری در بــازار ســرمایه خــوش 
بدرخشــند دخالــت نکــردن دولــت و نهادهای 
قیمت گــذار در تعیین قیمــت محصــوالت آنان 

بوده است.
این اقتصاددان گفت: قیمت خودروهای تجاری 
بر اساس نظام عرضه و تقاضا و در شرایطی نسبتا 
رقابتی تعیین می شــود و طبیعی ست که بنگاه 

تولیدی می تواند با توجه به ســودی که کســب 
کیفیت را بدون واسطه به  می کند هم محصول با
دست  مصرف کنندگان اصلی برساند و هم ارزش 
ســهام خود را باال برده و ســود مناســبی را میان 

سهامداران خود تقسیم کند.
معینی گفت: در بنگاه های خودروســاز سواری 
قضیه عکس خودروسازان تجاری  است. دخالت 
دولت و چند نهاد موازی در تعیین قیمت خودرو 
سبب شده تا خودروساز، مصرف کننده واقعی و 

سهامدار از این محل متضرر شود.
وی افزود: در چنین شــرایطی دیده می شود که 
گری در بازار خودرو رونق می یابد و مصرف  سودا
کننده واقعی مجبور است خودروی مورد نیازش 
را از بازار آزاد به قیمت باالتری نســبت به قیمت 

تعادلی تهیه کند.
بــه  همــواره  اقتصــاد  علــم  گفــت:  معینــی 
سیاســتگذاران توصیه می کنــد دخالت خــود را 
در تعییــن قیمت محصــوالت به صفر برســانند 
تا بــازار قیمــت واقعی محصول را کشــف کــرده و 
تولیدکننده و مصرف کننده از این محل منفعت 

ببرند.

معاون وزیر کار:

کار، هر ماه برگزار می شود جلسات شورای عالی 

خبر

جدیدترین آمــار منتشــر شــده از ســوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد 
که تســهیالت پرداختــی بانک ها و موسســات 
اعتباری به بخش خدمات در پنج ماهه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
بیش از دو برابر شــده و بخــش صنعت و معدن 
در جایگان دوم بیشــترین دریافت کننده این 
تســهیالت قــرار دارد، امــا همچنــان رقم ایــن 
تسهیالت به هدف برنامه ششم توسعه نرسیده 
اســت.  طبق ایــن آمــار در پنــج ماهــه نخســت 
امسال در مجموع بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت از سوی بانک ها و موسسات اعتباری 
بــه بخش هــای کشــاورزی، صنعــت و معدن، 
 مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر 
بخش های متفرقه پرداخت شــده که نسبت 
به تسهیالت ۵۰۶ هزار میلیارد تومانی در مدت 
مشــابه ســال قبــل ۷۸ درصــد افزایش داشــته 
است. در این میان تسهیالت پرداختی به بخش 
صنعت و معدن با افزایش ۷۶.۷ درصدی در پنج 
ماهه نخست امسال، به 2۷۵ هزار و ۵۶۰ میلیارد 
تومان رســیده اســت. مبلغ این تســهیالت در 
پنج ماه نخست ســال گذشــته 1۵۵ هزار و ۹۳۰ 
میلیــارد تومان بوده اســت. ســهم تســهیالت 
پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش 
صنعت و معدن از کل تسهیالت پرداخت شده 
بــه بخش هــای کشــاورزی، صنعــت و معدن،   
مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر 
بخش های متفرقه در پنج ماهه نخست سال 
گذشته، ۳۰.۸ درصد بوده که امسال این رقم به 

۳۰.۶ درصد رسیده است.
این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم 
توســعه، بانک مرکــزی )شــورای پــول و اعتبار( 
مکلف است سیاست های پرداخت تسهیالت 
بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم بخش 
صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی ساالنه 
طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.

همچنیــن تســهیالت پرداختــی بانک هــا و 
موسسات اعتباری به بخش بازرگانی نیز در در 
پنج ماهه نخست سال گذشته حدود 1۰۳ هزار 
میلیارد تومان بوده کــه ۴1.۵ درصد افزایش به 
1۴۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان در مدت مشابه 
ســال جاری رســیده اســت. با این حال ســهم 
بخــش بازرگانــی از کل تســهیالت پرداختی به 
بخش های یاد شــده از 2۰.۳ درصد در پنج ماه 
اول ســال 1۳۹۹ بــه 1۶.1 درصــد کاهــش یافتــه 
است. در این میان بیشترین تسهیالت پرداختی 
بانک ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات 
اختصاص یافته که در پنج ماهه نخست امسال 
سهم ۴1.۳ درصدی از کل تسهیالت پرداختی 
را به خود اختصــاص داده که معــادل ۳۷1  هزار 
و ۶۶۰ میلیارد تومان بوده که نســبت به مدت 
مشابه در سال گذشــته، 1۰۷.۹ درصد افزایش 

داشته است.
بعــد از بخــش خدمــات، صنعــت و معــدن و 
بازرگانی، به ترتیب بخش کشاورزی و مسکن ۶.۹ 
و ۵.1 درصد از کل تسهیالت پرداختی بانک ها 
و موسســات اعتباری را دریافت کرده اند. البته 
تســهیالت پرداختی به دو بخش کشــاورزی و 
مسکن به ترتیب ۶۵.۳ و ۴۹.2 درصد نسبت به 
پنج ماهه نخست سال گذشته افزایش داشته و 
به ۶1 هزار و ۹۸۰ میلیارد و ۴۶ هزار میلیارد تومان 

رسیده است.

رئیس کانون بازنشستگان شهرستان اصفهان 
بــا بیان اینکــه وام ضــروری 12 میلیــون تومانی 
اختصاص به بازنشســتگان تامیــن اجتماعی 
نــدارد، گفت: ایــن وام شــامل بازنشســتگان 
کشوری می شود. فعال به بازنشستگان تأمین 
اجتماعی وام هفت میلیونی اختصــاص داده 
می شود. سید حسن هاشمی د اظهار کرد: فقط 
بازنشستگان صندوق کشوری امکان دریافت 
وام 12 میلیونــی را دارنــد، از ایــن رو زمانــی کــه از 
بازنشسته سخن گفته می شود الزم است برای 

نبود ابهام، نوع بازنشستگی نیز تفکیک شود.
وی افزود: به بازنشستگان تأمین اجتماعی فعال 
وام هفت میلیونــی اختصاص داده می شــود. 
اخیــرا وام پرداختــی بــه بازنشســتگان تأمیــن 
اجتماعی از پنج میلیون تومان به هفت میلیون 
تومان افزایش پیدا کرده است که بازپرداخت این 
وام دو ســاله و بــا کارمــزد چهــار درصــد اســت و 
دریافــت آن به ضامن و ســفته هــم نیاز نــدارد. 
رئیس کانون بازنشستگان شهرستان اصفهان 
در رابطه با برخی از شروط دریافت این وام گفت: 
بازنشسته باید فاقد بدهی بانکی، چک برگشتی 
و اقســاط معوقه وام از ســایر بانک های کشــور 
باشــد. ضامن شــخصی نباشــد و در ســه سال 
گذشــته از تســهیالت وام بانــک رفاه اســتفاده 

نکرده باشد. 

خبر بخش خصوصی با ارز۴۲۰۰ تومانی ضعیف شد:

دولت عامل اصلی گرانی برنج است 
نایب رئیس انجمــن واردکنندگان 
برنج با بیان اینکه تصمیم اشــتباه 
وزارت جهــاد کشــاورزی منجــر بــه 
نابسامانی بازار شد، گفت:چه کسی باید پاسخگوی 

وضع فعلی باشد؟ 
محمد مختاریانی، نایب رئیس انجمن واردکنندگان 
برنج گفتگو با مهر با اشــاره به رسوب برنج های بخش 
خصوصی در گمرکات، گفت: ابتدا باید قبول کنیم ما 
در حوزه برنج کسری داریم و نیازمند واردات هستیم، 
بنابراین واردات برنج امری مذموم نیست ضمن اینکه 
در سال جاری ســتاد تنظیم بازار و گمرک اعالم کردند 
با توجه به وضعیت واردات و خشکسالی که در کشور 
اتفاق افتاده نگرانی های زیادی درباره تأمین برنج مورد 

نیاز وجود دارد.
وی اضافه کرد: در همین راســتا در خرداد ماه امســال 
جلسه ای درباره لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج )که 
از ۳1 تیر تا ۳1 آبان ماه در فصل برداشــت این محصول 
برقرار می شــود( برگــزار شــد و در این جلســه بــا 1۳ رأی 
موافق و یــک رأی مخالف کــه مربوط بــه وزارت جهاد 
کشاورزی بود تصمیم گرفته شد ممنوعیت فصلی در 

سال جاری لغو شود.
این فعال بخش خصوصی افزود: در این جلسه با لغو 
ممنوعیت فصلی واردات موافقت شد اما متأسفانه در 
صورت جلسه ای که تدوین شد ابهاماتی وجود داشت 
که همین ابهامات بعدا برای تجار دردسر ایجاد کرد. در 
قسمتی از این صورت جلسه عنوان شده بود که وزارت 
جهاد کشــاورزی مســاله را بررســی و اعالم نظر کند اما 
زمانی که ما جلسه را ترک می کردیم به ما اعالم شد که 
در نهایت واردات آزاد اســت. همچنیــن در آن زمان ما 
بارها به آقای قبادی که دبیر وقت ستاد تنظیم بازار بود 
مراجعه و مساله را پیگیری کردیم، آقای قبادی نیز در 
تمام جلسات به ما اعالم کرد ممنوعیت فصلی حذف 

شده و اقدام به واردات برنج کنید.
کید کرد: امید گیالنپور، معاون توسعه بازرگانی  وی تا
وزارت جهاد کشــاورزی نیز بعدها تأیید کرد که در این 
زمینه نامه نگاری هایــی بین دســتگاه های مربوطه 
انجام شده که به بخش خصوصی اعالم نشده است 

و حق را به تجار داد.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه 
بعــد از مدتــی وظایــف قانــون انتــزاع بــه وزارت جهــاد 
کشــاورزی برگشــت، گفت: بعد از این اتفاق ما مجددا 
به آقای خــاوازی، وزیر وقت جهاد کشــاورزی مراجعه 
و مساله را پیگیری کردیم که آقای خاوازی اعالم کرد، 
به درخواست مدیرکل برنامه ریزی تأمین، تنظیم بازار 
و ذخایــر راهبردی ایــن وزارت خانه، تأخیــر یک ماهه 
در آغاز فصل ممنوعیــت واردات برنج به هیأت دولت 
پیشنهاد شــده و به ما اطمینان داد که مصوبه آن را از 

دولت خواهد گرفت.
مختاریانــی ادامــه داد: همچنیــن بعــد از اینکــه آقای 
ســاداتی نژاد رأی اعتماد گرفت در جلسه تنظیم بازار 
وزارت جهاد مصوب شد که آغاز ممنوعیت فصلی یکماه 
به عقب بیفتد و به جای ۳1 تیر از ۳1 مرداد آغاز شــود تا 
برنج های وارداتی مانده در گمرکات ترخیص شود اما 

در نهایت آقای ساداتی نژاد اجازه نداد این تصمیم ابالغ 
شود و حدود یک ماه پیش نیز در جلسه ای که با ایشان 
کنون هیچ  داشتیم قرار شد مساله را پیگیری کند اما تا
خبری نیست. عضو انجمن واردکنندگان برنج با اشاره 
به اینکه چند روز پیش اعالم شــد ثبت ســفارش برنج 
از ابتدای آبان ماه آزاد شــده اســت، گفت: بــا توجه به 
شرایط موجود فعال فقط می توان ثبت سفارش انجام 
داد و نمی توان برنجی وارد کرد و این صحبت ها فقط 
منجر به این شــد که برنج خارجی در مبــدا از جمله در 

هند بیش از 1۰ درصد گران شود.
گر  وی اضافه کرد: سوال ما از مســئوالن این است که ا
به بهانه حمایت از تولید داخل به تجار اجــازه واردات 
برنج نمی دهند چطور خود دولت اقدام به عرضه برنج 
خارجی در بازار کرده است. قسمت مهمی از برنج هایی 
کــه دولــت در حــال حاضــر بــه قیمــت 1۷,۵۰۰ تومــان 
عرضه می کند همان برنج هایی است که تجار بخش 
خصوصی بــا ارز ۴2۰۰ تومانی وارد کرده بــود و دولت به 
بهانه حــذف ارز ۴2۰۰ تومانی این برنج هــا را به قیمت 
۷ هزار تومان از تجــار برنج خریداری کــرد و بعد از چند 
ماه با 1۰ هــزار و ۵۰۰ تومان ســود در هر کیلوگرم اقدام به 
فروش این برنج ها کرد، عالوه بر این وارداتی هم که خود 
دولت انجام داده و برنج هایی که خریــداری کرده بود 
همه با ارز ۴2۰۰ تومانی بود؛ بنابراین آنکه در این میان 

گرانفروشی کرده، دولت است.
مختاریانی با بیان اینکه وقتی دولت اقدام به توزیع این 
حجم از برنــج برای تنظیم بازار کرده اســت یعنــی بازار 
کســری و نیاز به ایــن محصــول دارد، گفت: مــا قبال به 
دولتمردان گوشزد کرده بودیم که اقدامات آنها منجر به 
افزایش شدید قیمت برنج داخلی نیز می شود و بازار این 
کنون نیز شاهد هستیم  محصول را بر هم می زند هم ا

قیمت برنج ایرانی از ۶۰ هزار تومان عبور کرده است.
وی توضیح داد: در این میان برخی اصرار دارند که دالل 

بازی انجام و همین مساله موجب افزایش قیمت شده 
است. در حالی که کارخانجات هر کیلوگرم برنج ایرانی را 
حدود 1۷ درصد خرد دارد، بین ۴2 تا ۴۳ هزار تومان از 

کشاورزان خریداری می کنند.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی بــا بیان اینکــه قیمــت 
برنج ایرانی بعد از بوجاری و بســته بندی ۴۹ تا ۵۰ هزار 
تومان تمام می شود، گفت: با احتساب 1۰ درصد هزینه 
توزیع و ســود توزیع کننده و مغــازه دار قیمت برنج به 

بیش از شصت هزار تومان می رسد.
وی با بیان اینکه ســال گذشــته به دلیل شــرایطی که 
وجود داشــت مصوب شــد در شــرایط بحران شــرکت 
بازرگانی دولتی ایران ۶۰۰ هزار تن برنج وارد کند، ادامه 
کنــون در شــرایط بحــران نیســتیم و به نظر  داد: هــم ا

می رسد دولت باید در مصوبه خود تجدیدنظر کند.
آیا رئیس جمهور متوجه نشــد که بــازار برنج درگیر چه 
نابسامانی شده و قیمت آن چقدر افزایش یافته است؟
مختاریانی گفت: از زمانی که ارز ۴2۰۰ تومانی به واردات 
کاالهای اساســی تخصیص پیدا کرد حضور دولت در 
زمینه واردات کاالهای اساسی بسیار پررنگ بوده و عمال 
جایگزین بخش خصوصی شده اســت. در این مدت 
دولت به شــدت تقویت و بخش خصوصی به شــدت 
ضعیف شــده اســت که این یکی از بزرگترین ایــرادات 
تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی برای واردات کاال بوده است.
نایــب رئیــس انجمــن واردکننــدگان برنــج همچنین 
درباره اینکــه وزیر جهــاد کشــاورزی اعــالم می کند چرا 
بخش خصوصــی در دوران قبــل از اعمال ممنوعیت 
فصلی اقدام به واردات کافی برنج نکرده است، گفت: 
اوال که ما دولت نیستیم که تکلیفی برای این کار داشته 
باشیم ضمن اینکه بازارهای جهانی از جمله بازار هند 
درگیر کرونای شدید بود و امکان واردات وجود نداشت 
و ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع عالی تصمیم گیری 
کشــور در این زمینه در خــرداد مــاه اعالم کــرده بود که 

ممنوعیت فصلی واردات برنج امسال اعمال نخواهد 
شد.

مختاریانی بــا اشــاره به اینکه آقــای رئیس جمهــور در 
کید دارند که یکی  سخنان خود همواره به دو مساله تا
از آنها رصد لحظه ای قیمت کاالهای اساســی است، 
گفت: همچنیــن آقــای رئیــس جمهــور اعــالم کردند 
که هــر اتفاقــی بیفتــد، آن را با مــردم در میــان خواهند 
گــر وی اقدام به رصــد لحظه ای  گذاشــت با این حال ا
قیمت هــا می کــرد آیا متوجه نشــد کــه قیمت برنــج از 
کیلویی ۶۰ هزار تومان گذشته و بازار این کاالی اساسی 
کنون  چه وضعیت نابسامانی دارد؟ ضمن اینکه هم ا
تجار واردکننده کاالهای اساسی از جمله روغن دچار 
بالتکلیفــی در حــوزه حــذف یــا عــدم حــذف ارز ۴2۰۰ 
تومانی هستند و هیچکس در این زمینه توضیحی به 
واردکننده نمی دهد که بداند شرایط در نهایت به کجا 

ختم می شود.
آمار اعالم شــده درباره میــزان تولید برنج و کســری آن 

کذب بود / چه کسی جوابگوی وضعیت فعلی است؟
وی تصریح کرد: با لجبازی های وزارت جهاد کشاورزی 
که بــه بهانــه حمایــت از تولید داخــل صــورت گرفت، 
واردات برنج انجام نشــد همچنین آماری که در حوزه 
تولید برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی و برخی افراد 
بخش خصوصی مبنی بــر کاهــش 1۸ درصدی تولید 
نسبت به سال قبل ارائه شد آمار درستی نبود و اتحادیه 
شالیکوبی داران مازندران اخیرا اعالم کرده که کسری 

برنج ۴۰ درصد است.
کیــد کرد: این مباحث  این فعــال بخش خصوصــی تا
خسارت سنگینی هم به تجار و هم به مصرف کننده 
وارد کــرده و مشــخص نیســت کــه چــه کســی بایــد 
پاســخگوی وضعیت فعلــی و افزایــش حــدود 2۰ هزار 
تومانی قیمت برنج ایرانی )از حدود ۴۰ هــزار تومان به 

باالی ۶۰ هزار تومان( باشد؟

از کل هزینــه خانوارهــای شــهری بیــش از ۴2.۸ و 
روستایی 2۳.1 درصد به مسکن اختصاص دارد.

به گزارش  ایســنا، بررسی گزارشــی از وضعیت بودجه 
خانوار و توزیع درآمد بین خانوارهای شــهری و روســتایی نشــان از روند 

افزایشی هزینه مسکن به ویژه در چهار سال گذشته دارد.
این در حالی است که در فاصله سال های 1۳۹۳ تا 1۳۹۹، متوسط هزینه 
خالص خانوار شــهری  از 2۳.۴ میلیــون تومان  بــه ۶2.1 میلیون تومان 
کی  از ۵.۸ میلیون  افزایش یافته است که از این ارقام متوسط هزینه خورا
کی  به 1۶.1 میلیون افزایش دارد. بر این اساس سهم هزینه های غیر خورا

از متوسط 1۷.۶ میلیون به بیش  از ۴۶ میلیون تومان رشد داشته است.
     رشد 1۰ درصدی هزینه مسکن در هزینه شهرنشینی

اما این که سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری چقدر است بررسی این 

کی از آن است که در سال 1۳۹۶ نسبت هزینه خالص مسکن به  گزارش حا
کل هزینه خانوارها ۳2.۹ درصد بوده که به ۴2.۸ درصد در سال گذشته 

رسیده است.

در این فاصله سهم مسکن از هزینه های خانوار شهری،  ۳۵.۵ درصد در 
سال 1۳۹۷ و ۳۹.۸ درصد در سال 1۳۹۸ بوده است.

کی است      2۰.۴ درصد هزینه روستاییان غیر خورا
در رابطه با وضعیت هزینه در خانوارهای روســتایی نیز متوســط هزینه 
خالص از 1۳.۸ میلیون تومان در سال 1۳۹۳ به بیش از ۳۴ میلیون تومان 
کی ها از  در سال گذشته افزایش دارد که از این مبلغ متوسط هزینه خورا
۵.۷ میلیون در ابتدای دوره به 1۳.۶ میلیون در پایان دوره رسیده است.

کی در خانوار روستایی ۸.1 میلیون در  همچنین متوسط هزینه غیر خورا
سال 1۳۹۳ به 2۰.۴ میلیون در سال 1۳۹۹ است.

بر این اســاس نســبت هزینــه خالــص مســکن از کل هزینــه خانوارهای 
روستایی از 1۷.2 درصد در سال 1۳۹۶ به 1۷.۷ در سال 1۳۹۷، 2۰ در سال 

1۳۹۸ و2۳.1 در سال  1۳۹۹ افزایش دارد.

طبق اعالم انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبــی، در هفــت مــاه ســال 1۴۰۰، واردات موبایــل، 
1۰ میلیون و ۵۷۰ هزار دســتگاه و مصــرف، 1۰ میلیون 
کی از رشــد 2۰ درصدی نســبت به سال  و ۹۵۰ هزار دســتگاه بوده که حا
گذشته است. به گزارش ایسنا، طی 12 ماه گذشته، 1۸ میلیون و ۳۰۰ هزار 
موبایل وارد کشور شده و در مقابل 1۷ میلیون و ۶۴۰ هزار موبایل مصرف 
شده است. افزایش واردات متناســب با افزایش مصرف بوده و حتی در 
مقاطعی مصرف از واردات پیشی گرفته است. در هفت ماه سال 1۳۹۹، 
واردات موبایل، هشت میلیون و ۴۰هزار و مصرف، هشت میلیون و ۳۶۰ 
هزار موبایل بوده، این در حالی است که در هفت ماه سال 1۴۰۰، واردات، 
1۰ میلیون و ۵۷۰ هزار و مصرف، 1۰ میلیون و ۹۵۰ هزار دستگاه بوده است. 
به این ترتیب شاهد 2۰ درصد رشد در مصرف و واردات موبایل نسبت به 

سال گذشته هستیم.
طبق اعالم انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، واردات در 
شهریورماه، یک میلیون و ۷1۰ هزار دستگاه و مصرف شهریور یک میلیون و 
۸۴۰ هزار دستگاه بوده است. همچنین واردات مهر ماه یک میلیون و ۷۳۰ 
هزار دستگاه و مصرف هم تا پایان مهرماه یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه 
بوده اســت. علت افزایش واردات و مصرف در شــهریور و مهر، بازگشایی 
مدارس و عامل اصلی تقاضایی که در شهریور و مهر ایجاد شده، آموزش 

الکترونیکی بوده است.

انجمن واردکنندگان موبایل در خصوص ســهم بازار برندها، اعالم کرد: 
سامسونگ ۴۸ درصد، شــیائومی 2۹ درصد، نوکیا 12 درصد، اپل چهار 
درصد و هوآوی دو درصد واردات موبایل را به خود اختصاص داده است. 
درخصوص مصرف و ســهم بــازار برندهــا در بازار ایران، سامســونگ ۵۴ 
درصد، شیائومی ۳۴ درصد، نوکیا سه درصد، اپل هفت درصد و هوآوی 
یک درصد سهم بازار را دارد. در خصوص میزان ارزش برندهای مختلف 
که طی 12 ماه گذشته وارد شــده، ۳۴ درصد ارزش کاالهای واردشده به 
سامسونگ، 2۹ درصد به شیائومی، یک درصد به نوکیا، 2۳ درصد به اپل 

و دو درصد به هوآوی تعلق دارد.
علت اینکه سهم واردات نوکیا 12 درصد، اما ارزش آن یک درصد بوده، این 
است که واردات نوکیا عمدتا گوشی های ساده و فیچرفون هستند که از 
لحاظ ارزشــی یک درصد را شامل می شــود، در مقابل واردات اپل چهار 
درصد و مصــرف هفــت درصد بــوده و بــه 2۳ درصــد ارزش رســیده، زیرا 
گوشی های اپل پرچمدار هستند و قیمت هایشان باالی ۶۰۰ دالر است، 
به لحاظ ارزشی رتبه سوم دارند و 2۳ درصد ارزش بازار موبایل را به خود 

اختصاص دادند.

سهم مسکن از هزینه خانوارهای ایرانی چقدر است؟

افزایش ۲۰ درصدی واردات و مصرف موبایل

معاون اقتصادی رئیس جمهور:

کشور  تهران در حال بلعیدن اقتصاد دیگر استان های 
است

سیاستگذاران، دخالت در قیمت گذاری را 
به صفر برسانند 

صنعت و معدن، 
کننده دومین دریافت 

 تسهیالت بانکی

مبلغ وام بازنشستگان 
تامین اجتماعی 

چقدر است؟

خبر

خبر

خبر
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اصفهان از دو هزار هکتار گلخانه  برخوردار است:

سهم ۱۰ درصدی اصفهان از گلخانه های کشور 

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

مشــاور وزیــر جهــاد کشــاورزی 
بــا اشــاره به اینکــه طــی ســال 
گذشته بیش از ۳.2 میلیارد دالر 
محصوالت کشــاورزی و باغبانــی را به دنیــا صادر 
کرده ایم، گفت: حــوزه گل و گیاه قابلیت صادرات 

بیش از 1۰ میلیارد دالر محصوالت را دارد.
شــاهین رســتم پــور اظهــار کــرد: تغییــر اقلیــم به 
اجبار ما را به ســمت تولید محصوالت کشــاورزی 
در فضاهــای جدید همچــون فضــای گلخانه ای 

برده است.
وی با بیان اینکه فضاهای جدید کشت گلخانه ای 
در اســتان اصفهان در حال توســعه است، گفت: 
اســتان اصفهان با داشــتن بیــش از 2 هــزار هکتار 
گلخانه، 1۰ درصد از فضای گلخانه ای کشــور را به 

خود اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا، مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: 
اســتان اصفهان به عنوان شــاخص ترین اســتان 
کشــور در تولیــد و عرضــه محصــوالت کشــاورزی 
مطرح است و محصوالت تولیدی آن به کل کشور 

ج صادر می شود. و خار
کید کرد: ما در تولید محصوالت کشاورزی با  وی تا
قابلیت صادرات رشد قابل مالحظه ای داشته ایم 
و طــی ســال گذشــته بیــش از ۳.2 میلیــارد دالر 
محصوالت کشــاورزی و باغبانــی را به دنیــا صادر 

کرده ایم.
کید کرد: طی دو سال گذشته با شیوع  رستم پور تا
کرونا، بیشــترین آســیب را حــوزه گل و گیــاه از این 
بیماری دید با این وجود این دوره بد طی شــده و 
همچنان فعاالن این حوزه پایدار و فعال هستند.

وی تصریــح کرد: با توجــه به رویکرد جهــاد وزارت 
جهــاد کشــاورزی مبنــی بــر توجــه ویژه بــه بخش 
باغبانــی و گل و گیــاه و بــه دلیــل توانمندی ایــن 
بخش و وابســتگی آن کمتر از سایر بخش هاست 

درخواست تالش جدی تر در این حوزه را داریم.
کید کرد: پیش بینی  مشاور وزیر جهاد کشاورزی تا
می شود حوزه گل و گیاه قابلیت صادرات بیش از 

1۰ میلیارد دالر محصوالت را دارد.
     آبی که از حوضه زاینده رود رفته باید برگردد

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان 
نیز در این مراسم با اشاره به کشاورزی استان که به 
دلیل خشکسالی و بارگذاری بیش از حد بر منابع 
آبی زاینده رود وضعیت خوبی نــدارد، اظهار کرد: 
کنون چاره ای به جز مقابله و سازگازی با  شرایط  ا
رانداریم، اما آبی که از حوضه زاینده رود رفته باید 

با تالش مسئوالن برگردانده شود.
کیــد کــرد: اســتان اصفهان و  مهــرداد مرادمنــد تا
زاینــده رود از این بارگذاری اضافه و بیــش از اندازه 
آســیب دیــده و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اقلیم 
خشک و نیمه خشک باید خود را با شرایط موجود 

سازگار کنیم که یکی از این راهکارها توسعه کشت 
گلخانه ای است.

وی با اشاره به پتانسیل باالی استان اصفهان در 
کشــاورزی، گفت: اصفهــان در تولیــد محصوالت 
دام و طیور با وجود کم آبی رتبه نخست اول کشور 
را دارد، همچنیــن در بحــث احــداث گلخانه این 

استان پیشرو کشور است.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان 
افزود: در اســتان اصفهان 2۳۴ هکتــار گلخانه در 

تولید گل و گیاه زینتی فعال هستند.
وی درباره فعالیت بازار گل و گیاه سپاهان، گفت: 
محصوالت فســاد پذیر همچون گل و گیاه زینتی 
باید تقاضا محور باشــد نه عرضه محــور، بنابراین 
موضوع بازاریابی مطمئن و کاهــش قیمت تمام 

شده در این بخش بسیار مهم است.
مرادمند همچنین با اشــاره به حضور واسطه ها، 
گر حضور واســطه ها در بازار گل و گیاه زیاد  گفت: ا
باشد، موجب گرانی محصول می شــود، از سوی 
دیگر حمــل و نقــل و نیــز عامــل دیگــر محصوالت 
کشــاورزی اســت. وی کلید موفقیت این صنعت 
را ایجاد زنجیره ها دانست که در نهایت تولیدکننده 

نیز به سود خواهد رسید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با 
کید بر اینکه طی سنوات گذشــته کرونا موجب  تا
آســیب به مشــاغل مختلفــی از جمله کشــاورزی 
شد، گفت: خوشبختانه حوزه کشاورزی و این بازار 
با پشت سر گذاشــتن این آسیب به دنبال توسعه 
است و امیدواریم در فاز سوم این بازار، به موضوع 

آموزش توجه بیشتری شود.
حذف یارانه گیاهان زینتی در دوران کرونا

رئیس هیــات مدیــره بــازار بین المللــی گل و گیاه 

ســپاهان نیــز در ایــن مراســم گفت: ایــن بــازار در 
مساحت 2.۵ هکتار بنا شده و به سالن های مجزا 
بــرای گیاهان فصلی، ســالن ابــزار و نهاده هــا و... 

تقسیم می شود.
مصطفی آدینه افزود: این مجموعه از سال 1۳۹2 
پــی ریــزی شــده و در فازهــای مختلــف بــا حضور 
استانداران مختلف افتتاح شده و تنها چند درصد 
از فاز ســوم این بازار تــا زمان بهره بــرداری و افتتاح 
باقــی مانــده اســت، همچنین ایــن بــازار موجــب 
اشتغال مســتقیم ۴۰۰ نفر و اشتغال غیر مستقیم 

22۰۰ نفر شده است.
مشــکالت  بزرگتریــن  از  یکــی  را  آبــی  کــم  وی 
گیاهــان زینتــی و بخــش  گل و  تولیدکننــدگان 
کشاورزی عنوان کرد و گفت: عمق چاه های ما از ۵ 
متر به 1۴۰ متر افزایش یافته و از سوی دیگر کیفیت 
آب آن افت کرده است و باید توجه داشت هر چه از 
ک کم شود بر گل ها اثرگذار است،  کیفیت آب و خا

بنابراین خواستار جریان زاینده رود هستیم.
رئیس هیــات مدیــره بــازار بین المللــی گل و گیاه 
ســپاهان با انتقــاد بر اینکــه در دوران کرونــا یارانه 
گیاهان زینتــی حذف شــد، تصریح کرد: مشــکل 
دیگــر فعاالن ایــن بخــش نقدینگــی اســت کــه به 
دنبــال دریافــت تســهیالت از بانــک کشــاورزی 
هســتیم اما، نرخ تســهیالت باال و حتی تا نرخ 1۷ 

درصد است.
تولید ۳۰ میلیون گل فصلی و زینتی در خمینی 

شهر
فرماندار خمینی شــهر نیز در این مراســم با اشــاره 
به اینکه نزدیک 2۰ مــاه درگیر میهمــان ناخوانده 
کرونا هســتیم، گفت: شــیوع این بیماری عالوه بر 
فوت بســیاری از عزیزان مــا، بر اشــتغال و اقتصاد 

کشور اثر گذاشته و  یکی از اصنافی که متضرر شده، 
همین صنــف گل وگیــاه بود کــه به دلیل کنســل 
شدن بسیاری از مراســم ها تقاضا برای گل و گیاه 

در خانه ها و مراسم ها کم شد.
علیرضا بصیری با اشــاره به اینکــه ۳۰ میلیون گل 
فصلی و زینتی در طول سال در شهرستان خمینی 
کید کرد: این شهرســتان  شــهر تولید می شــود، تا
یکی از تولیدکنندگان برتر کشور است، همچنین 
با تولید ساالنه 12 میلیون گل شب بو، نخستین 

تولیدکننده این گل در کشور است.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت بیــش از ۴۰۰ واحــد 
گلخانــه ای در ۸۰ هکتــار فضــا در این شهرســتان، 
اظهار کرد: دراین گلخانه ها بیش از ۳ هزار اشتغال 
مســتقیم و دو هزار شغل غیرمستقیم ایجاد شده 
که بــا فراهم شــدن فضــا و ســرمایه گذاری بیشــتر 

امکان فعالیت و اشتغال بیشتری وجود دارد.
فرماندار خمینی شهر با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ 
نــوع گل در بــازار بین المللــی گل و گیاه ســپاهان 
تولیــد می شــود، گفــت: بــا پیگیری هــای صورت 
گرفتــه امیدواریــم قطعــه A و C ایــن بــازار وارد کار 

شود.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد تولیدات گل و گیاه این 
شهرســتان بــه سراســر کشــور صــادر می شــود و 
ج کشــور نیز داریــم، گفت: بــا وجود  صادرات خــار
مشــکالت کم آبــی و خشکســالی این شهرســتان 

ظرفیت خوبی در تولید گل و گیاه دارد.
کیــد بــر ضــرورت اهتمــام  بصیــری در پایــان بــا تا
کسیناســیون کرونــا،  مردم ایــن شهرســتان در وا
کســن را به تاخیر  گفت: امیدواریم  مــردم تزریق وا
نیندازند و با تزریق آن در برابر ویروس کرونا مصون 

بمانند.

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان از به 
روزرسانی اسامی معابر در سامانه مدیریت و نام 

گذاری معابر شهر اصفهان خبر داد.
سید حمیدرضا ابطحی گفت: امروزه سامانه های 
اطالعات مکانی با استفاده از نقشه های هوشمند 
بــه عنــوان واســطه ای بــرای دسترســی و تلفیق 
حجم قابل توجهی از اطالعات مکان محور، ابزار 
بســیار کارآمــدی بــرای اســتفاده در بخش های 
مختلــف شــهرداری ها و در نتیجه اتخــاذ تدابیر 
الزم برای مدیریت بهتر و ارائه خدمات مطلوب تر 
به شهروندان، به کار می روند. او افزود: بر همین 
اساس پروژه به روزرسانی اسامی معابر در سامانه 
مدیریــت و نــام گــذاری معابــر شــهر اصفهــان به 
منظور ارتقای خدمات شهروندان و به روزرسانی 
بانک هــای اطالعاتی مرتبــط در دســتور کار این 
ســازمان قرار گرفــت و در آبان ماه ســال جاری به 
پایان رسید. مدیرعامل ســازمان فاوا شهرداری 
اصفهان با اشاره به برخی اهداف پیش بینی شده 
در به روزرســانی الیه اســامی معابر شهر اصفهان 
ادامه داد: به کارگیری این الیه مکانی در سامانه 
کن شــهری تحت  مدیریت نام گذاری معابر و اما

وب مبتنی بر GIS و ایجاد بانک اطالعات مکان 
مند اســامی معابــر به منظــور اســتفاده در ســایر 
پروژه های مکان مبنا از جمله مهمترین اهداف 
این پروژه بوده است. او همچنین اقدامات الزم 
در جهت این پروژه را برشمرد و گفت: به روزرسانی 
کس معابر جدیداالحداث، به روزرسانی اسامی  آ
همه معابر شامل کوچه های بن بست، کوچه ها، 
ج  خیابان هــای فرعــی و اصلــی، بزرگراه هــا، در
اسامی معابر به زبان انگلیســی، عکس برداری از 
تابلوهای اسامی معابر به صورت Geo Tag و ایجاد 
فایــل نقطــه ای چهــارراه، ســه راه، میدان های 
اصلی و مهم شــهر، پل ها، پارک ها و بوستان ها و 
همچنین مادی هــا از جمله این اقدامــات بوده 
اســت. در این زمینــه احمدرضا کرونــدی، مدیر 
اطالعات مکانی سازمان فاوا شهرداری اصفهان 
نیز بــه قابلیت هــای پــروژه اشــاره و تصریــح کرد: 
امکان دسترسی عمومی به سامانه جهت ثبت 
درخواست، نظرات و شــکایات، امکان پیگیری 
درخواســت های مربوط بــه نــام گــذاری معابر و 
تابلوها از طریق ســامانه و بدون نیــاز به مراجعه 
حضوری، اطالع رسانی خودکار از روند نام گذاری 
یا تغییر نام معابر از طریق سامانه، امکان ترسیم 
و ویرایــش مکانــی معابــر، امــکان ورود و ویرایش 
اطالعات توصیفی معابر، امکان دریافت خروجی 
از الیه هــای اطالعاتی مختلف مربــوط به معابر، 
امکان ایجاد گروه یا زیرگروه برای اســامی معابر و 
امکان شناسایی اسامی تکراری معابر و معابر بی 

نام از دیگر قابلیت های این پروژه است.

ســخنگوی شــورای اسالمی شــهر اصفهــان 
گفــت؛  میــزان بدهــی شــهرداری از جانــب 
برخــی مدیــران جدیــد شــهرداری در حــال 
راستی آزمایی و رفع اشکال است و کلیات آن 
در حال بررســی اســت تا جمع بنــدی نهایی 

شود.
علی صالحی با اشاره به موضوع میزان بدهی 
شهرداری اظهار داشت: قرار بر این بوده است 
که مشخص شدن بدهی شهرداری به سرعت 
دنبال شــود و آخرین اخبار این است که این 
کار انجــام شــده و از جانــب برخــی مدیــران 
جدیــد شــهرداری در حــال راســتی آزمایی و 
رفع اشکال است و کلیات آن در حال بررسی 

است تا جمع بندی نهایی شود.
ســخنگوی شــورای اسالمی شــهر اصفهــان 
ح  ادامــه داد: در خصــوص اعدادی کــه مطر
می شود باید گفت نیاز است منتظر بمانیم تا 
عملیات اتفاق بیفتد؛ نکته ای که وجود دارد 

تفسیر افراد نسبت به بدهی است.
وی توضیــح داد: بــه عنــوان شــورای ششــم 
بــا عنایــت بــه بدهی هــای ســال جــاری، 
ســال های آتــی و تعهــدات مالــی که ایجــاد 
شــده اســت بدهی را بین ۵ تا ۷ هزار میلیارد 

تومان تخمین می زنیم اما دیگران در تفسیر 
و ارزیابی شــان بدهــی مقطع ســال جــاری را 
محاسبه می کنند و معتقدند دیگر موارد نگاه 
بلند مدت اســت کــه منابع آن در ســال های 

آتی تأمین می شود.
صالحــی تصریــح کــرد: قاعده ایــن اســت که 
دارایی ها، منابع، مصارف و هزینه هایمان را 
به صــورت جامع در نظر بگیریــم و همان طور 
ک قائــل  کــه بــرای دارایی هــا ارزش اســتهال
می شــویم بایــد بدانیــم بدهی هــای حاضر و 

آتی مان هم شامل این مورد می شود.
ســخنگوی شــورای اسالمی شــهر اصفهــان 
خبــر داد: تــا چنــد روز آینــده اعــداد بــه طــور 
رسمی اســتخراج می شــود، فــرم آن امضــا 
خواهد شــد و پس از آن به صــورت قاطعانه و 

رسمی آن را به مردم اطالع رسانی می شود.

رئیس مرکز پژوهشــهای شــورای اســالمی شهر 
اصفهــان از ایجاد مســیر پایــدار و مشــترک برای 
تقویــت همــکاری مرکــز پژوهشــهای مجلس با 

شوراهای کالنشهرها خبر داد.
مصطفــی نباتینژاد بــه ایمنــا گفت: نخســتین 
کز پژوهش مجلس و  اجالس مشترک رؤسای مرا
شوراهای اسالمی کالنشهرها برگزار شد.او افزود: 
کاوی  طرفین نسبت ارتباطی میان خود را مورد وا
قرار داده و از ادامه و تقویت این قبیل همکاریها 

استقبال کردند.رئیس مرکز پژوهشهای شورای 
کــز  کــرد: مرا اســالمی شــهر اصفهــان تصریــح 
پژوهش شــوراها میتوانند بهعنوان پشــتیبانی 
محلی مرکــز پژوهشــهای مجلس عمل کــرده و 
در مقابــل حمایــت بیشــتری از ســوی مجلس 
شــورای اســالمی ببینند.او اضافــه کــرد: ارجاع 
لوایح و طرحهای مجلــس که در آنهــا مدیریت 
کــز کالنشــهرها و  شــهری موضــوع اســت بــه مرا
پیگیری طرحهایی که موضوعات مشترک میان 
کالنشهرها بوده و میتواند به طرح، الیحه، قانون 
کیدات در  و گزارش کارشناسی منجر شــود، از تأ
این نشســت بود.نباتینژاد افزود: همچنین در 
این نشســت مقرر شد دبیرخانه مشــترک برای 
کز پژوهشهای شوراهای کالنشهرها تعریف  مرا
شــده و تفاهمنامهای به امضای طرفین برسد 

تا آغازی برای یک مسیر پایدار و مشترک باشد.

در ۶ ماهه اول امسال با پرداخت تسهیالت اشتغال 
زایی و حمایت از خانواده های زیر پوشــش کمیته 
امداد امام خمینی شهرستان فریدونشهر، ۳2 خانوار 
زیر پوشش خودکفا شــده اند. رییس کمیته امداد 
شهرستان فریدونشهر با بیان اینکه سال گذشته، ۸۰ 
خانوار زیر پوشش این نهاد در شهرستان فریدونشهر 
خودکفا شــدند، گفت: در راســتای توانمندسازی 
خانواده هــای زیر پوشــش کمیتــه امداد، امســال 
برنامــه ریزی شــده تا ۴۰۰ فرصت شــغلی جدیــد در 
حوزه هــای صنایع دســتی، فــرش بافی، مشــاغل 
خانگی و کارگاه های تولیدی بــرای مددجویان زیر 
پوشش کمیته امداد شهرستان فریدونشهر ایجاد 
شود. عبدالرضا اسپنانی میزان تسهیالت پرداختی 

برای اشــتغالزایی مددجویان را 2۰۰ میلیون ریال تا 
یک میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: به کارفرمایانی 
که فرزندان زیرپوشش کمیته امداد را در واحد های 
تولیدی به کار بگیرنــد و حداقل، به مدت دو ســال 

مددجو را بیمه کنند، تسهیالت پرداخت می شود.

گذاری معابر شهر  به روزرسانی اسامی معابر در سامانه نام 

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان:

مدیران جدید درحال بررسی میزان بدهی شهرداری 
اصفهان هستند

لزوم تقویت همکاری مرکز پژوهشهای مجلس 
کالنشهرها با شوراهای 

که در فریدونشهر  تسهیالتی 
کار درست می کند برای مددجویان 

رئیس اداره راه و شهرســازی خوانســار گفت: 
مبلغ مورد نیاز پروژه کنار گذر شهر خوانسار 1۶۰ 
میلیارد تومان برآورد شده است اما ساالنه 11 

میلیارد تومان اعتبار تزریق می شود.
سعید شاهی با اشاره به پیشرفت ۷۸ درصدی 
پروژه تونل خوانسار -بویین میاندشت، اظهار 
کرد: با وجود این پیشرفت نیاز به تأمین بودجه 
تونل خوانســار- بویین میاندشــت از طریق 
ماده 2۳ نیست زیرا می توان به صورت تهاتری 

اقدام کرد.
وی به کنار گذر شــرقی شــهر خوانســار که فاز 
نخســت آن به طــول 1۴ کیلومتر و بــه صورت 
چهار خطــه بود اشــاره کــرد و افزود: بــا اصالح 
کبــرداری در  پــروژه ۶ میلیون متر مکعــب خا
مرحله نخست ۹ کیلومتر آن انجام شده است.
خوانســار  شهرســازی  و  راه  اداره  رئیــس 
خاطرنشان کرد: مبلغ مورد نیاز برای انجام این 
پروژه 1۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است اما 
ساالنه 11 میلیارد تومان اعتبار تزریق می شود.
شــاهی گفت: از کیلومتر ۵ تــا 11 )حــد فاصله 
دامنه تا خوانسار( توســط راه و شهرسازی در 
حدفاصل پارک عسل تا میدان امام حسین 
شــهر خوانســار به صورت چهار خطــه انجام 
می شــود که نیاز بــه ۵۰ میلیارد تومــان اعتبار 

دارد.

بــه گفتــه فرمانــدار چــادگان تکمیــل پــروژه 
احداث تصفیه خانه فاضالب شهر چادگان 
بــه دلیــل کمبــود اعتبــار الزم بــرای احداث 
تصفیه خانه و خرید فیلتــر الکترومکانیکال 

موردنیاز معوق مانده است.
کنون به  عباس توکلــی گفــت: از ســال ۹۸ تا
منظــور توســعه زیرســاختهای روســتایی 
هرســاله بیش از یکســوم اعتبــارات عمرانی 
شهرستان را به بنیاد مسکن و دستگاههای 
اجرایی تخصیــص دادیم کــه موجب انجام 
برخی از پروژههای معوق مانده شده است. 
او افــزود: با تمهیــدات انجام شــده از ســوی 
فرمانداری چادگان تا پایان سال جاری هیچ 
روســتایی در ایــن شهرســتان دارای نصاب 
قانونی جمعیت در شهرســتان چادگان که 
فاقد طرح هادی باشــد نخواهیم داشــت و 
تمام روستاهای باالی 2۰ خانوار شهرستان 
دارای طرح هــادی خواهنــد بــود. فرمانــدار 
چــادگان با اشــاره به بهرهبــرداری از اســتخر 
شنای چادگان، افزود: با اعتبار در نظر گرفته 
شده در سال جاری و البته به شرط انتخاب 
پیمانــکار توســط اداره کل ورزش و جوانــان 
اســتان این پروژه بــه بهرهبرداری میرســد. 
گفــت: ســالنهای ورزشــی سرپوشــیده  او 
روستاهای مشهد کاوه و علی عرب و اورگان 
نیــز بــه زودی تکمیــل و آمــاده بهره بــرداری 
کامل خواهند شــد. توکلــی ادامــه داد: برای 
بهبود وضعیت فضاهای ورزشــی شــهر رزوه 
نیز اعتبــار الزم در ســال جاری منظور شــده 
است. او با بیان اینکه در زمینه توسعه کمی و 
کیفی فضاهای آموزشی و فرهنگی شهرستان 
چادگان بیشترین اعتبار در سه سال نخست 
ســال بــه اداره کل نوســازی مدارس اســتان 
تخصیــص داده شــده اســت، افــزود: پــروژه 
احــداث ســاختمان کتابخانــه چــادگان در 
حال اجرا اســت. فرماندار چــادگان گفت: با 
پیگیریهای صورت گرفته مشکالت و موانع 
مربوط به احداث مجتمع فرهنگی چادگان 
برطــرف و اعتبــار تخصیــص یافــت. او بیــان 
داشت: احداث ترمینال مســافربری و پارک 
سوار شهر چادگان بهصورت ویژه در شورای 
هماهنگــی ترافیــک شهرســتان پیگیــری و 
گــذاری زمیــن توســط اداره کل  منجــر بــه وا
راه و شهرســازی و تعییــن کاربری متناســب 
برای زمین مذکور در جلسه اخیر کمیسیون 
مــاده ۵ اســتان شــد. توکلی افــزود: بــا اعتبار 
در نظر گرفته شــده در ســال جاری از ســوی 
فرمانــداری بــرای احــداث ترمینــال توســط 
شهرداری، به زودی این پروژه مراسم کلنگ 
زنی خواهد شد. او با اشاره به تخصیص اعتبار 
به شهرداری رزوه برای آغاز احداث مجتمع 
فرهنگــی شــهر رزوه، گفــت: احــداث پــارک 
ســوار شــهر رزوه با تخصیص اعتبار اولیه، در 
دستور کار قرار گرفته است. فرماندار چادگان 
با اشــاره بــه آبرســانی بــه روســتاهای بخش 
مرکزی و چادگان، گفت: با پیگیریهای صورت 
گرفته آبرسانی با تانکر از تعداد قابلتوجهی از 
روســتاهای دو بخش چادگان در تابســتان 
سال جاری حذف شده است و تا پایان سال 
آینده نیز سایر روستاهای شهرستان از شبکه 

آبرسانی بهداشتی برخوردار خواهند شد. 

خبر خبر

استان

خبر

معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره 
کیپ های شهرداری در مناطق مختلف  به استقرار ا
برای رفع آبگرفتگی ازمعابر، گفت: با اعالم قبلی سازمان 
هواشناسی مبنی بر وقوع بارش  های جوی در روزهای پایانی هفته جاری، 
پیش بینی های الزم انجام گرفته است.  بارش رحمت الهی از روز جمعه 
در اصفهان آغاز شد و پس از مدت ها حال و هوای شهر اصفهان تغییر کرد. 

اما در پی بارش چند ساعت برخی از معابر شهری دچار آبگرفتگی مقطعی 
شدند و تالش بی وقفه نیروهای خدماتی و امدادی برای رفع آبگرفتگی 

از معابر ادامه دارد.
مهدی بقایی اظهار داشت: با توجه به اعالم قبلی سازمان هواشناسی 
مبنی بر وقوع بارش  های جوی در روزهای پایانی هفته، پیش بینی های 
کیپ های حوزه خدمات شــهری برای رفع  الزم انجام گرفته و کلیه ی ا

مشکل آب گرفتگی در شهر اصفهان مستقر شده اند. 
معاونت خدمات شهری شــهرداری اصفهان ادامه داد: وضعیت عبور 
و مــرور در معابــر اصلی شــهر و هدایــت آب های ســطحی، هــم از طریق 
مرکــز کنتــرل ترافیــک شــهرداری اصفهــان و هــم از طریــق گزارش های 
کیپ های مستقر در مناطق مختلف شهر، مستمرا رصد شده و  عینی ا

آب گرفتگی های پیش آمده، به سرعت مرتفع می شود. 
وی یادآور شد: با اقدامات انجام گرفته، وضعیت رینگ های ترافیکی در 
شرایط مطلوبی به سر می برد و آب گرفتگی های موردی در مناطق 1۵ گانه 

شهر نیز به سرعت درحال رفع شدن است. 
بقایی بــا اشــاره بــه وقــوع حــدود ۷۰۰ مــورد آب گرفتگــی منازل در شــهر 
کیپ ایمنی و آتش نشــانی از ابتدای بارش ها در  اصفهان، خبر داد:  1۰۰ ا
مناطق مختلف شهر مستقر شده و درحال رسیدگی به درخواست های 

ساکنان این منازل هستند. 
معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری اصفهان بــا بیان اینکه مشــکل 
آب گرفتگی معابر یکی از چالش های تکراری در سالیان گذشته اصفهان 
بــوده و بــرای رفــع آن، بــه بررســی نقــاط مســتعد این مشــکل و اصــالح 
زیرساخت ها نیاز داریم، خاطرنشان کرد: درصورت مواجهه با موارد مرتبط 
با آب گرفتگی معابر، موضوع را به ســامانه ارتباطات مردمــی 1۳۷ اطالع 

دهند تا مورد پیگیری قرار گیرد.

مادر صنعت فوالد ایران در نیمه نخســت امســال موفق شــد با افزایش تولید و توســعه 
صادرات، رکورد سود آوری خود را ارتقاء دهد.

مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان در کنفرانس خبری گفت: با افزایش 1۹۵ درصدی 
سود، سودآوری این شرکت در حاصل توسعه صادرات 
و تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر به بیش از 2۰ 
هزار میلیارد ریال رسیده و حاشیه سود این شرکت برای 

نخستین بار از 12 درصد عبور کرد.
منصور یزدی زاده افزود: عمده سود آوری ذوب آهن 
اصفهــان حاصل بهبــود فراینــد، تولیــد محصوالت 
بــا ارزش افزوده باالتر و رشــد صــادرات بود کــه حدود 
۳۰ درصد از این افزایش ســود حاصل تــورم و افزایش 

قیمت ارز است. 
وی، نیمــی از هزینــه تولیــد ذوب آهــن را مربــوط بــه 
حامل های انرژی دانست و افزود: در حال حاضر هم 
شــاهد رشــد قیمت های حامل های انرژی هستیم 

و این میزان افزایش برای رقبای ما تنها 1۰ درصد است.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان، بیش از 1۷ کشور را مشتریان محصوالت این شرکت بیان کرد و گفت: 
با افزایش 2۴ درصدی تناژ و رشد1۰۰ درصدی درآمد به بیش از ۶۰۰ هزار تن در ۶ ماهه اول نخست سال جاری 
رسید که در آمد ارزی آن بیش از ۳۴۳ میلیون دالر شد. 
منصور یــزدی زاده افزود: تالش ما این بود که با رشــد 
صــادرات، از افزایــش قیمت های جهانی بیشــترین 
بهره را ببریم و در داخل با رشد تنوع محصوالت و تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر از جمله انواع ریل، آرک 
معدنی، ناودانی، تیرآهن های سبک و میلگرد های 
آلیاژی روانه بازار و نیاز کشور به این محصوالت تامین 

شد.
وی با بیان اینکه امسال 1۵ نوع محصول جدید به سبد 
محصوالت تولیدی ذوب آهن اضافه شده گفت: این 
کنون بی سابقه بوده و محصوالتی که در  موفقیت تا
ذوب آهن تولید شده دارای ارزش افزوده باالیی است.

وقوع ۷۰۰ مورد آب گرفتگی منازل در شهر اصفهان:

دردسرهای باران در نصف جهان 

ذوب آهن در مسیر شکوفایی:

ثبت رکورد جدید سودآوری در مادر صنعت فوالد ایران 
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پیشرفت ۷۸ درصدی 
پروژه تونل خوانسار - 

بویین میاندشت

حذف آبرسانی سیار 
در تعدادی از روستاهای

 چادگان
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نوجوانان اصفهانی پا به عرصه کارآفرینی گذاشتند

رویــداد کارآفرینــی نوجــوان کارآ 
به ایستگاه آخر رســید و سه گروه 
از ۹ گروه برگزیده ای که ایده های 
خود را برای داوران ارائه دادند، به عنوان برگزیدگان 

نهایی این رویداد معرفی شدند. 
در اختتامیه نخســتین رویداد کارآفرینــی نوجوان 
کارآ که در هنرسرای خورشید برگزار شد، تیم سرای 
کتابخوانــی، اصفهــان الیــن و اتــاق قرمز بــه عنوان 
برگزیــدگان معرفی شــدند و لــوح و تندیــس و جوایز 

نقدی دریافت کردند.
مجتبــی شــاهمرادی_ معــاون شــهردار و رئیــس 
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
اصفهان، با بیان این مطلب که خانواده ها باید قدر 
فرزندان خود را بدانند اظهار کرد: دنیای نوجوانی، 
گر پدر و مادرها توجه کنند  دنیای متفاوتی است. ا
نوجوانــان امروز بــا نوجوانان دیروز بســیار متفاوت 
هستند و دنیای متفاوتی دارند که شاهد آن برنامه 

امروز است.
وی بــا بیان اینکــه همه ما در هر ســطحی تفــاوت و 
فاصلــه امــروز فرزندانمــان بــا خودمان را احســاس 
می کنیم، گفت: باید باور کنیم زمانه متفاوتی است 
و ایمــان داشــته باشــیم فرزنــدان مــان بــا کمــک و 

همراهی و باور ما می توانند به جای بزرگی برسند.
رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی 
شهرداری اصفهان خطاب به نوجوانان اصفهانی، 
گفت: بــه عنــوان فردی کــه وظیفــه مختصــری در 
شهرداری اصفهان به عهده دارم اعالم می کنم تمام 
قد حامی شما هستم و امیدوارم برنامه های خوبی 
نظیر توان۷ که سابقه قبلی دارد با همت شما اجرا و 

ارتقا داده شود.
وی افزود: امیدوارم بتوانیم زمینه رشد فرزندان این 
شهر را فراهم کنیم، تا جایی که فصل به فصل این 
ســالن پــر و خالــی شــود و گروه هــای مختلــف اجرا 

داشته باشند.
شــاهمرادی همچنیــن از نوجوانــان خواســت بــه 
ناامیــدی و فضاهــای یــأس آلــود کــه بیشــتر متأثــر 
از فضاهــای سیاســی اســت توجــه نکننــد و گفت: 
اصفهان زیبا و ایرانی که قلب همه ما برای آن می تپد 

به انرژی و توان شــما نیاز دارد و با انرژی شما آینده، 
آینده روشنی خواهد بود.

وی با بیان اینکه امروز مسئولیت ما بسیار سنگین 
است، خاطرنشان کرد: امیدوارم زمینه ها را فراهم 
کنیم و باور داشته باشیم که آینده روشنی به دست 

نسل جوان کشور رقم می خورد.
فرزانــه کالهــدوزان_ عضــو شــورای اسالمی شــهر 
اصفهان نیز در ایــن رویداد با بیان اینکــه کارآفرینی 
مســأله روز جهان و به ویژه جامعه ما است، گفت: 
گر قدمی در این راه بردارد و  هرکسی در هر موقعیتی ا

حمایت کند اتفاقات بزرگی رقم می خورد.
وی از رویداد کارآفرینی نوجوان کارآ به عنوان اتفاق 
بــی نظیــری یــاد کــرد و افــزود: امیدواریم ایده های 
نوجوانــان در ایــن رویــداد بــه نتیجــه و کاری منتج 
کز رشد هدایت شود و به  گر این ایده ها به مرا شود. ا
ســمت نتیجه برود، امیــد دوباره به نســل جوان بر 
می گردد و می بینند که می توانند کشور را خودشان 

بسازند، در این صورت بزرگترین سرمایه را برای کشور 
خواهیم داشت.

نخســتین رویداد کارآفرینی نوجــوان کارا به همت 
خانــه جــوان و همــکاری خانــه نوجــوان ســازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار 
شــد و  2۴۰ نوجوان پــس از اعــالم فراخــوان، در این 

رویداد نوجوانانه شرکت کردند.
بیش از 1۰۰ اثر برتر نوجوانان اصفهانی در حوزه های 
مختلف هنــری، علمــی، فنــی- مهندســی و... به 
دبیرخانــه کارا ارســال شــد و پــس از برگــزاری پیش 
رویدادهایی با موضوع طراحی مســیر شغلی برای 
والدین و نوجوانان و ارزیابی اولیه به وســیله تست 
رغبت شناســی شــغلی هالند، 11۰ نوجــوان به طور 
مستمر در کارگاه های برنامه توسعه فردی، ترسیم 
نقشه ذهنی، بوم مدل کسب و کار، مسئله شناسی و 
راه حل یابی و نیز کارگاه های تخصصی صداپیشگی، 
طراحــی و نقاشــی، عکاســی، تئاتــر و بازیگــری، 

نویسندگی و داستان نویسی شرکت کردند.
خروجی جلسات ایده پردازی منجر به ارائه 22 ایده 
و راه یابی ۹ تیم ایده پرداز  با حضور ۵۵ عضو نوجوان 
جهت تیم سازی و ورود به مرحله نهایی رویداد شد. 
در ادامه ایــن ۹ تیم برتر برای تکمیل مدل کســب و 
کار خود در یک دوره 12۰ ســاعته جلسات مشاوره و 

منتورینگ ایده ها شرکت کردند.
۹ گــروه برتــر بــا نام هــای اصفهــان الیــن نوجــوان، 
کهکشان صفر و یک، سرای کتابخوانی، اپ مجری، 
اتــاق فــرار شــادا، رســانه آنالین نوجــوان مرکز رشــد 
تخصصی هاتف و گروه ایده نوجــوان کارآ امــروز و در 
اختتامیه رویداد کارآفرینی کارآ ارائه نهایی داشتند.

پس از ارائه تیم ها برای داوران و پاسخ به پرسش ها، 
داوران تیم ها را ارزیابی کردند و به آنها امتیاز دادند. 
در نهایت ۳ تیم سرای کتابخوانی، اصفهان الین و 
اتاق قرمز به عنوان برگزیدگان معرفی شدند و اهدای 

لوح و تندیس و جوایز نقدی دریافت کردند.
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رئیــس گــروه فرهنگــی و تربیتــی اداره کل ورزش و 
جوانــان اصفهــان گفــت: ســال گذشــته بــا وجود 
کرونا، کارگاه هایی با محوریــت موضوعات پیش از 

ازدواج برگزار شد. 
داوود نصر اصفهانی گفت: سال ۹۹، با وجود شیوع کرونا حدود ۳1۷ 
کارگاه با موضوع مســائل پیــش از ازدواج بــه همــت اداره کل ورزش و 

جوانان برگزار شد؛ با توجه به رنگ بندی کرونایی هر شهرستان، برخی 
از کارگاه ها حضوری و برخی آنالین برگزار شدند.

او افزود: یکی از مزیت های برگزاری کارگاه های پیش از ازدواج به صورت 
آنالین، دسترسی همه جوانان از سراسر استان به این امکانات است.

رئیس گروه فرهنگی و تربیتی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
همچنین از برگزاری نشست هایی در بحث خانواده خبر داد و اظهار 

کرد: خانواده، اشتغال و توانمندی، موضوعات این نشست ها هستند.
نصر اصفهانی در ادامه از خدمات مشاوره در بحث بعد از ازدواج سخن 
کز مشاوره با دریافت مجوز از وزارت ورزش  به میان آورد و اضافه کرد: مرا
و جوانان و شرکت در آزمون های نظام روانشناسی، آماده ارائه خدمات 

مشاوره رایگان به جوانان می شوند.
او در این باره خاطرنشان کرد: سقف تعداد جلسات مشاوره رایگان برای 
کز سه جلسه است که به صورت حضوری، تلفنی و  هر فرد در این مرا

آنالین با توجه به شرایط و موقعیت برگزار می شود.
رئیــس گــروه فرهنگــی و تربیتــی اداره کل ورزش و جوانان اســتان 
کز ســخن به میان آورد و گفت:  اصفهان از تخصصی بودن این مرا
کــز مشــاوره تحــت نظــر اداره ورزش و  افــراد مشــغول بــه کار در مرا
جوانان، در صــورت قبولی در آزمــون نظام روانشناســی و دریافت 
مجوز از ایــن نظام قــادر به ارائــه خدمات شــدند و در خبــره بودن 
آن ها هیچ شکی نیست؛ به عالقه مندان و افرادی که در این حوزه 
تحصیل کرده اند، برای شرکت در این آزمون ها توسط اداره ورزش و 
جوانان فراخوان داده شده، توسط ما حمایت می شوند و اطالعات 

مورد نیاز در اختیارشان قرار داده می شود.
نصر اصفهانی همچنین تصریح کرد: در بحث وام های ازدواج، اداره 
ورزش و جوانــان بــه عنــوان ناظر و هماهنــگ کننده عمــل می کند؛ 
به این معنا که جلسات دوره ای به صورت هر سه ماه یک بار با بانک ها 
گذاشته شده و چالش های موجود در تسهیالت ازدواج جوانان بررسی 
می شود؛ بنابراین قوانین پرداخت وام های ازدواج، توسط بانک ها 

تعیین می شود.

عضو هیئت علمی و یک دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در لیست 
دانشمندان 2 درصد برتر جهان قرار گرفتند. 

آرش کریمی پور، خوشــنام شــجاعی، حمیدرضا بخشــی راد، علی حســن زاده، رســول 
کبری، مجید قشنگ، زهرا بهشتی، میثم قیصرنژاد  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف  کلباسی، محمدا

آباد هستند که نامشان در لیست دانشمندان 2 درصد برتر جهان قرار گرفته است.
همچنین مسعود افرند عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد با 
کسب رتبه کلی جهانی 1۰1۹ به عنوان برترین دانشمند دانشگاه آزاد اسالمی در بین 12۵ دانشمند ایرانی 

موجود در لیست، معرفی شد.

خبر

خبر

نجفی گفت: دانشگاه آزاد اسالمی آماده ارائه طرح های عملیاتی برای حل مشکل آب استان اصفهان است. 
نجفی، رئیس واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی  را به مثابه یک شبکه پویا زنده و فعال دانست که هریک از 
واحد های دانشگاهی آن بر بستر این شبکه می توانند فرصت ها، امتیازات و استعداد های خود را بروز و ظهور 

داده و شکوفا کنند.
نجفی مأموریت مدیران و مسئوالن واحد های دانشگاهی را عالوه بر فعالیت های معمول آموزشی و پژوهشی 
و چابکی بیشتر در انجام وظایف محوله، تمرکز بر گسترش مدارس مهارتی، برگزاری دوره های پودمانی، ورود 

جدی به حوزه آموزشــی بین الملل، اجــرای دوره های 
کز رشد در  کوتاه مدت داخلی و توسعه فعالیت های مرا

دانشگاه ها برشمرد.
وی خاطرنشــان کرد: اتکای تنهــا بر جذب دانشــجو و 
درآمد های شهریه ای پاسخگوی هزینه های دانشگاه 
نیست و واحد های دانشگاهی عالوه بر تقویت کیفیت 
فرآیند هــای آموزشــی و پژوهشــی بایــد ظرفیت هــای 
بالقوه خود در حــوزه آموزش بین الملــل و در دوره های 

کوتاه مدت داخلی نیز فعال کنند.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان عنوان کرد: 
به دلیل کاهش وابستگی کشــور به درآمد های نفتی، 
حتی بخش خصوصــی صنعت هم بــه تکاپو افتــاده و 
درصدد جذب نیروی متخصص و کارآزموده برای حضور 

فعال در فضایی رقابتی فعلی است.
نجفی اضافه کــرد: برای مثــال در حوزه آی تی و مهندســی کامپیوتر به بیــش از ۴ هزار نیــروی متخصص برای 
گر این نیاز در داخل کشور تأمین نشود، ممکن است بعضی  برآورده شدن نیاز صنایع مختلف محتاج هستیم که ا
شرکت ها و صنایع متوسل به متخصصان خارجی شوند که با توجه به ظرفیت عظیم آموزش عالی در کشور و 

به ویژه در دانشگاه آزاد اسالمی این اتفاق زیبنده ما نیست.
وی به اجرای موفق طرح پویش در دانشگاه های آزاد اسالمی استان اصفهان اشاره کرد و توضیح داد: در قالب این 
طــرح بیــش از ۷۰۰ دانشــجو در مراحــل جذب بــازار کار 
هستند و مأموریت جدی ما این است که نقش خود را 
در برآورده کردن نیاز های اساسی هر شهر و هر استان ایفا 
کــرده و به عنــوان دانشــگاهی پیشــرو، حــل مســائل و 
مشکالت علمی، پژوهشی و تربیت نیروی متخصص و 

توانمند در حوزه های مختلف را برعهده بگیریم.
رئیس دانشگاه آزاد اصفهان از آمادگی این دانشگاه برای 
ورود به حل مشــکل آب اســتان خبــر داد و یادآور شــد: 
بــرای حل مشــکل اول اســتان اصفهان کــه تأمین آب 
در بخش های مختلف اســت، طرح و برنامه عملیاتی 
داریم که حاصل تالش هــا و پژوهش های محققان ما 
در دانشگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان است و در این 

ارتباط اعالم آمادگی می کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اصفهان: 

برای حل مشکل آب، طرح و برنامه عملیاتی داریم 

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
اصفهان از ایجاد ۴۸۳ مرکز نیکوکاری با محوریت 

معتمدان خبر داد. 
ع مدیر کل کمیته امــداد امام خمینی  کریــم زار
)ره( اســتان اصفهان با بیان اینکه ارائه خدمت 
بی وقفه با حفظ شــأن خانواده هــای نیازمند و 
بهره گیری از ظرفیت های مردمی، سیاست این 
کــز نیکــوکاری اســت، اظهــار  نهــاد در ایجــاد مرا
کز نیکوکاری  داشــت: بر اســاس این رویکرد، مرا
پل ارتباطی خیران و نیازمندان است و در حال 
حاضــر ۴۸۳ مرکــز نیکــوکاری در ســطح اســتان 

فعال است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
کید بر اینکه توسعه فرهنگ انفاق و  اصفهان با تأ
گذاری کار به مردم در قالب ایجاد  نیکوکاری با وا
کز نیکوکاری در حال اجراست، گفت: خیران  مرا
بیــش از 2۵۶ میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون تومــان به 
صــورت کمک هــای نقــدی، کاال، خدمــات و 
تخفیفــات بــرای نیازمنــدان تحت حمایــت در 
کز نیکــوکاری  هفــت ماهه ســال جــاری، بــه مرا

کمک کرده اند.

کز  وی با اشــاره به تغییر نگاه کمیته امداد به مرا
کز به عنوان بازو های  نیکوکاری و توجه به این مرا
تخصصی ایــن نهــاد، افــزود: در حــال حاضر ۵۶ 
کز حوزوی و  مرکز در حوزه آموزش و پــرورش، مرا
دانشگاهی، همچنین ۳۴ مرکز در حوزه اشتغال 
به صورت تخصصی به مددجویان و نیازمندان 

ارائه خدمت می کنند.
ع بــا اظهــار امیــدواری نســبت بــه کاهــش  زار
محرومیت هــا بــا اســتفاده از ظرفیــت محــالت 
کــز نیکــوکاری، خاطرنشــان کــرد:  در قالــب مرا
کز نیکوکاری  برنامه این نهاد افزایش هدفمند مرا
بــا ارائه خدمات بــا کیفیت در راســتای خدمت 

بیش از پیش به نیازمندان است.

امام جمعه اصفهان گفت: جای تعجب دارد که 
بدهی زندانیانی که به جرایم مالی در زندان به سر 

می برند هر روز و مطابق با تورم افزایش می یابد. 
آیــت اهلل ســید یوســف طباطبایــی نژادامــام 
جمعه اصفهان با بیان اینکه در اصفهان بیش از 
همه اســتان ها افراد زندانی با کمک خیــران آزاد 
کنون ۳۵۶  می شوند، افزود: در هفت ماه امسال تا
نفر زندانی جرایم غیرعمد با بدهی های میلیاردی 

آزاد شده اند که این امر قابل تقدیر است.
امام جمعــه اصفهــان اضافه کــرد: جای تأســف 
است افرادی که به دلیل خطا به زندان افتاده اند 
و بدهکاری دارند و در زنــدان هر روز به بدهکاری 
آن ها افزوده می شود و این امر جای تعجب دارد 
که چرا تورم در این زمینه حساب می شود و در این 
بین بایــد بررســی شــود کــه بدهی این افــراد چه 
تفاوتــی دارند با کســانی کــه اعالم ورشکســتگی 

می کنند.
     سخت گیری ها در اعسار را قبول ندارم

وی افزود: تعیین اعســار بایــد از ســوی قضات با 
دقت و سرعت بیشتری انجام شود تا افراد زندانی 
بتوانند با برنامه ریزی درست نسبت به پرداخت 
بدهی هایشــان اقــدام کنند؛ ســخت گیری ها در 
اعســار را قبــول نــدارم و بایــد بر طبق فرمایشــات 

قرآن این امر تسهیل شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
از رفع تصرف و آزادســازی ۴۹۷ هکتار از عرصه های 

طبیعی استان در هفت ماه امسال خبر داد. 
محمدعلــی کاظمی مدیــرکل منابــع طبیعــی و 
آبخیزداری استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال  
تا پایان مهــر بــرای 1۳۰ فقــره پرونده زمیــن خواری 
حکم قضائی صادر و ۴۹۷ هکتار از عرصه های ملی 
که تحت تصرف اشــخاص حقیقــی و حقوقی بود، 

آزادسازی شد و به دولت بازگشت.
وی بــا اشــاره به اینکه این تعــداد پرونــده تصرفات 
اراضی ملی مربوط به شهرستان های استان است، 
افزود: عمده تصرفات در اراضی از یک هکتار به باال 
بوده اســت و از بیــن متصرفــان، برخــی ارگان های 
دولتی و شرکتی نیز بودند که با حکم قضائی اراضی 

رفع تصرف شد.
     پیگیری بزرگترین پرونده زمین خواری در 

تاالب گاوخونی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
درباره پرونده زمین خــواری در تــاالب بین المللی 
گاوخونی، ابراز داشــت: معدن قدیمی حســن آباد 
جرقویــه یا معــدن تــاالب گاوخونــی که از گذشــته 
از آن برداشــت می شــده اســت طبق بررســی های 
کارشناسان منابع طبیعی، در سال های اخیر مازاد 
بر مجوز تصرفاتی داشته که عمده آن برداشت ماده 

معدنی نیست بلکه مسیر های دسترسی است که 
برای برداشت ایجاد کردند.

کاظمی با بیان اینکه تصرف مازاد بر پروانه این معدن 
نمک حدود هزار هکتار است، خاطرنشان کرد: این 

پرونده در حال پیگیری در مراجع قضائی است.
کشف و ضبط افزون بر 12۳ تن چوب و زغال قاچاق

وی همچنین به ۶۵ مورد کشفیات قاچاق چوب 
و زغــال در هفــت ماه امســال اشــاره کرد و گفــت: با 
پیگیری مأموران در این مدت 1۰۸ تن چوب بلوط و 

تاغ و 1۵.۵ تن زغال بلوط کشف و ضبط شد.
کشــفیات چــوب تــاغ از  کاظمی بــا بیان اینکــه 
شهرستان های بیابانی استان بوده است، اضافه 
کرد: قطع چوب بلوط در جنگل های استان اصفهان 
نداریم و موارد قاچــاق بلوط از اســتان های مجاور 
کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحــال و بختیاری به 

اصفهان است.

طــرح ملــی نســخه نویســی الکترونیــک و حــذف 
دفترچه بیمه سالمت از یکم آذر در استان اصفهان 

آغاز می شود. 
بانــک مدیــر کل بیمــه ســالمت اســتان اصفهان 
تســهیل ارائه خدمات درمانی به مــردم را از جمله 
اهداف طرح ملی نسخه نویسی الکترونیک نام برد 
و با اشــاره به این موضوع که قطعی اینترنــت و برق 
بیمه شدگان و موسسه های پزشکی، مشکالتی را 
در اجرای این طرح به وجود می آورد، گفت: در این 
قبیل مــوارد، پزشــکان می تواننــد از ســربرگ خود 

استفاده کنند.
کیــد بر موضــوع امنیت اطالعــات در طرح  وی با تا
نسخه نویســی الکترونیکی برای جلوگیری از سوء 
استفاده های احتمالی گفت: این طرح یک تغییر 
روش است و در ابتدا دچار نواقص و مشکالتی است، 

اما ما ناچار به طی این مسیر به دلیل مزیت های زیاد 
آن هستیم.

بانــک، از ارســال الکترونیکــی حــدود ۹۵ درصــد 
نسخه ها در استان اصفهان خبر داد و گفت: در این 
حالت، پزشکان و موسسه های پزشکی و درمانی، 
نسخه ها را در حالت آفالین به صورت الکترونیکی 

وارد و ارسال می کنند.
وی گفت: در نســخه نویســی الکترونیکی، با اعالم 
کد ملی بیمــار بــه پزشــک و وارد کــردن آن در درگاه 
سازمان بیمه مربوطه، ابتدا فرد مراجعه کننده احراز 
هویت می شود؛ پس از معاینه بیمار و نسخه نویسی 
الکترونیکی، کد رهگیری به بیمار اعالم می شود که 
وی می تواند با استفاده از آن، خدمات مورد نیاز را از 

داروخانه ها یا آزمایشگاه ها دریافت کند.
گر  مدیر کل بیمه سالمت اســتان اصفهان گفت: ا
مردم به مطب یا موسسه پزشــکی مراجعه کردند 
که هنوز بستر نسخه الکترونیکی در آن ایجاد نشده 
اســت، می تواننــد از ســر بــرگ آنجــا و درج کــد ملی 

استفاده کنند.
وی مردم را از قرار دادن کد ملی در اختیار دیگران بر 
حذر داشت و گفت: ممکن است با در اختیار داشتن 
کد ملی افراد، از آن ســوء استفاده شــود و اطالعات 

پزشکی افراد با هم تداخل پیدا کند.

ایجاد ۴۸۳ مرکز نیکوکاری در اصفهان 

امام جمعه اصفهان: 

که میزان بدهی زندانیان  جای تعجب دارد 
با تورم افزایش می یابد 

خبر

آزادسازی ۴۷۹ هکتار از عرصه های طبیعی اصفهان 

حذف دفترچه بیمه سالمت از یکم آذر 

خبر

در  تســریع  گفــت:  اســتانداراصفهان 
جمعیــت  همگانــی  کسیناســیون  وا
استان و رسیدن به رقم ۸۵ درصد افراد 
کســینه شــده نیازمند عــزم همگانی،  وا

تبلیغاتی و اجرایی است. 
 ســید رضا مرتضــوی اســتاندار اصفهان 
گفــت: بــا توجــه بــه درصــد قابل توجــه 
کســینه نشــده انتظار  دانــش آمــوزان وا
داریــم تــا قبــل از بازگشــایی همگانــی 
مــدارس، دانــش آمــوزان اصفهانــی و 
کسیناســیون را جدی  خانــواده آنــان وا

تلقی کنند.
وی بابیان اینکــه در ایــن زمینــه نیــاز 
کمیتــه  بــه فعــال شــدن بیش ازپیــش 
اطالع رســانی داریم، افزود: رســانه های 
گروهــی با اســتفاده از ابزار هــای صوتی و 
تصویری، فضای مجــازی و ائمه جمعه 
و جماعــات بایــد بــرای ترغیــب افــراد به 

کسیناسیون بسیج شوند. وا
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: به دنبال 
ح شــهید ســلیمانی و  اجــرای ســریع طــر
کسیناســیون کوچه به کوچه هســتیم  وا
و این طرح در آستانه موج احتمالی ششم 

کرونا تا هفته آینده اجرایی می شود.
وی ادامه داد: در ستاد کرونای کشوری 
نیــز رییــس جمهــوری بــرای تکمیــل 
کیــد بــه روش اقناعی  کسیناســیون تأ وا
داشــتند و مــا نیز بــر همــان اســاس باید 

کسن زدن کنیم. مردم را مجاب به وا
کید کرد: هم اینک  اســتاندار اصفهان تأ
کسیناسیون در اســتان اصفهان  رقم وا
۷2 درصد است و برای رسیدن به درصد 
قابل قبول دستورات الزم به فرمانداران 

نیز ابالغ می شود.
وی بیــان داشــت: بایــد از ظرفیت های 
کسیناســیون  محلــی بــرای افزایــش وا
اســتفاده و نتایج مثبت آن برای مردم و 

اثرات کاهش مرگ ومیر مشخص شود.

متخلف شکار و صید پرنده کبک و تیهو در 
شهرستان کاشان دستگیر شد.

مامــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
شهرستان کاشان حین گشت و کنترل در 
منطقه به متخلفان شــکار و صید برخورد 
کردند که پــس از تعقیــب و گریــز، موفق به 

دستگیری متخلف شدند.
از متخلــف مذکــور ۸ قطعــه پرنــده از نــوع 
کبــک و تیهو بــه همــراه یک قبضه اســلحه 
دولول کالیبر 12 و تعدادی فشــنگ کشف 

و ضبط شد. 
پرونده ایــن متخلــف بــرای ســیر مراحــل 
قانونی تحویل مراجع قضایی شهرســتان 

شد.

بر اساس جدیدترین رنگ بندی اعالم شده 
از ســوی وزارت بهداشــت 1۵ شهرســتان 
اســتان اصفهان در وضعیت زرد کرونا ثبت 

شده است.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت رنگ بندی 
جدید شهرستان های اســتان اصفهان در 

زمینه شیوع کرونا اعالم شده است.
برآورد ها نشــان می دهد که با توجــه به قرار 
گرفتــن 1۵ شهرســتان اســتان اصفهــان در 
وضعیــت زرد کرونــا در اســتان شــاهد روند 

نزولی بیماری کرونا هستیم.
و  خــور  شهرســتان های  اســاس  بر ایــن 
بیابانــک، نائیــن، آران و بیــدگل، لنجــان، 
خمینی شهر، دهاقان، ســمیرم، چادگان، 
خوانسار، فریدن، فریدونشهر، شاهین شهر 
و میمــه، تیران و کــرون، بوئین میاندشــت 
و گلپایــگان در وضعیــت زرد شــیوع کرونــا 

قرار دارند.
اصفهــان،  شهرســتان های  همچنیــن 
اردســتان، نطنــز، کاشــان، نجــف آبــاد و 
شــهرضا نیــز در وضعیــت نارنجــی و پرخطر 

کرونا ثبت شده اند.
مبارکه تنها شهرستان استان اصفهان است 
که در وضعیت قرمز کرونا قــرار گرفته و همه 
محدودیت های وضعیت قرمز کرونا شامل 

شهروندان این شهر می شود.
شهرســتان برخوار نیــز همچنان تنها شــهر 
اســتان اصفهان با وضعیت آبــی کرونا ثبت 
شــده و هیچ شهرســتانی هنوز در وضعیت 

سفید کرونا قرار نگرفته است.

استاندار اصفهان: 

رسیدن به رقم ۸۵ درصد
کسیناسیون نیازمند   وا

عزم جدی است 

دستگیری متخلف 
کاشان  شکار و صید در 

۱۵شهرستان استان اصفهان
کرونایی  در وضعیت زرد 

کل ورزش و جوانان اصفهان در حوزه ازدواج  حضور فعال اداره 

گرفتند  ۱۰ پژوهشگر واحد نجف آباد در لیست دانشمندان برتر جهان قرار 
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نقش رسانه ها در ارتقای فرهنگ عمومی چیست؟
یکــی  گروهــی  رســانه های 
مهــم  ابزارهــای  و  عوامــل  از 
جامعه پذیــر کردن افراد و رشــد 
فرهنگ آنها اســت که نقش بســزایی در تحول و 
گــون زندگی ایفا  ارتقای کیفیت جنبه هــای گونا

می کند.
امــروزه انســان ها در معرض نهادهای رســانه ای 
متولد می شوند، می اندیشند، دنیا را از این منظر 
می بینند و رفتارهای خود را بر اســاس الگوهای 
برگرفته از کتاب، مجله، روزنامه، فیلم، ماهواره، 
تلویزیــون، رادیــو و اینترنــت ســامان می دهنــد. 
بنابرایــن می توان گفــت شــکل گیری فرهنگ در 
جوامع انســانی تحت تأثیر مســتقیم رسانه های 
گروهی قرار دارد و این ابزارها، الگوهای رفتاری و 

فرهنگ زندگی آنان را شکل می دهد.
     فرهنگ چیست؟

کلمــه،  یونســکو، فرهنــگ را در معنــای عــام 
مجموعــه وجــوه تمایــز بخش هــای معنــوی، 
مــادی، فکــری و احساســی قلمــداد می کنــد که 
گی یــک جامعــه یــا گــروه اجتماعی به شــمار  ویژ
می آید و هنر، شیوه زندگی، حقوق اساسی بشر، 
نظام ارزشی، سنت ها و باورها را شامل می شود.

کــه شــیوه گویــش و  فرهنــگ چارچوبــی اســت 
پوشــش مــردم، طــرز تهیــه و مصــرف، ســاختار 
تقســیم زمــان و فضــا، شــیوه دســت افشــانی و 
اجتماعی کردن ارزش ها و نحوه زندگی روزمره در 

آن شکل می گیرد.
     رسانه چیست؟

در تعریف رسانه باید گفت که رسانه یک واسطه 
عینی و عملی در فرآیند برقراری ارتباط اســت. با 
توجه به وجود دو نوع کارکرد آشکار و نهان برای 
پرداختن به رســانه ها، کارکرد رســانه ها را بدین 

ح کرد: گونه می توان مطر
الف: کارکرد آشکار: رسانه محل برخورد یا تقاطع 
پیــام و گیرنــده پیــام یــا محل برخــورد محــرک و 

مخاطب است.
برقرارکننــده  رســانه  نهانــی:  کارکــرد   -2
جریــان ارتبــاط و تأمیــن کننــده یــک بخــش یــا 
احســاس،  پیــام،  فراینــد  تمامی بخش هــای 

ک، انگیزش و در نهایت رفتار است. ادرا
     نقش رسانه در ترویج فرهنگ 

عمومی چیست؟
یکــی از مقوالتی که رســانه ها بــه آن می پردازند، 

نوعی نفوذ و تأثیرگذاری در میان اعضای جامعه 
و مخاطبان خود است. بدین ترتیب، رسانه ها با 
ترغیب، تشویق، تبلیغ و حتی ارعاب، مخاطبان 
را وامی دارنــد به قواعــد دلخواه صاحبان رســانه 

اعتقاد پیدا کنند.
رســانه ها از طریــق معرفــی هنجارهــای خــاص 
اجتماعــی و الگوهــا می توانند باعــث هم نوایی و 
هم سویی و به نوعی فرهنگ سازی در بین افراد 

جامعه شوند.
بــر کســی پوشــیده نیســت کــه رســانه ها یکــی از 
عوامل مهم فرهنگ سازی و البته تجلی فرهنگ 
در جامعه اســت و اصال فعالیت رســانه ای، خود 

یک کنش فرهنگی محسوب می شود.
در جهــان امروز که به عصر رســانه ها و شــبکه ای 
شدن ساختار اجتماعی مشهور است نمی توان 
تردیدی در نقش رســانه ها به ویــژه تلویزیون در 
فرهنگ سازی، فرهنگ پذیری و فرهنگ نمایی 

داشت؛ اساســا یکی از کارکردهای مهم رسانه ها 
طبق نظریه های معتبر علــوم ارتباطات، انتقال 
میــراث فرهنگــی اســت و رســانه در ایــن فراینــد 
بــه واســطه تجهیــزات ارتباطــی و جذابیت های 
صوتی - تصویــری از قابلیت و ظرفیت بیشــتری 

در فرهنگ سازی برخوردار است.
رســانه های جمعــی به عنــوان نیرویــی تأثیرگذار 
می تواننــد ضمــن تثبیــت افــکار، اعتقــادات، 
اصــول معانی، ارزش هــا، هنجارهــا و اخالقیات، 
موجبات اصــالح در نگرش های عمومی نســبت 
به ســنت ها، آداب و رســوم اجتماعــی، روندها و 
رویه ها، تفریح و کار، رفتارها، ابداعات، دانش ها، 
ابزارهــا، فناوری هــا، مهارت هــا، ســبک های 
زندگی، زبان، هنــر، قوانین، نمادهــا و نهادهای 
اجتماعــی را فراهــم آورنــد؛ در واقــع رســانه های 
جمعی از طریق الگوهای رفتاری، اصالح تفاسیر 
شــناختی، جامعه پذیری ارزش ها، جهت دهی 

به افکار عمومی، شکل دهی به باورها، تصاویر و 
ذهنیات اجتماعــی، از توان مهندســی فرهنگی 

برخوردارند.
     نتیجه گیری:

کــه فرهنــگ در ایــران هــم  واقعیت ایــن اســت 
الیه هــای متعــدد دارد و هــم از تنــوع زیســتی 
برخــوردار اســت. فرهنــگ در ایــران از یــک ســو 
بــه فرهنــگ ملــی و مذهبــی و از ســوی دیگــر بــه 
فرهنگ های بومی و اقوام مختلف تقسیم بندی 
شده است و رسانه تالش کرده تا در عین احترام 
به ارزشــهای بومی و محلــی، به حفــظ وحدت و 

صیانت از فرهنگ ملی بپردازد.
فرهنــگ و رســانه هــر دو قابلیــت تأثیرگــذاری و 
تأثیرپذیــری از یکدیگــر را دارنــد، ضمن اینکــه 
می تواننــد در فرآینــد فرهنــگ گرایــی و فرهنــگ 
یــا تغییــر عالیــق و منافــع  بــا تبییــن  پذیــری 

اجتماعی، به فرهنگ سازی مبادرت ورزند.

کارگــردان  رضــا  کنگازیــان 
نمایــش »لوکوموتیــو« دربــاره 
شــکل گیری این اثــر نمایشــی و 
دالیلی کــه باعــث شــده از اصفهان بــرای اجــرا در 
یکی از تماشــاخانه های شــهر تهران اقدام کنند، 

توضیحاتی ارائه داد. 
رضا کنگازیان کارگردان نمایش »لوکوموتیو« که به 
تازگی اجرای خــود را در خانه نمایــش مهرگان آغاز 
کرده اســت در این بــاره گفت: گروه مــا در اصفهان 
مستقر است و از این شهر برای اجرا در تهران اقدام 
کردیم. از آنجا که بازیگران گروه جوانانی هستند که 
شرایط اجرا برایشان در اصفهان فراهم نبود و کمتر 
می توانســتند در آنجا کار کننــد، تصمیم گرفتیم 
نمایشی را برای اجرا در تهران آماده کنیم تا استعداد 
و توانایی بچه ها بیشتر به چشم بیاید. یکی دیگر از 
اهدافمان از اجرا در تماشاخانه مهرگان نیز فراهم 

شدن امکان اجرا در جشنواره تئاتر فجر بود.
وی ادامــه داد: زمانی کــه کار را اســتارت زدیم اوج 
کرونا بــود اما مــا از ابتدا ایــن دغدغه را داشــتیم که 
تئاتر را تنهــا نگذاریــم و هم خودمان خانه نشــین 
نباشــیم و هم همراه و پشــتیبان حرفه ای باشیم 
کــه در آن مشــغول بــه فعالیــت هســتیم چــون 
اعتقادمان ایــن بــود کــه در این شــرایط اســت که 
تئاتر بــه یــک همــراه نیــاز دارد و از طــرف دیگر هم 
انگیزه بچه هــای گــروه، اشــتیاقمان را بــرای اجرا 
بیشــتر می کرد. شــکل گیری این اثر نمایشی کامال 

خودجــوش بــوده و تا امــروز نیــز از جایــی حمایت 
نشــدیم. برای ایــن چنــد روز در تهــران پانســیون 
گرفته ایــم و عالوه بر هزینه های اجــرا، هزینه تولید 
موسیقی نمایش نیز زیاد بوده که آن را هم به صورت 
شخصی پرداخت کردیم. این کارگردان تئاتر ادامه 
داد: دکور نمایش به صورت مینیمال طراحی شده 
است اما از طرف دیگر موسیقی کار به شدت قابل 

دفاع از کار درآمده است به این ترتیب که با حضور 
نوازنــدگان حرفــه ای اصفهــان کار به صــورت یک 
آلبوم طراحی شــده و آماده ســازی آن ۸ ماه زمان 
گر شرایط سالن مناسب باشد با حضور  برده است. ا
یکی دو نوازنده قطعات موسیقی را به صورت زنده 
برای مخاطبان می نوازیم که شامل ۵ قطعه و یک 

بداهه نوازی است.

کنگازیــان درباره نگارش نمایشــنامه توضیح داد: 
من پیش از کارگردانی در حوزه نگارش نمایشنامه 
فعالیت داشتم. داستان نمایش »لوکوموتیو« هم 
در یک شــهر خیالی و در یک موقعیــت بی مکان و 
زمان اتفــاق می افتد. نمایــش از فضایــی فانتزی 
برخــوردار اســت و شــیوه اجرایی بــر پایه رئالیســم 
جادویی استوار شده است. همه اتفاقات نمایش 
خ می دهــد کــه شــاید شــباهتی بــه  در قطــاری ر
قطارهایی که تــا امروز دیده ایم، نداشــته باشــد و 

رخدادها در عین رئالیستی بودن نرمال نیستند.
وی در پایــان صحبت هایش یــادآور شــد: نگارش 
متن یک ســال و دراماتورژی و دیالوگ نویســی آن 
۶ ماه به طــول انجامید که با همراهی تعــدادی از 
نویسندگان خالق و دست به قلم اصفهانی صورت 
گرفت. بــا تالش هایی که انجام شــده متنی که در 
حال حاضر روی صحنه می رود، اثری کامل و روان 
اســت و با وجودی که فضای نمایش غیرمعمول 

است اما دیالوگ ها به گوش مخاطب می نشیند.
»لوکوموتیو« به کارگردانی رضا کنگازیان از یکشنبه 
نهم آبان ساعت 1۹ به مدت 12 شب و با مدت زمان 
۷۵ دقیقه در سالن شماره یک تماشاخانه مهرگان 

روی صحنه رفته است.
کیمیا مردان پور، سعید کریم زاده، مریم مویدی، 
مصطفــی فرهــادی، احســان شــاه کرمی، آریــا 
شیراسماعیلی، سوگل ســوادکوهی بازیگران این 

اثر نمایشی هستند.

کتــاب »تفاضل اجتماعی« نوشــته فرزانــه جعفریان 
توسط انتشارات سروش راهی بازار نشر شد.

مهم ترین دغدغه توده مردم به عنوان اجزای تشکیل 
دهنــده طبقــات اجتماعی، تحقــق عدالت اســت و 
اصالح اجتماعی بدون برپاداشتن عدالت اجتماعی و اقتصادی پدیدار 
نخواهد گشــت. انتشــارات ســروش در تازه ترین اثر خود با نام »تفاضل 
اجتماعی« تالیف فرزانه جعفریان ابعاد مختلف عدالت اجتماعی را مورد 
نقد و بررسی قرار داده و این موضوع را در قرآن و سیره نبوی ارزیابی نموده 
است. عدالت اجتماعی، تکریم طبقات مختلف اجتماعی است. قرآن با 
ک های مادی و نه معنوی به دالیل  طبقه طبقه کردن مردم بر اساس مال
مختلف از جمله زیر سوال رفتن اصل عدالت مخالف است. این رویکرد در 
بسیاری از برهه های حیات پیامبر )ص( قابل مشاهده است. نگاهی به 
دعوت انبیای الهی گواه این مطلب است که ایشان در کنار اصل دعوت 
همگانی در ابتدای رسالت خود، به شــرایط اجتماعی مردم زمان خود 
و تفاوت های متاثر از این شــرایط توجه داشتند و بر اســاس این موارد در 
گفت وگوهای خود با قومشان نسبت به این تفاضل ها موضع می گرفتند.

در فصل نخست این کتاب بعد از تعاریف اصطالحات مرتبط با طبقات 
اجتماعی، سیر پیدایش این طبقات بررسی می گردد.در این فصل۳محور 
منشأ شکل گیری نظام طبقاتی و طبقات اجتماعی، موضع قرآن در به 

رسمیت شناختن طبقات اجتماعی و گونه شناسی طبقات اجتماعی 
در قرآن مورد پردازش قرار می گیرند.

در فصل دوم با عنوان »رویکرد قرآن نسبت به تفاضل اجتماعی«،در بخش 
اول ابتدا انواع طبقات اجتماعی نام برده شــده در قرآن مورد اشــاره قرار 
می گیرند و دربخش دوم با عنوان »مواجهه پیامبران با طبقات اجتماعی«، 
به رفتارشناسی پیامبران الهی مطابق با آیات قرآناهتمام می شود.در بخش 
سوم همین فصل با عنوان »مقایسه آیات سوره های مکی و مدنی درباره 
تفاضل اجتماعی«،آیات ناظر به تفاضل اعتقادی- عبادی وآیات ناظر 
به تفاضل اجتماعیبه تفکیک سوره های مکی و آیات سوره های مدنی 

مورد توجه قرار می گیرند.
کرم  در فصل ســوم این اثر با عنــوان »تفاضل اجتماعی در ســیره پیامبر ا
)ص(«ابتدا در بخش اول، گونه شناسی طبقات اجتماعی در مواجهه با 
پیامبر )ص( در دستور کار قرار گرفته و در بخش دوم به بیان اصول و مبانی 
سیره نبوی )ص( نسبت به مساله تفاضل اجتماعی در قالب محورهای 
۵گانه اصالح مدل نظام قشربندی، مخالفت در برابر تبعیض طبقاتی، 
برقراری عدالت میان همه طبقات، شایسته ساالری واجرای قانون بدون 

مالحظه جایگاه اجتماعی پرداخته می شود.
این کتــاب در 1۵2 صفحه و با قیمت ۶۵ هزار تومان از ســوی انتشــارات 

سروش وارد بازار نشر شد.

»لوکوموتیو« در فضایی فانتزی حرکت می کند

»تفاضل اجتماعی« توسط انتشارات سروش راهی بازار نشر شد

رسانه

نمایش

تازه های 
نشر

تومــان  میلیــارد   ۳.۵ فــروش  بــا  قهرمــان 
پرفروش ترین فیلم هفته بود.

 در هفتــه ای کــه گذشــت فیلم هــای قهرمــان، 
پــر  ترتیــب  بــه  گــردو  درخــت  و  دینامیــت 

فروش ترین فیلم های هفته بودند.
ح  آمار فــروش فیلم های ســینمایی به این شــر

است:
 12۷ • دینامیــت 2۰ میلیــارد و ۵۰ میلیــون )

روز/۳۵۰سالن(
• قهرمــان ۴ میلیــارد و ۵۰ میلیــون )۹ روز/2۶۰ 

سالن(
گــردو ۳ میلیــارد و 11۰ میلیــون )۶۵  • درخــت 

روز/1۳۰سالن(

• پوست ۵1۰ میلیون )2۳ روز/1۴۰ سالن(
• کله پوک 1۶۰ میلیون )۵۸ روز/1۰۰سالن(

• تک تیرانداز 1۵۰ میلیون )۴۴ روز/۴۶سالن(
• گیسوم ۷2 میلیون )۶۵ روز/۶۰سالن(

• تومان 12 میلیون )2 روز/2۰سالن(

فیلم »قهرمان« اصغر فرهادی امشــب به عنوان 
کران  فیلم افتتاحیه جشنواره فیلم اجیال دوحه ا
می شــود. نهمیــن دوره جشــنواره فیلــم اجیال 
که از ســوی موسســه فیلم دوحه برگزار می شــود 
امشب با فیلم »قهرمان« ساخته اصغر فرهادی 
شــروع به کار می کند. این جشــنواره که از شــنبه 
۷ نوامبر شــروع به کارکرد و تا 1۳ نوامبر ادامه دارد 
نماینده ایران در رقابت اســکار 2۰22 را به عنوان 

فیلم افتتاحیه خود برگزیده است.
فرهــادی از ســابقه همــکاری طوالنــی مدتــی بــا 
موسسه فیلم دوحه برخوردار است و سال 2۰1۷ 

در مسترکالس های این برنامه شرکت کرده بود.
جشــنواره اجیال امســال با شعار »شــروع را فشار 

بــده« و تقریبــا بــه صــورت تمــام فیزیکــی برگــزار 
می شود. این جشنواره سال پیش با رعایت همه 

پروتکل های کووید 1۹ برگزار شده بود.
مدیر جشنواره انتخاب فیلم امسال را کار راحتی 
خواند زیــرا فیلم های زیــادی در ایــن دوره تولید 
شــده اند و شــماری از فیلم های حاضــر از جمله 
فیلم هایی هستند که بر مبنای برنامه حمایتی 

موسسه فیلم دوحه تولید شده اند.
»اورکا« ساخته سحر مصیبی فیلم دیگری از ایران 
اســت که در این رویــداد نمایش داده می شــود. 
کل از لبنــان کــه  »کاســتا بــراوا« ســاخته مونیــا ا
نماینده این کشــور در رقابت اســکار 2۰22 است 
و فیلم مستند ساخته عبداهلل خاطب با عنوان 
»فلسطین کوچک، خاطرات یک شب محاصره« 

هم از دیگر فیلم های این جشنواره خواهد بود.
»ســیارک« ســاخته مهدی حســینوند، مستند 
کو سالمی و فیلم های کوتاه  »شادگان« ساخته ا
»روباهی که به دنبال صدا رفت« ساخته فاطمه 
گودرزی و »قبل از تاریکی« ساخته مصیب حنایی 
دیگر نماینــدگان ســینمای ایران در ایــن رویداد 

سینمایی هستند.

2۶11 اثــر از ۷۳ کشــور جهــان متقاضــی حضــور در 
پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران 
»ســینماحقیقت« هســتند. طبق آمار دبیرخانه 
پانزدهمین جشنواره »سینماحقیقت« کشور های 
متقاضــی حضــور در ایــن دوره از جشــنواره اعــالم 
شــدند. ۷۳ کشــور با ثبــت اثــر متقاضی حضــور در 
بخــش بین الملــل پانزدهمیــن دوره از جشــنواره 
شده اند که این کشور های عبارتند از هند، برزیل، 
اســپانیا، ایتالیا، آمریکا، ترکیــه، روســیه، آرژانتین، 
فرانسه، آلمان، مکزیک، لهســتان، چین، کانادا، 
مصــر، پرتغــال، انگلســتان، یونــان، بنــگالدش، 
بلژیک، هلند، اندونزی، تایوان، کامبوج، کلمبیا، 
کراین، فیلیپین، استرالیا، صربستان، کره، عراق،  ا
رومانــی، لبنــان، کروواســی، هنــگ کنــگ، پــرو، 
کستان،  شیلی، اتریش، سوئد، آفریقای جنوبی، پا
مالزی، جمهوری چک، تونس، قزاقستان، ژاپن، 

کش،  کوادور، ونزوئال، مرا کی، فنالند، سوئد، ا اسلوا
مجارستان، استونی، بوسنی هرزگوین، سنگاپور، 
قزاقستان، ایرلند… پانزدهمین جشنواره بین المللی 
»ســینماحقیقت« در هفت بخش مسابقه ملی، 
بین الملل، جایزه شهید آوینی، بخش های جنبی 
ملی و بین الملل، بخش ویژه ایران 1۴۰۰، کارگاه های 
تخصصی و نکوداشــت با دبیری محمد حمیدی 

مقدم از 1۸ تا 2۵ آذر برگزار می شود.

شهردار خوانسار با اشاره به تعریف »خانه تاریخی 
ابهری« در طــرح بازآفرینی شــهری، گفت: پس 
از آماده ســازی طــرح و دریافــت کــد اعتبــاری، 

بازآفرینی این بنای تاریخی آغاز می شود. 
ابوالفضل توکلی شهردار خوانســار گفت: یکی از 
برنامه های شهرداری خوانسار حفظ آثار تاریخی 
از جمله خانه تاریخی ابهری است که در جذب 

گردشگر به خوانسار نقش دارد.
وی بــا بیان اینکه »خانــه تاریخی ابهری« ســال 
1۳۸2 توسط شــهرداری خوانســار از مالکان آن 

خریداری شده است، گفت: بر اساس پیش بینی 
میراث فرهنگی، مرمت و بازسازی »خانه تاریخی 

ابهری« نیاز به 1.۵ میلیارد تومان اعتبار دارد.
شهردار خوانسار با اشاره به تعریف »خانه تاریخی 
ابهری« در طــرح بازآفرینی شــهری، گفت: پس 
از آماده ســازی طرح و دریافت کــد اعتباری این 
بنای تاریخی، بازآفرینی آن آغاز می شود تا گرد و 
غبار غربت از روی این اثر تاریخی به یادگار مانده 

از دوران قاجار برداشته شود.
وی تصریح کــرد: خانه هــای تاریخی بــه عنوان 
شناسنامه شهر و نمادی از آداب و رسوم و نحوه 
زندگی گذشتگان است که »خانه تاریخی ابهری« 
یکی از قدیمی ترین جاهای دیدنی خوانسار به 

شمار می رود.
توکلــی ادامــه داد: شــهر خوانســار دارای 122۶ 
هکتار بافت فرسوده است که تنها ۳۶ هکتار آن 
مصوب طرح بــاز آفرینی شــهری دارد و بازنگری 

طرح را پیگیر شده ایم.

مرمت و بازسازی گنبد هرمی شکل امامزاده سید 
فضل )ع( روســتای طامه شهرســتان نطنــز پایان 

یافت.
حسین یزدانمهر سرپرست اداره میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی شهرســتان نطنــز بــا 
اشاره به آسیب های وارد شده به این بنای تاریخی 
گفت: آواربرداری، تخریب قســمت های فرسوده، 
اســتحکام بخشــی، مرمــت گنبــد، اجــرای نمای 
کاشــی کاری به شــکل اولیــه و مرمــت شبســتان با 
نظارت کارشناسان میراث فرهنگی این شهرستان 

انجام شد.
بنای تاریخی امامزاده ســیدفاضل بن موســی بن 

جعفر )مشــهور بــه شــاه ســید( در دامنــه تپه های 
شمالی روستا و در میان انبوهی از درختان با گنبدی 
هرمی شکل با 1۶ ترک فیروزه ای قرار دارد، که چشم 

هر بیننده ای را به خود مجذوب می کند.

عبور دینامیت از مرز ۲۰ میلیارد تومان 

»قهرمان« اصغر فرهادی جشنواره دوحه را افتتاح می کند

حضور ۷۳ کشور در بخش بین الملل »سینماحقیقت«

»خانه تاریخی ابهری« در خوانسار مرمت و بازسازی می شود 

گنبد امامزاده سید فضل  پایان مرمت و بازسازی 
روستای طامه 

سینما

میراث تاریخی

پیمان جبلی رییس صداوســیما به پشت 
صحنه چند سریال رفت و در یکی از همین 
کیــد کــرد کــه قصــه ســریال ها  بازدیدهــا تأ

پرانتز باز نباشد. 
از  صداوســیما  رییــس  جبلــی  پیمــان   
چند پــروژه ســریالی که این روزهــا در حال 

تصویربرداری است بازدید کرد.
از جمله ایــن پروژه هــا ســریال »طــالق« 
بــه کارگردانــی ابوالقاســم طالبی بــود که با 
محوریت معضالت اجتماعی و فسادهای 

اقتصادی در حال ساخت است.
در بخشــی از پشــت صحنه هــای ویدئوی 
حضور جبلی که در شبکه خبر پخش شد، 
رییس صداوسیما درباره پایان بندی قصه 
به طالبی کارگردان سریال می گوید: برآیند 
کار باید به گونه ای باشــد کــه آخرش پرانتز 
بسته باشــد یعنی نباید کاری را بگذاریم با 

پرانتز باز تمام شود.
کارگردانــی  بــه  کــه  ســربرون«  »جشــن 
مجتبــی راعی این روزهــا در شــهرک غزالی 
تصویربــرداری می شــود دیگر ســریالی بود 

که جبلی به پشت صحنه آن رفته است.
جبلــی در شــهرک غزالــی و پــس از بازدیــد 
از »جشــن ســربرون« بــا داوود میرباقــری 
کارگــردان ســریال »ســلمان فارســی« نیــز 
کارگاه هــای مختلــف  گفتگــو می کنــد و از 

لباس و تجهیزات بازدیدی دارد.
رییس رســانه ملی در پایان درباره اهمیت 
تولید مجموعه های نمایشــی عنوان کرد: 
اهمیتی که حوزه نمایشی دارد شاید کمتر 
حوزه ای از حوزه های پیــام از آن برخوردار 
است. عمده تمرکز دوره جدید از زمانی که 
مدیریت ســازمان تغییــر کرده بــر روی این 

حوزه است.
وی بــا اشــاره بــه بیــش از 1۰۰ ســریال در 
مراحــل مختلف تولیــد گفت: خدا را شــکر 
ســریال های دیگــری در حال تولید اســت 
کارهای خوبــی دارد آمــاده می شــود و فکر 
می کنم امسال نوروز و ماه رمضان پرنشاط 
و متناســب بــا فضای ایــن دو مناســبت 

خواهیم داشت.

مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان 
و دبیــر شــورای فرهنــگ عمومی اصفهــان 
گفــت: رعایت عدالت اجتماعــی و توجه به 
معنویــت در توســعه و پیشــرفت از اصــول 

فرهنگ عمومی در جامعه اسالمی است. 
حجــت االســالم و المســلمین رمضانعلــی 
معتمدی افزود: اهمیت فرهنگ در تحقق 
تداوم انقالب اســالمی از نکاتی است که بر 

هیچکس پوشیده نیست.
وی بــا بیان اینکــه شــخصیت اجتماعــی 
و زبــان مــردم یــک جامعــه در فرهنــگ 
داد:  ادامــه  می شــود،  عمومی خالصــه 
فرهنــگ عمومی جامعــه اســالمی باید بــر 

اساس ارزش های دینی باشد.
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان 
اصفهــان با بیان اینکه اســتکبار ســتیزی و 
ظلم ســتیزی از اصول فرهنــگ عمومی در 
اســالم اســت، اظهــار داشــت: پیونــد بین 
جوانــان و مرجعیــت و حــوزه علمیــه یــک 

اصل اساسی در فرهنگ دینی است.
وی بــا اشــاره به اینکــه فرهنگ ســازی و 
برنامه ریــزی  عمومی نیازمنــد  فرهنــگ 
است، ادامه داد: در حوزه قوانین نیازمند 

مقرراتی در سطح خرد و کالن هستیم.
حجت االســالم معتمــدی درباره شــورای 
فرهنــگ عمومی گفــت: براســاس مصوبــه 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، فرهنــگ 
عمومی بــه اداره هــای فرهنــگ و ارشــاد 
اسالمی محول شــده و ۳۳ دستگاه در این 

شورا عضو هستند.
وی خاطرنشــان کــرد: اســتان اصفهان در 
تعــداد مصوبــات و تهیــه اســناد و قوانیــن 
فرهنگی، رتبه دوم کشور در بخش فرهنگ 

عمومی را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان 
گفــت: شــورای فرهنــگ عمومی اســتان 
در این سال ها با برنامه ریزی توانسته است 

اسناد بسیار خوبی را تهیه و تدوین کند.
کارگــروه تخصصــی  وی بــا بیان اینکــه ۹ 
در این شورا فعالیت داشته و دستگاه های 
اجرایــی بــه فراخــور وظایــف خــود با شــورا 
همکاری دارند، اظهارداشت: این شورا در 

شهرستان ها نیز فعال است.

رئیس صداوسیما خواستار 
پایان بسته سریال ها شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اصفهان:

رعایت عدالت اجتماعی 
از اصول فرهنگ عمومی 
در جامعه اسالمی است
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در داربی اصفهان؛

ذوب آهن ترمز سپاهان را کشید
گردان  داربی اصفهان با برتری شا

مهدی تارتار به پایان رسید.
دیدار دو تیم ذوب آهن و سپاهان 
در قالب هفته چهارم لیگ برتر در ورزشگاه فوالدشهر 
برگزار شد که این دیدار در نهایت با برتری یک بر صفر 

گردان مهدی تارتار به پایان رسید. شا
ســجاد شــهباززاده در دقیقــه ۳۹ یــک پنالتــی برای 
طالیی پوشــان به دســت آورد امــا ضربــه او را حبیب 

فرعباسی مهار کرد.
در دقیقــه ۵۷ ســجاد دانایــی روی ارســال هافبک 
ذوبی ها با یک ضربه روی پا دروازه کریستوفر کنت را 

باز کرد تا تک گل بازی به ثمر برسد.
دانیال اســماعیلی فر مدافع راســت ســپاهانی ها در 
دقیقه ۶۰ با مصدومیت مواجه و از زمین خارج شد و 

جای خود را به رضا میرزایی داد.
در دقیقه ۶۸ جالل الدین علی محمدی به دلیل خطا 
و ضربه این بازیکن به صورت بازیکن ذوب آهن از داور 

بازی کارت قرمز مستقیم گرفت و اخراج شد.
در ادامــه محمدرضــا خلعتبــری کــه روی نیمکــت 
نشســته بود، به دلیل اعتــراص بــه داوری کارت زرد 

گرفت.
سپاهانی ها با شکست در این دیدار صدر جدول را از 
دست دادند و ۹ امتیازی باقی ماندند. ذوب آهن نیز 

با این پیروزی شش امتیازی شد.
     نویدکیا: دوست ندارم احساسی بازی کنیم

ســرمربی ســپاهان گفت: احساســی بازی کــردن را 
دوســت نــدارم و نمی خواهــم بازیکنانم احساســی 

بازی کنند.
محرم نویدکیــا پس از شکســت یک بــر صفر تیمش 
مقابل ذوب آهن اظهار کرد: نیمه اول فوتبال خیلی 
خوبی را ارائه کردیم و موقعیت های خوبی هم داشتیم 
و حتــی یک موقعیت خــوب را هــم از دســت دادیم. 
در مجمــوع فوتبــال مالکانه خوبــی بود. نیمــه دوم 
همان کار را داشتیم تکرار می کردیم اما برخالف بازی، 
بازیکنان مان تمرکزشان را روی یک ضربه کرنر از دست 
دادند و همان توپ آمد و گل خوردیم. به نظر من هیچ 
مشکلی نبود و باالخره یک تیم گل می خورد و یک تیم 

هم گل می زند.

او ادامــه داد: مــا در یک صحنه هــم بازیکن مــان را از 
دست دادیم و اخراج شد اما بعد از آن شروع کردیم به 
یک بازی احساسی و آن تمرکزی که باید در سازمان 
دفاعی داشته باشیم را نداشتیم و یکی دو موقعیت 
خیلی خــوب را به حریــف دادیم و خوشــخبتانه گل 
بیشــتری نخوردیــم. در مجمــوع باید ایــن را بگویم 
کــه فوتبــال چنیــن روزهایــی را هــم دارد چــون 
موقعیت هایمان گل نشد، پنالتی را خراب کردیم و 

یک اخراجی دادیم.
سرمربی سپاهان با بیان این که احساسی بازی کردن 
را دوست ندارم و نمی خواهم بازیکنانم احساسی بازی 
کنند، گفت: من دلم می خواست جدا از هر نتیجه ای 
کتیکی مــان را ادامه می دادنــد. از 2۵ دقیقه  بازی تا
آخر راضی نیســتم و به دلیل عدم تمرکز بعد از اخراج 
شدن، از بازیکنانم راضی نیستم. به ذوب آهن باید 
تبریک گفت چون برد شیرینی را بعد از چندین سال 

به دست آوردند.
او درباره جان باختن هوادار سپاهان گفت: دیشب 
از هــواداران خواهش کــردم که به همــراه اتوبوس به 
ســمت ورزشــگاه حرکت نکنند. هیچ چیــزی ارزش 
ندارد یک نفر را از دســت دهیم و خانواده اش داغدار 

شود. قبل از بازی متوجه شدیم که چنین اتفاقی رخ 
داد و این مســاله روی بازیکنان و روی تیم تاثیر گذار 
است. بچه ها حس خوبی ندارند وقتی می فهمیم 
هواداری جانش را از دست داده است. لطفا به دنبال 

اتوبوس نیاید.
نویدکیا دربــاره مصدومیت اســماعیلی فر گفــت: او 

مصدوم شد و به این دلیل او را تعویض کردیم.
     تارتار: تیم ما خیلی کار دارد

سرمربی ذوب آهن گفت: تیم ما خیلی کار دارد و خدا 
به ما کمک کرد که در این چند هفته نتیجه گرفتیم.

مهدی تارتار پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل 
سپاهان اظهار کرد: من یک عمل جراحی دارم و بعد از 
آن سه روز کنار تیمم نیستم. مصدومیتی دارم که باید 
از همه عذرخواهی کنم که نشسته این بازی را دنبال 
کردم. حالت خوبی ندارد که یک مربی نشسته در کنار 
تیمش باشد. نیمه اول سپاهان تیم برتر میدان بود 
اما در نیمه دوم با تغییراتی که ایجاد کردیم توانستیم 
به گل برســیم و بعــد از این که ســپاهان 1۰ نفره شــد، 
احساسی بازی کرد و ما می توانستم در ضد حمالت 

به گل های بیشتری دست پیدا کنیم.
گر نیمه  او ادامه داد: زیبایی فوتبال به همین است و ا

اول ســپاهان بــه گل می رســید، جریان بــازی تغییر 
می کرد. ما باید منطقی باشــیم اما اتفاقــات فوتبال 
برخالف بازی با استقالل به سود ما رقم خورد و باعث 
شد سه امتیاز شیرینی را به دست آوریم. به هواداران 
تبریک می گوییم که بعد از سال ها توانستیم سپاهان 
را شکست دهیم. این شهر باید به این دو تیم افتخار 

کنند چون هر دو تیم بسیار باکیفیت هستند.
حملــه  در  بیان این کــه  بــا  ذوب آهــن  ســرمربی 
توانستیم قوی عمل کنیم، گفت: البته من از دست 
مهاجمان مان عصبانی شــدم چون موقعیت های 
خیلی خوبی به دست آوردیم اما از دست دادیم. باید 

قدر موقعیت هایمان را بدانیم.
او درباره تفاوت داربی اصفهان و دیگر داربی ها گفت: 
من تجربه بازی کردن در داربی اصفهان را هم دارم و 
با پیراهن سپاهان حتی یک پنالتی را از دست دادم 
کنون خوشحالم با ذوب آهن پیروز شدم. من هر  اما ا
جا که کار کنم به پیراهنم تعصب دارم. حساســیت 
داربی اصفهان از تهران کمتر است و این باعث می شود 
بازیکنان بتوانند ریسک کنند یا نمایش بهتری داشته 
باشــند. این اشتباه اســت که حساســیت بازی ها را 

باال ببریم.
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دو هوادار ســپاهان قبل از شــروع بازی این تیم 
برابر ذوب آهن دچار سانحه شدیدی شدند.

به گزارش ایمنا، دو هوادار سپاهان قبل از شروع 
بــازی تیم هــای ســپاهان و ذوب آهن در مســیر 
ورزشــگاه فوالدشــهر دچــار ســانحه شــدیدی 
شدند. این دو هوادار حین بدرقه تیم سپاهان 
و در حالی که ســوار بر موتورســیکلت بوده اند با 
خودرو پژو پارس برخورد داشتند. این در حالی 
است که گفته می شــود یکی از دو هوادار مذکور 
فوت کرده و دیگری در بیمارستان بستری است.

ع،  گفتنی اســت بنا بر ادعای ســرهنگ اصغر زار
رئیس پلیس راه استان اصفهان خودرو خاطی 
پس از حادثه متواری شــد و نیروهای پلیس در 

حال پیگیری این موضوع هستند.

پیــش از این محــرم نویدکیا ســرمربی ســپاهان 
بارها نسبت به بدرقه اتوبوس باشگاه سپاهان 
توسط هواداران تذکر داده بود اما به نظر می رسد 
فرد مذکور همــواره اتوبوس زردپوشــان را بدرقه 

می کرد.

ملــی  تیــم  ســرمربی  اســکوچیچ«  گان  درا
فوتبال ایران به عنوان یکی از 2۰ نامزد بهترین 

مربی ملی جهان در سال 2۰21 انتخاب شد.
به گزارش  مهر، فدراســیون بین المللی تاریخ 

و آمار اســامی 2۰ مربی ملی برتر جهان در سال 
ح  2۰21 را اعــالم کرد کــه در میان اســامی مطر
گان اســکوچیچ ســرمربی تیــم  شــده، نــام درا

ملی ایران هم دیده می شود.
اســکوچیچ کــه بــا تیــم ملی ایــران 1۰ پیــروزی 
متوالی را کســب کرده بود، در این فهرست در 
کنار مربیان مطرحی چــون مانچینی، فرانک 
دی بوئــر، شــوچنکو، ســاوت گیــت، دیدیــه 

دشان، اسکالونی، تیته و… قرار دارد.
از قــاره آســیا عــالوه بــر اســکوچیچ، اســامی 
 ســرمربیان عربســتان، قطــر و ژاپــن در ایــن 

فهرست قرار دارد.

دارنده مدال طــالی بازیهای المپیک برای حضور 
در انتخابــات کمیســیون ورزشــکاران فدراســیون 
جهانی بــه عنــوان نماینده ایــران شــرکت می کند. 
به گزارش مهر، در حاشیه بیســت و پنجمین دوره 
رقابتهای کاراته قهرمانی جهان انتخابات کمیسیون 
ورزشــکارات WKF برگزار خواهد شــد. کمیســیون 
ورزشکاران فدراسیون جهانی شــش عضو دارد که 
دوره حضــور دو عضــو آن به اســامی »ریو کییونــا« از 
ژاپن و »ویکی پانتسیدو« از یونان پایان یافته و از این 
کمیســیون خارج می شــوند. برای جایگزینی این 
دو عضو هفت نفر نامزد شده اند. ســجاد گنج زاده 
از ایران، »استانیسالو هورونا« )اوکراین(، »ریو کییونا« 
)ژاپــن(، »ویکــی پانتســیدو« )یونــان(، »اینگریــدا 
کی(، »ایو مارسیال تادیسی«  سوچانکووا« )اســلوا

)مجارستان( و »ایرینا زارتسکا« )آذربایجان( هفت 
کاراته کاهایی هستند که در جریان رقابتهای قهرمانی 
جهان برای حضور در این کمیســیون بــه رقابت با 
یکدیگر خواهند پرداخت. کلیه کاراته کاهای حاضر 
در بیست و پنجمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان 

در این رأی گیری شرکت می کنند.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن گفت: بازیکنان 
ما از تیم هــای دیگر طلبکار هســتند باید حق 
شــکایت بدهند، برای ایفمارک و تســت های 
پزشــکی از حســاب بازیکن پول کــم می کنند 
خ نمی دهد. باید رسیدگی  ولی هیچ اتفاقی ر
صــورت بگیــرد و ایــن پولی کــه ســازمان لیگ 

می گیرد کم نیست.
بــه گزارش ایمنا، مســعود ابراهیــم زاده پس از 
پیروزی ذوب آهــن مقابل ســپاهان در جمع 
خبرنــگاران اظهــار کرد: بــه هر دو تیم خســته 

نباشــید می گویم، بــازی خوبی شــاهد 
بودیــم، دربــی لــذت بخشــی بــود و 
صحنه ای که اخراج علــی محمدی را 
به همراه داشت نباید اتفاق می افتاد 

زیبایــی  بــازی  دوتیــم  زیــرا 
داشتند.

وی افــزود: دو تیــم تمــام 
بازیکنــان خــود را داشــتند 
کــه مــا گلزنــی کردیــم، بعد 
از ده نفره شــدن ســپاهان 

گل  موقعیــت  چنــد 
داشــتیم. اجازه موقعیت 
سازی به این تیم ندادیم 
و بــه جــز پنالتــی ضربه در 
چهــار چــوب نداشــتند، 

ســپاهان تیــم پــر مهــره ای 

اســت که بــرای قهرمانی هزینــه کــرده ولی ما 
هم ذوب آهن هستیم و می خواهیم دو سال 

کامی را جبران کنیم. نا
کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اضافه کرد: هر 
بازی برای برد به زمین می رویم و به باخت فکر 
نمی کنیم، امیدواریم روند پیــروزی ادامه دار 

باشد و هواداران را خوشحال کنیم.
ابراهیــم زاده در جــواب پرسشــی مبنــی بــر 
پرداخت پنج درصد از قــرار دادهای بازیکنان 
بــه ســازمان لیــگ و اعتــراض وریــا غفــوری 
کاپیتــان اســتقالل به ایــن ماجــرا، اظهار 
کرد: گرفتــن دریافتی ایرادی نــدارد ولی 
بایــد بــه جــای آن کاری انجــام دهنــد، 
بازیکنــان مــا از تیم هــای دیگــر طلبــکار 
شــکایت  حــق  بایــد  هســتند 
برای ایفمــارک  بدهنــد، 
از  پزشــکی  تســت های  و 
کــم  حســاب بازیکــن پــول 
می کننــد ولی هیــچ اتفاقی 
بایــد  نمی دهــد.  خ  ر
رســیدگی صــورت بگیــرد 
و ایــن پولــی کــه ســازمان 
لیگ می گیرد کم نیست، 
امیــدوارم به ایــن موضوع 
رسیدگی شود ما هم از این 

قضیه ناراحت هستیم.

شهاب زاهدی مهاجم ایرانی تیم فوتبال زوریا 
لوهانســک اوکرایــن در ترکیــب تیــم منتخــب 

هفته چهارم لیگ کنفرانس اروپا قرار گرفت.
 ،SofaScore به گزارش مهر و با انتخاب سایت
شــهاب زاهــدی مهاجم ایرانــی تیــم فوتبــال 
زوریا لوهانسک اوکراین در تیم منتخب هفته 
چهــارم لیــگ کنفرانس اروپــا قــرار گرفت. این 

سایت به زاهدی نمره ۸.۳ را داده و به عنوان 
بهترین مهاجم این هفته انتخاب کرده است. 
زوریا برابر زســکا صوفیه بلغارستان قرار گرفت 
و با دو گل شهاب زاهدی و اللهیار صیادمنش 
مهاجمان ایرانی خود برابر حریفش به پیروزی 
رســید. زاهدی عالوه بر گلزنــی، پاس گل دوم 

را هم ارسال کرد.

فوت هوادار سپاهان در مسیر فوالدشهر

خبر

با اعالم فدراسیون بین المللی آمار؛
اسکوچیچ نامزد بهترین مربی ملی جهان 

در سال ۲۰۲۱ شد

گنج زاده نامزد حضور 
کاراته کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی  در 

مسعود ابراهیم زاده:

مشکلی ندارد سازمان لیگ از بازیکن دریافتی بگیرد 
کاری انجام دهند ولی به جای آن 

شهاب زاهدی بهترین مهاجم هفته چهارم لیگ کنفرانس 
اروپا

خبر

نماینــده وزن ۹۷ کیلوگرم ایــران بــا شکســت 
حریف آمریکایی راهی دیدار نهایی کشتی آزاد 
زیر 2۳ سال قهرمانی جهان شد و ۳ کشتی گیر 

دیگر ایران نیز راهی گروه بازنده ها شدند.
به گزارش ایســنا، در ادامه رقابت هــای ۵ وزن 
نخســت کشــتی آزاد زیــر 2۳ ســال قهرمانــی 
جهان در بلگراد پایتخت صربستان، امیرعلی 
آذرپیرا نماینــده وزن ۹۷ کیلوگرم ایــران راهی 
دیدار فینال شــد و احمد محمدنــژاد در ۵۷، 
کبــر فضلــی در ۷۰ و علی ســوادکوهی در  علی ا
وزن ۷۹ کیلوگرم نیز راهی گروه بازنده ها شدند. 
سید حسن عبادی در وزن ۶۵ کیلوگرم نیز از در 

رقابت ها کنار رفت.
در وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در دیدار 
نیمه نهایی مقابــل جاناتــان آیلــو از آمریکا با 
نتیجــه قاطــع ۹ بــر صفــر بــه برتــری رســید تا 
تنهــا فینالیســت کشــتی آزاد ایــران در ۵ وزن 

نخست این رقابت ها باشد. 

در هفته هشتم لیگ برتر فوتسال باشگاه های 
کشــور ســپاهان در خانه مقابل چیپس کامل 

مشهد تن به شکست داد.
روز دوم رقابت هــای هفتــه هشــتم لیــگ برتــر 
فوتسال مردان باشگاه های کشــور با انجام دو 

دیدار پیگیری شد.
تیــم فــوالد مبارکــه ســپاهان در ورزشــگاه آبفــا 
اصفهان میزبان تیم چیپس کامل مشهد بود 

که در نهایت با نتیجه ۳-۴ شکست خورد.
ســپاهان رده هشــتمی که برای بهبود جایگاه 
خود به هر ۳ امتیاز این دیدار نیاز داشــت سعی 
کرد بــا در اختیــار گرفتن بــازی بتواند بــه برتری 
برسد، مراد ناظری زننده گل اول این بازی برای 

سپاهانی ها بود.
در ادامــه علی اصغر ســوبدایی از چیپس کامل 
مشهد کار را به تساوی کشاند و در دقایق پایانی 
نیمه نخست محمد پیکان دومین گل مهمان 
مشهدی سپاهان را وارد دروازه آنها کرد تا نیمه 
نخست با نتیجه 2 بر یک به سود چیپس کامل 

مشهد به پایان برسد.
نیمــه دوم ســپاهان بــا تغییر سیســتم و فشــار 
حمالت بر روی دروازه میهمان مشهدی خود 
توسط میالد چراغی و محمد بیاتی به گل رسید 
و سینا هادیان نیز برای چیپس کامل گل زد تا دو 

تیم در عدد ۳ به تساوی برسند.
حمیدرضا مرادیان با زدن گل چهارم، سپاهان 
را از گرفتن حداقل امتیاز این دیدار محروم کرد به 

برتری ۴ بر ۳ رسید.

طــی مراســمی در زورخانه مــوال علــی در محله 
جویباره با حضور پیشکســوتان کشتی فرنگی 
و کشتی زورخانه ای از رسول جزینی مربی تیم 
ملی کشتی فرنگی ایران تجلیل به عمل آمد. تیم 
ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت های المپیک 
2۰2۰ ژاپن موفق شد با مربیگری رسول جزینی 
برای اولین بار در تاریخ برگزاری این رقابت ها پنج 

مدال طال کسب کند.

تیم فوالد مبارکه سپاهان با ۶ امتیاز در پایان 
دور نخســت لیگ برتر هندبال زنــان در صدر 

جدول قرار گرفت.
به گزارش ایســنا، در آخرین روز از رقابت های 
دور نخست لیگ برتر هندبال زنان چهار دیدار 

برگزار شد. 
در حساســترین دیدار دو تیم فــوالد مبارکه و 
شــهید شــاملی به مصاف هم رفتنــد که تیم 
فــوالد مبارکه توانســت با نتیجــه 2۹ بــر 1۹ به 
برتری برسد و با ســه برد در صدر جدول لیگ 

برتر قرار بگیرد.
در دیگــر دیدار این روز کات شــاهرود و آتریســا 
تهران مقابل هم قرار گرفتند که ایــن دیدار با 
نتیجه 2۴ بر 1۷ به سود کات به پایان رسید که 
اولین برتری کات شــاهرود در این مسابقات 

بود.
شــهرداری مالیــر بــا نتیجــه 2۸ بــر 2۸ مقابل 
ســنگ آهــن بافــق متوقــف شــد. صنایــع 
روشنایی یکتا البرز مقابل تاسیسات دریایی 

با حساب 1۸ بر ۳1 شکست خورد.

آذرپیرا تنها فینالیست ایران در 
۵ وزن نخست قهرمانی جهان

در ادامه هفته هشتم لیگ برتر 
فوتسال؛

شکست خانگی سپاهان 
کامل مشهد مقابل چیپس 

آیین تجلیل از رسول 
جزینی مربی تیم ملی کشتی 

فرنگی ایران

صدرنشینی فوالد مبارکه 
در لیگ برتر هندبال زنان

سرمربی تیم ملی بسکتبال بانوان،گفت: نمی توانم 
بگویــم بــه هماهنگــی صددرصــدی رســیدیم امــا 

گردانم از هماهنگی خوبی برخوردار هستند. شا
به گزارش تسنیم، شایسته متشرعی در آستانه مسابقات دسته دو کاپ 
آسیا گفت: تمام تمریناتی که ما انجام دادیم از لحاظ ارزشی معادل بازی 
گردانم  تدارکاتی بود که برای تیم ملی درنظر گرفته بودیم. بازی کردن شا
در کشور دیگری قبل از ورود به کاپ آسیا از لحاظ کنترل هیجان و اعتماد 
به نفس روی عملکردشان تاثیرگذار بود که علیرغم همه هماهنگی ها و 

برنامه ریزی های انجام شده متاسفانه در دقیقه ۹۰ لغو شد.
وی درخصوص تاثیر حذف مسابقه تدارکاتی تیم ملی با ترکیه روی عملکرد 
گردانش، اظهار داشت: ما تمام کارمان را کردیم، چون به جز این برنامه  شا
اعزام تیم ملی به ترکیه سعی کردیم برنامه هایی که برای تیم ملی در ترکیه 
در نظر گرفته بودیم را در تهران انجام دهیم بنابراین با تیم امرتات هم بازی 
دوستانه ای برگزار کردیم. سرمربی تیم ملی بسکتبال بانوان، خاطرنشان 
کرد: البته از لحاظ کمی و کیفی آن تیمی که قرار بود با آن بازی کنیم، نبود، 
اما به ما کمک کرد بازیکنانم در شرایط رسمی مسابقه قرار بگیرند چون 

مسابقه با حضور داور انجام شد و بازی خوبی بود. درعین حال نمی توانم 
بگویم به هماهنگی صددرصد رسیدیم، اما از هماهنگی خوبی برخوردار 
هستند و امیدوارم با بازی هایی که در روزهای اول و دوم انجام می دهیم 
تیم را محک بیشتری زده و به فینال صعود کنیم. وی بازدید مسئوالن 

کمیته ملی المپیــک و وزارت ورزش و جوانان از اردوی تیــم ملی را قوت 
قلب تیم دانســت و ادامه داد: وقتی که مســئوالن و بــزرگان ورزش ما به 
کیفیت کار بیشــتر از کمیت توجه می کنند برای ما ارزشــمند است، اما 
به این معنا نیست که صرفا در این مسابقات شــرکت کنیم ما پرقدرت 
شرکت خواهیم کرد و برای تیم های سوریه و لبنان که همگروه هستیم 
گردانم بتوانیم روی برنامه های مان  برنامه داریم و امیدوارم با تمرکز شا
بمانیم و نتیجه خوبی کسب کنیم. متشرعی درباره صحبت های کیمیا 
یزدیان تهرانی، یکی از ملی پوشان که در حضور رئیس کمیته ملی المپیک 
مشــکل نداشــتن بازی تدارکاتی را مطرح کرد، گفت: مــا گفت وگویی با 
گر نتوانستیم  رئیس فدراسیون داشته ایم و نظرشان این بود که حتی ا
اعزام داشته باشیم تیم کشور دیگری به ایران بیاید، چون سوریه برای 
انجام بازی دوســتانه در ایران اعالم آمادگی کرده بود، امــا ما چون برای 
خروج از ایران قبل از تورنمنت اصلی برنامه ریزی کرده بودیم این موضوع 
لغو شد. وی افزود: تمرین در فضای خارج از ایران و رویارویی در شرایط 
رسمی مسابقه ای قبل از تورنمنت اصلی درعملکرد بازیکنان موثر است 

که امیدوارم در آینده این اتفاق رخ دهد.

کاپ آسیا پرقدرت شرکت می کنیم متشرعی: در 

خبر

 یــک مربــی کاراتــه گفــت: رئیس 
فدراســیون کاراتــه بــا اصفهــان و 
اصفهانی هــا مقابلــه می کنــد و با 
شــرایطی که ایجاد می کنند اجــازه نمی دهند صرفا 
اصفهانی ها به عنــوان نفر اصلی پیراهن تیــم ملی را 
بپوشد. سعید َانالی  با بیان اینکه کاراته استان اصفهان 
مخصوصا در بخش مردان چند ســالی است با افت 
نسبتا زیادی روبرو شده است، اظهار داشت: مربیانی 
کثرا به مقام  که در اصفهان قهرمان پروری می کردند ا
پیشکســوتی رســیده اند و عرصه را بــرای جوان ترها 
باز کرده اند و یاری رسان آنها هستند، هرچند برخی 
چهره های همیشه حاضر که هیچگاه یک هنرجو تا 
حد کمربند زرد هم آموزش نداده اند همچنان دست 
از سر کاراته بر نمی دارند و موانعی را هم برای مربیان 
جوان ایجاد می کنند اما معتقدم باید از مربیان جدید 
که خود را اثبات کرده اند حمایت بیشتری شود. وی 
افزود: مربیان جــوان کاراته اصفهان زحمات زیادی 
می کشند و در مسابقات کشوری حائز رتبه می شوند 
و هنرجو یا هنرجویان خود را روانه اردوهای تیم ملی 
می کنند اما شواهد بیانگر آن است که فدراسیون کاراته 
بخصوص شخص رئیس فدراسیون به صورت علنی 
با اصفهان و اصفهانی ها مقابله می کند و با شرایطی 
که ایجاد می کنند، اجازه نمی دهند صرفا اصفهانی ها 
به عنوان نفــر اصلی پیراهن تیم ملی را بپوشــند و به 

مسابقات اعزام شوند.
مربی کاراته اصفهان ادامه داد: در مســابقاتی که به 
تازگی در زنجان برگزار شد، اصفهان در بخش بانوان و 
آقایان مدال های رنگارنگی کسب کردند و طبق اعالم 
فدراسیون نفرات اول، دوم و سوم به اردوی تیم ملی 
دعوت شدند، در مسابقات درون اردویی که پشت 
درهای بسته برگزار شد و اجازه حضور مربیان شخصی 
نفرات حاضر در اردو را نمی دادند اما در بخش بانوان و 
برخالف دستورالعمل خودشان به جز نفرات از قبل 
اعالم شده افراد جدیدی را که در مسابقات باخته اند 
را وارد اردو کرده انــد و بــرای مثــال در وزن ۶1 کیلوگرم 
امید که بانوی اصفهانی صاحب مدال طال شده بود را 

حذف و فردی از کرمانشاه را که در مسابقات قهرمانی 
کشور باخته بود و کال از گردونه انتخابی ها حذف شده 

بود را جایگزین وی کرده اند.
     همه استان ها امتیاز می گیرند جز اصفهان

کثر استان های  وی با بیان اینکه رئیس فدراسیون به ا
صاحب مدال و حتی بدون مدال، امتیاز می دهد بجز 
اصفهان، اظهار داشت: در بخش پسران هم یکی از 
هنرجویان خودم در مسابقات کشوری صاحب مدال 
نقره شد و با توجه به عملکردش به راحتی می توانست 
به عنوان نفر نخســت اعزام شــود اما در مرحلــه دوم 
انتخابی که همچنان اجازه حضور هیچکس و حتی 
فیلم برداری از مسابقات را نمی دادند به یکباره معلوم 

نیست چه می شود که فردی از یزد که در مسابقات 
کشوری نفر سوم شده اســت به عنوان نفر اصلی قرار 
است اعزام شــود. َانالی با عنوان اینکه چندین سال 
است با حضور یک کاتای تیمی در بخش بانوان که 
آن هم هیچ راهی برای کنار گذاشتنش ندارند، ظلم 
زیادی را به اصفهــان کرده اند، گفت: وقــار، متانت و 
شــخصیت باال و کم نظیر موجود در کاراته اصفهان 
بخصوص در شــخص رئیس هیأت، احتماال باعث 
مظلومیت اصفهــان و ایجاد این ظلم آشــکار شــده 
اســت. وی خاطرنشــان کــرد: در ماه هــای گذشــته 
کم بر فدراسیون کاراته باعث شده  سوءمدیریت حا
بود عرصه برای طباطبایی تنگ شود و حتی شنیده 
شد وی استعفا نیز کرده است اما ورود مجدد آشوری 
و قبول مسئولیت، مانع این کار شد، هرچند معتقدم 
آشوری با قبول مسئولیت مجدد در فدراسیون و عدم 
اجازه ایجاد تغییرات مدیریتی، به کاراته ایران خیانت 
کرد و این موضــوع قطعا باعث ضعیف تر شــدن این 

رشته ورزشی از تمام جوانب در کشور خواهد شد.
از میان مربیان پایه تیم های ملی استان های البرز، 
قزوین، آذربایجان غربی، مازندران، کرمانشاه، تهران، 
همدان، کرمان، مرکزی، فارس و قم دارای نماینده 
هستند و با وجود داشتن پتانسیل های مثبت در این 
شــهر هیچ نماینده ای به عنوان ورزشــکار و مربی در 

تیم های ملی از اصفهان حضور ندارند.

مربی کاراته اصفهانی:

کاراته آزاردهنده است بی مهری ها به اصفهان برای انتخابی تیم ملی 

خبر

داور بین المللی جوجیتسو کشورمان در مسابقات جهانی جوجیتسو قضاوت خواهد کرد.
به گزارش  روابط عمومی انجمن جوجیتسو، مسابقات جهانی جوجیتسو با حضور ۶۰ 
کشور در ســه رده ســنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن و در ســه سبک از روزچهارشنبه 

هفته گذشته و به مدت ۹ روز در ابوظبی امارات آغاز شده است. در این رقابت ها، تیم ملی جوجیتسو ایران به 
دلیل عدم صدور مجوز از سوی شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان حضور ندارد و تنها امیر خوش بین، 

سرمربی تیم ملی جوجیتسو و داور بین المللی کشورمان به قضاوت مسابقات می پردازد.
خبر

قضاوت »خوش بین« در رقابت های جهانی جوجیتسو



سال پنجم - شماره 12۶9
یکشنبه  1۶ آبان 1۴۰۰ - 1 ربیع الثانی 1۴۴۳
77 نوامبر    2۰21 سالمت

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 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و 
امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۳2۵۰ مورخ 1۴۰۰/۰7/۰۴ آقای مروت صالحی فرزند علی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۰9/1۳ مترمربع قسمتی از پالک ثبتی شماره ۶  اصلی واقع در بخش 
12 ثبت  اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/1۶، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/۰1 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 1217۶۳8/ م الف

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

شماره: 1۳99۶۰۳۰2۰۰۶۰۰8۵29، تاریخ: 1۳99/۰8/۰۴، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳9۰/۰9/2۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
1۳9911۴۴۰2۰۰۶۰۰۰8۴۳ مربوط به تقاضای آقای/خانم کرمعلی جعفری مبنی بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و 
تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل 
صفحه ۵2۶ دفتر 1۳۶ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی 
داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم کرمعلی جعفری به 
شناسنامه شماره 19۶ کدملی 11۴1۳78۰78 صادره فرزند لطفعلی نسبت به ششدانگ یکباب 
دامداری به مساحت 188/۴۳ مترمربع پالک شماره 99 فرعی از 8۴۳ اصلی واقع در اصفهان بخش 
1۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول 1۰ متر 
دیوار به دیوار پالک 119/۴8۴، شرقا به طول 21 متر دیواریست به جوی، جنوبا به طول 7/۶۵ متر 
دیواریست به جوی، غربا به طول 2/17 متر دیوار و درب است به گذر حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای 
ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین 
نامه اجرائی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت 
به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/۰8/1۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/۰1 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 

شهر نبی اله یزدانی – 1217۵99 / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰۵۳۰۰، تاریخ: 1۴۰۰/۰8/12، جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1۳9۰/۰9/2۰ 
باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 
1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰1۳۴2 مربوط به تقاضای آقای/خانم داوود شیران مبنی بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تحت بررسی است. هیأت پس از مطالعه پرونده ومالحظه 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 مالکیت محمدرضا رفیعی و صدیقه شکوری و ابوالقاسم سمسارزاده و محمدعلی نجفی 
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 داوود شیران به شناسنامه شماره ۵1۵8 کدملی 
12919827۳۶ صادره فرزند محمدتقی نسبت به ششدانگ یکباب باغ به مساحت 2۴۰7/1۶ 
مترمربع پالک شماره 878/1 و 88۰/1 و 88۰ و 877 فرعی از 1۰8 اصلی واقع در اصفهان بخش 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طولهای 1/۶۵ 
متر و 27/88 متر دیواریست به پالک 1۰8/87۶، شرقا به طول  ۵۶/8۵ متر دیوار اشتراکی مخروبه به 
پالک 1۰8/877، جنوبا به طول ۳/۳2۰ و ۴۶۵ متر و ۵/۳۰ و 1/۴1 متر و ۴/1۴ متر و ۳/89 متر و ۶۴/ 
و ۵/۴۶ و 9/۰7 و ۳/81 و 2/۳۴ و ۵/2۳ درب و دیوار به گذر، غربا به طول ۶۵/7۴ متر دیوار به دیوار 
پالک 1۰8/897 حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق 
مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور 
اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/1۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/۰1 - رییس 

اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – 12179۶8 / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰1۳۰۰، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰8/1۰، مفاد آرا هیات حل اختالف 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده 1 قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و 
دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله 1۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود تا شخص 
یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید 
ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به 
ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۳7۴، 
1۴۰۰/۰7/12، آقای مهدی ترابی عطاآبادی فرزند پرویز سه دانگ مشاع از ششدانگ دو درب باغ به مساحت 
2۳98/2۰ مترمربع پالک 28۶ فرعی از 1۳8 اصلی واقع در امالک مزرعه غلغله عطاآباد دهاقان انتقال 
عادی مع الواسطه از آقای غالمرضا مومنی مالک رسمی به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق 
موضوع ثبت دفتر امالک 79 صفحه ۴۰۴، تاریخ انتشار نوبت او: 1۴۰۰/۰8/1۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1۴۰۰/۰9/۰1 – اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان – 121۶۵9۴ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۳۰۰12۰99، چون وراث خانم خدیجه کافی موسوی نجف آبادی  فرزند 
محمود بموجب درخواست وارده به شماره 1۴۰۰2171۶۰۶1 مورخ 1۴۰۰/۰۶/1۴ و  باستناد دو 
برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی شدند که سند مالکیت ۵/۶۴ 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی 97۴ واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که درصفحه ۵۶۳ دفتر ۵22 امالک ذیل ثبت 122۴82 بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت به شماره 
سریال ۵۶87۶8  صادر و تسلیم گردیده و طی سند انتقال قطعی مورخ دفترخانه به نامبرده انتقال 
و معامله دیگری هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجایی مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 
12۰ 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 ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارایه 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 مظاهر عباسی قلعه 
شاهی -  1217۵82/ 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 
1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره ۳27۰ و ۳271 مورخ 1۴۰۰/۰7/۰۶ آقای علی رضا مرادی فرزند 
مصطفی نسبت به سه دانگ مشاع و خانم مهناز مرادی نجف آبادی فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 1۴1/12 مترمربع قسمتی از پالک شماره 7۶۵ اصلی واقع 
در قطعه۳ نجف آباد بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/1۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/۰1 - حجت اله کاظم زاده 
اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی -1217911/ 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 1۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. آرای شماره ۳۳۳۴ و ۳۳۳۳ مورخ 1۴۰۰/۰7/۰8خانم رضوان عطوفی نجف آبادی فرزند قربانعلی 
سه دانگ مشاع و محسن قربعلی فرزند حسینعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
۵۰/2۰ مترمربع قسمتی  از پالک ثبتی  شماره 227/12 )حاصل استانداردسازی پالک 227 باقیمانده( 
اصلی واقع در قطعه11 بخش 11 ثبت اصفهان متقاضی طبق قولنامه عادی از مالک رسمی محسن صفر 
نوراله احدی از ورثه صفرعلی صفر نوراله به صورت مع الواسطه خریداری نموده است. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1۴۰۰/۰8/1۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/1 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 1218211 / 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 
1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۳۴۴2 مورخ 1۴۰۰/۰7/1۳ عظیمه معینی نجف آبادی فرزند احمد 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 11۰/78  مترمربع قسمتی از پالک ثبتی شماره ۳29/8  
اصلی واقع در قطعه ۴  نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان متقاضی طبق سند رسمی شماره ۴2۵2۵ 
مورخ 98/12/22 دفترخانه 72 نجف آباد مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/۰8/1۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/1 - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست  

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 1218191 / م الف

آگهی

چرا پوست افراد دچار افتادگی زودرس می شود؟
کــه ممکــن  یکــی از مشــکالتی 
اســت افــراد بــا آن دســت بــه 
گریبان باشند، افتادگی زودرس 

پوست است.
یکی از مســائلی که افــراد با پا به ســن گذاشــتن با 
آن روبرو می شوند، افتادگی پوست است و گاهی 
جراحــی پالســتیک می توانــد یکــی از راه حل هــا 

برای این افتادگی ها باشد.
در این گزارش قصد داریم به برخــی علل افتادگی 

پوست و بهترین راه های جایگزین آن بپردازیم:
1- استفاده طوالنی مدت از تلفن همراه

گوشــی  کــه از  گــر شــما نیــز از افــرادی هســتید  ا
هوشــمند و یــا تبلــت بســیار اســتفاده می کنیــد و 
گرام دنبــال کــرده و یــا از  اخبــار را از طریق اینســتا
طریق اینترنــت بــا دوســتان تــان چــت می کنید، 
احتمــال فراوانی دارد کــه به مرور شــاهد افتادگی 
پوســت صــورت تــان باشــید. طبــق گفتــه دکتــر 
»مرویــن پترســون« جــراح پالســتیک، اســتفاده 
مداوم از گوشــی های هوشمند سبب پیامد های 
کی می شــود که از جملــه آن ها می تــوان به  دردنا

چین و چروک صورت اشاره کرد.
2- کنار گذاشتن کامل غذا های چرب

معموال افرادی که به ســالمتی شان توجه دارند، 
خ شده خودداری  از خوردن غذا های چرب یا سر
می کنند که این مســأله ای عالی اســت؛ اما دست 
کشــیدن کامــل از برخــی محصوالتــی کــه حــاوی 
چربی هســتند، می تواند بر ســالمت پوست اثری 
منفی بگــذارد. برخــی از اســید های چــرب مانند 
امــگا-۳، امــگا-۶ می تواننــد بــه حفــظ انعطــاف 
پذیری غشــای ســلول و نیز حفظ سیستم ایمنی 
بــدن کمــک کننــد؛ همچنانکــه بنــا بــر برخــی از 
کاهــش  تحقیقــات، خطــر ابتــال بــه ســرطان را 

می دهند.
۳-عدم تعادل در هورمون های زنانه

یکی از دالیــل اصلی از بین رفتــن انعطاف پذیری 
پوســت، کمبــود هرمــون اســتروژن اســت. این 
هورمون های زنانه، فیبروبالســت های پوستی را 
بــرای تشــکیل االســتین و کالژن تحریــک می کند 
که در نتیجه آن، زنانی که سطح پایینی از هرمون 
اســتروژن دارند، دچــار افتادگی پوســت و چین و 

چروک و افتادگی زودرس پوست می شوند.
۴- خوردن زیاد شیرینی

مقاالت بســیاری در خصوص مضرات شکر وجود 

دارد و همانطوری که مشخص است، مصرف شکر 
به شکل فراوان، بر ارتجاعی بودن پوست تأثیرگذار 
است و می تواند روند پیری را از سنین پایین کلید 
بزند. بر اســاس یکی از پژوهش هــا، مولکول های 
گوارش نشده شکر می توانند کالژن و االستین را در 
پوست مهار کرده و به همین خاطر، هر زمانی که 
میزان شــکری که مصرف می کنید، افزایش یابد، 

پوست شما دچار افتادگی بیشتری می شود.
۵- حمام آفتاب گرفتن

اشــعه های فرابنفــش خصوصــا بخشــی از آن کــه 
با نام »UAV« شــناخته می شــود، خطــری برای 
پوســت بــه حســاب می آیند. ایــن اشــعه های 
خورشــید بــه عمیق تریــن الیه های پوســت نفوذ 
می کنــد. الیــه میانــی پوســت از ۷۰ درصــد کالژن 
تشــکیل شــده کــه تشعشــعات UAV آن را از بین 

می برد.
۶- کاهش وزن زیاد

گهانــی و یــا شــدید بــر قیافــه شــما  کاهــش وزن نا
به شــکل منفــی تأثیــر می گــذارد. ممکن اســت از 

چربی هــای اضافی رهاشــده باشــید؛ اما پوســت 
اضافــه )کــه آن چربی هــا پیشــتر در زیــر آن قــرار 
داشــتند( همچنــان وجــود دارنــد؛ بنابرایــن در 
صورتــی کــه تصمیــم بــه آغــاز رژیــم غذایــی بــرای 
کاهــش وزن داریــد، بایــد آن را بــه تدریــج انجــام 

دهید.
متخصصــان توصیه می کنند هنــگام کاهش وزن 
به پوست صورت توجه ویژه ای داشته باشید و از 
کرم های سفت کننده پوست و ورزش های خاص 

استفاده کنید.
۷- دویدن

جرالــد امبــر، جــراح پالســتیک می گویــد دویدن، 
بهترین ایده برای ورزشکاران مسن نیست. ترکیب 
عوامــل جــوی نامناســب )مانند تابش خورشــید 
و وزش بــاد( عــالوه بــر کشــیدگی مــداوم پوســت 
در هنــگام دویــدن ســبب از بیــن رفتــن خاصیت 
ارتجاعی پوســت می شــود و در نتیجه پوست فرد 
گرچــه دویــدن یــک از  دچــار افتادگــی می شــود. ا
راه های خوب برای کاهش وزن است، اما کاهش 

شــدید چربی بر اثــر ورزش کــه می تواند پوســت را 
تغییر شکل دهد، می تواند منجر به افتادگی قابل 

توجه پوست شود.
۸- نگرانی در خصوص مسائل بی ارزش

نگرانــی در خصــوص مســائل کوچک و بــی ارزش 
می تواند بر صورت ما تأثیر گذاشته و همین امر در 
چهره ما ظاهر شــود. ابرو های گره کــرده و یا چین 
خــورده می توانــد روی چهــره شــما تأثیــر گــذارد. 
پس از مدتی ایــن تغییر چهــره دادن یا ابــرو درهم 
کشــیدن ها می توانــد بــه عادتی بــدل شــود که به 

راحتی نمی توانید از آن رها شوید.
۹- افزایش سن

عضله های صورت که مسئول حمایت از اسکلت 
صورت هســتند تنهــا از یک طــرف، به اســتخوان 
مســأله ای  می شــوند. این  متصــل  جمجمــه 
عالی اســت؛ چــرا کــه مــا می توانیــم به وســیله آن 
احساســات خــود را بیان کنیــم. اما پــس از مدتی 
خاصیــت ارتجاعــی خــود را از دســت می دهنــد و 

سبب افتادگی گونه ها می شوند.

پوست 
علــی رغــم آنکــه بســیاری از مــا تصــور می کنیم 
خوابیــدن بــا بالش باعــث راحتی ما می شــود، 

اما این کار مضراتی برای سالمتی دارد.
اولین موارد اســتفاده از بالش در تاریخ به دوره 
بین النهرین باستان باز می گردد. این بالش ها 
از ســنگ ســاخته شــده بود و فقط ثروتمندان 
توانایی خرید آن را داشتند. برخالف بالش های 
سنگی باستانی، بالش هایی که امروزه استفاده 
کرکــی هســتند و بســیاری از  می کنیــم نــرم و 
مردم نمی توانند بــدون در آغــوش گرفتن یک 
بالش بــزرگ و راحت بخوابند؛ امــا در واقعیت، 
خوابیدن با بالش ممکن است بهترین راه برای 
استراحت نباشد، زیرا می تواند بر بدن و خلق و 

خوی شما تأثیر بگذارد.
گر بدون بالش بخوابید چه اتفاقی برای       ا

بدن شما می افتد؟
ما می دانیم که رها کردن بالش مورد عالقه تان 
ممکن است دشوار باشد، اما خوابیدن بدون 
آن فواید زیادی برای سالمتی دارد و تحقیقات 
خود را انجام داده ایم تا شــما را با برخی از آن ها 

آشنا کنیم.
1. از کمردرد جلوگیری می کند

بالش هــای زیــاد می توانــد منجــر بــه وضعیت 
خواب غیرطبیعی شــود و تکیــه گاه آن ها برای 
گرچــه خود  ســر دوام زیــادی نداشــته باشــد. ا
بالــش بــه کمــر شــما آســیب نمی رســاند، امــا 
می تواند بســیاری از عالئمی را که ممکن است 
باعث کمردرد شوند تشدید کند. وقتی بدون 
بالش می خوابید، ستون فقرات شما می تواند 
اســتراحت کنــد، زیــرا بــدن شــما در وضعیــت 

طبیعی خود قرار می گیرد.
2. به شما در تسکین گردن درد کمک 

می کند
بیشــتر بالش هــا بــه شــما کمــک نمی کننــد در 
وضعیت صحیح بخوابید و می توانند وضعیت 
خوابیــدن را بدتــر کننــد. گــردن خــود را بــه هر 
طریقی برای مدت طوالنی خم کنید باعث درد 
شما می شود و بالش های خیلی سفت یا خیلی 

نرم نیز ممکن است منجر به گردن درد شود.
۳. با سردرد مبارزه می کند

گــر بــا ســردرد از خــواب بیــدار می شــوید یــا در  ا
ســر خــود احســاس ســبکی می کنیــد، ممکن 

است بالش شما مقصر باشــد. بالش هایی که 
خیلی بلند هستند باعث می شوند سر و گردن 
شــما به ســمت جلو بچرخد و کشش عضالت 
گردن را افزایــش می دهد. ایــن می تواند باعث 
ســردرد شــما در صبح به محض بلند شــدن از 

رختخواب شود.
۴. استرس را از بین می برد

گر بالش شما را در شب ناراحت می کند، ممکن  ا
اســت باعــث شــود تــا در خــواب زیــاد چرخش 
کنیــد. هر چــه اختالالت خواب بیشــتر باشــد، 
بــدن شــما زمــان کمتــری بــرای بســیاری از 
خ  عملکرد هــای مهمی کــه در طــول خــواب ر
می دهــد، در اختیــار دارد. کــم خوابــی مداوم 
می تواند بر خلق و خو و مهارت های فکری شما 
تأثیر بگذارد و باعث می شــود بدن در طول روز 

هورمون های استرس بیشتری ترشح کند.
کنه صورت جلوگیری می کند ۵. از آ

پوســت شــما از اینکه بالــش خــود را رهــا کنید 
سپاسگزار خواهد بود. صورت شما معموال در 
بیشتر مواقع در طول شب به بالش فشار داده 
می شــود. شــاید روبالشــی را هــر روز نشــویید، 
کثیفی، روغــن و گــرد و غبــار خانگــی را روی آن 
جمع می کنــد. همه این هــا می توانــد منجر به 
جوش هــای زودرس، التهاب و چیــن و چروک 

شود.
۶. از شکستن مو جلوگیری می کند

گر صبــح با مو هــای خشــک و درهــم از خواب  ا
بیدار می شوید، ممکن است بخواهید از بالش 
خــود صــرف نظــر کنیــد. هنگامی کــه در شــب 
چرخــش می کنیــد و می پیچید، مو های شــما 
به شدت به روبالشی ساییده می شود و باعث 
شکستن آن می شــود. روبالشــی ها همچنین 
می تواننــد روغن مو های شــما را جذب کنند و 

آن ها را خشک و شکننده می کنند.

خوابیدن بدون بالش چه فوایدی برای بدن دارد؟

دانستنی ها 

تحقیقات دانشــمندان نشــان داده اســت که 
مصرف یک میان وعده خاص می تواند سطح 

قند خون در دیابت نوع 2 را کاهش دهد.
ســطح قند خــون بعــد از غــذا خــوردن افزایش 
می یابــد کــه در صــورت ابتــال بــه دیابت نــوع 2 

می تواند مشکل ساز باشد.
این مطالعه 12 هفتــه ای، تأثیر مصــرف روتین 
کشمش  در مقابل میان وعده های فرآوری شده 
جایگزین را بر ســطح گلوکز خون در ۵1 شــرکت 

کننده  مبتال به دیابت نوع 2 ارزیابی کرد.
در این مطالعه، در افرادی که کشمش مصرف 
کردنــد در مقایســه بــا تنقــالت فــرآوری شــده 
جایگزیــن، 2۳ درصد کاهش قابــل توجهی در 

سطح گلوکز بعد از غذا داشتند.
کنش بدن به قند و  این آزمایش برای بررسی وا
نشاســته بعد از غذا و در عرض دو ساعت پس از 
صرف غذا انجام می شود،کشمش سطح قند 
خون شــرکت کننــدگان را در عــرض 12۰ دقیقه 
پس از مصــرف کاهش می دهــد؛ همچنین در 
مقایسه با تنقالت، افرادی که کشمش مصرف 
می کردند، 1۹ درصد کاهش در گلوکز ناشتا و ۰.12 

درصد در هموگلوبین  داشتند.
گلوکز ناشتا به عنوان میانگین سطح گلوکز )قند( 

خون پس از ۸ تا 1۰ ساعت  تعریف می شود.
محققــان به ایــن نتیجــه رســیدند که بــه طور 
کلی،کشمش به عنوان جایگزین سالم تری در 

مقایسه با میان وعده های فرآوری است. 
 )GI( میوه های خشــک در شاخص گلیســمی
رتبه پایینی دارد، شاخص گلیسمی، مقیاس 
درجه بندی است که برای تعیین اینکه چگونه 
هر نوع کربوهیدرات خاص بر قند خون افراد تأثیر 

می گذارد استفاده می شود.

گیاهان دارویــی می تواننــد به انــدازه دارو های 
شیمیایی باعث آرام بخشی انسان شوند.

 اضطــراب و اســترس بخش تفکیــک ناپذیری 
از زندگی روزمره انســان مــدرن را تشــکیل داده 
اســت. زندگی بســیاری از افراد به دلیل شــدت 
اضطراب و تبعات استرس زیاد دچار اخالل شده 
و آن ها مجبور به مراجعه به روانپزشک و دریافت 

دارو های شیمیایی برای کنترل آن هستند.
با ایــن حــال، از دیربــاز دارو هــای گیاهــی یکــی 
از روش هــای طبیعــی و کارآمــد بــرای مقابله با 
استرس و اضطراب بوده است. از بهترین گیاهان 

در این زمینه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- اسطوخودوس یکی از گیاهان معروف برای 
مقابله با اســترس اســت. این گیاه برای بهبود 
شــرایط روحی و خلــق و خو، کاهــش اضطراب 
و نگرانــی و نیــز افزایــش کیفیــت خواب بســیار 

مناسب است.
2- گل ساعتی یکی از گیاهان آرامش بخش برای 
ذهن محســوب می شــود. برخــالف دارو های 
آرامــش بخــش، گل ســاعتی باعــث تســکین 
عمومی اضطراب و استرس با کمترین عوارض 

جانبی می شود.
۳- ریشــه ســنبل الطیب همانند گل ســاعتی 
دارای خواص آرامش بخشــی طبیعــی به بدن 
اســت. از این گیاه از دیربــاز به عنــوان راهکاری 
طبیعی برای کمک به خواب و افزایش آرامش 
ذهن استفاده می شده است. برخی افراد عادت 
دارنــد دارو های گیاهی را با نســخه های تجویز 
شده پزشک به طور همزمان مصرف می کنند. 
توصیه می شــود پیــش از مصرف گیاهــان ذکر 
شــده همراه با دارو های ضدافسردگی و آرامش 
بخش شیمیایی با پزشک خود مشورت کنید.

بســیاری از افــراد بــه دنبــال تهیــه یــک ترکیب 
آرامش بخش برای مقابله با اضطراب و استرس 

هستند. برای این کار مواد ذیل را تهیه کنید.
- ۳۵ گرم اسطوخودوس خشک شده

- یک قاشق چای خوری ریشه سنبل الطیب 
خشک شده

- دو قاشــق چای خوری گل ســاعتی خشــک 
شده

- یک قاشق چای خوری پوست پرتغال خشک 
شده

- نصف قاشق چای خوری زنجیل خشک شده
تمام مواد ذکر شده را در یک شیشه ریخته و ماء 
الشــعیر بدون الکل طبیعی بــر روی آن بریزید. 
سپس درب آن را محکم بســته و در یک مکان 
خنک و تاریک قرار دهید. این محصول باید به 
مدت دو تا چهار هفته در این محیط باقی بماند.

پس از مــدت ذکــر شــده، آن را از صافــی رد کرده 
و میل کنیــد. می توانید کمی از این نوشــیدنی 
آرامش بخش را به سایر نوشیدنی ها مانند چای و 
آب گازدار اضافه کرده و بنوشید. برای طعم بهتر و 
شیرین شدن آن می توانید از شیرین کننده های 

طبیعی استفاده کنید.

دیابت

کی که مثل قرص قند  خورا
خون عمل می کند

گیاهانی آرام بخش 
برای مقابله با استرس 

و اضطراب

استرس و اضطراب
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هیونــدای یــک خــودروی مفهومــی را پیــش 
از عرضــه برنامــه ریــزی شــده SUV Ioniq بــه 

نمایش گذاشته است. 
هیونــدا تعــدادی تصویــر از Seven، خودروی 
شاســی بلنــد تمــام الکتریکــی جدیــدش بــه 
ک گذاشته است که به نظر می رسد این  اشترا
شــرکت خودروســاز قصــد دارد در نمایشــگاه 
از آن  AutoMobility LA اواخر ایــن مــاه 
رونمایی کند. این شرکت خاطرنشان می کند 
که این مدل اشــاره به مدل جدید SUV است 

که به خانواده Ioniq می آید. 
گفتنــی اســت کــه وســایل نقلیــه مفهومی بــه 
نــدرت بــدون تغییــرات اساســی بــه تولیــد 

می رسند. 
احتمــاال Seven بــا مجموعــه ای از چراغ های 
پیکســلی یا فضای داخلی ســالن ماننــد ارائه 
نخواهــد شــد، امــا در مــورد فضــای داخلــی 
هیوندا می توان گفت که از مواد پایدار و سازگار 

با محیط زیست ساخته شده است.
در آمریــکا، خانــواده خودرو هــای الکتریکــی 

هیوندا شامل Ioniq ۵  اســت که اخیرا به بازار 
عرضه شده و مدل پایه این کراس اوور به یک 
باتری ۷2.۶ کیلووات ساعتی مجهز است که 
بــه آن اجازه می دهد تــا ۳۰۰ مایل را بــا یک بار 

شارژ طی کند. 
این شــرکت هیوندای Seven خود را در تاریخ 
1۷ نوامبر معرفی خواهد کرد. پس از آن، تا 2۸ 
نوامبــر در نمایشــگاه خــودروی لــس آنجلس 
بــه نمایــش گذاشــته خواهد شــد و بــه عموم 
مردم ایــن فرصــت را می دهد تــا از نزدیک این 

خودروی الکتریکی را ببینند.

ویدئویــی در فضای مجازی منتشــر شــده که 
فــردی در آن پــورت USB-C را روی آیفــون 

سوار می کند. 
کن پیلونل که دانشــجوی مهندســی رباتیک 
گذشــته توانســت یــک پــورت  اســت، مــاه 
USB-C کارآمد را روی یک آیفــون قرار دهد، 

که موفقیت آمیز و کاربردی بود. 
اخیــرا او بــا انتشــار یــک ویدئــو نشــان داد کــه 

چگونه موفق به انجام این کار شده است. 
او این کار را با یک مخــزن Github با جزئیات 
فنــی، دســتورالعمل های CNC و اطالعــات 
کــرده  سفارشــی مربــوط بــه PCB طراحــی 

است.
خالصه ایــن ویدئــوی 1۳ دقیقــه ای از نظــر 

تئــوری به ایــن نحــو اســت: ترکیــب اتصــال 
Lightning به USB-C در زنجیره. این ویدئو 

تقریبا کل فرآیند توسعه را نشان می دهد. 
ایــن یــک اقــدام چنــد مرحلــه ای و طوالنــی 
اســت، از اثبــات نمونه هــای اولیــه مفهومی، 
مهندســی معکوس کانکتــور الیتنینــگ )و در 
نهایت مهندسی معکوس کانکتور الیتنینگ 
جعلی(، ســفارش یک بــرد دایــره ای انعطاف 
پذیر سفارشی و ماشینکاری قاب آیفون برای 
قــرار دادن کانکتــور فیزیکــی بزرگتر. این ویدئو 
کــه نصــب مــدار  همچنیــن نشــان می دهــد 

اضافی چقدر سخت بوده است.
او همچنیــن نمونــه اولیــه خــود را در حراجــی 
eBay به حراج گذاشــته و قیمت پیشنهادی 
تــا ۳۴۰۰ دالر هــم رســیده اســت. در نهایــت، 
Pillonel کل پــروژه را بــه صورت منبــع باز قرار 
داده است تا دیگران نیز بتوانند از آن استفاده 

کنند.
او همچنین خاطرنشــان کرد که قصد دارد به 
طراحی خود ادامه دهد و اهدافی برای بهبود 
شارژ سریع، ضد آب بودن و حتی فعال کردن 

لوازم جانبی USB-C داشته باشد.

یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید قطره 
کــی با بهره مندی از فنــاوری لیپوزم  آهن خورا

شده است.
ســید محســن صــادق زاده، مدیرعامــل یــک 
شــرکت دانش بنیان گفت: فناوری لیپوزم به 
ما این امکان را می دهد تــا ذرات آهن را درون 
یــک الیــه فســفولیپیدی قــرار دهیــم و با ایــن 
کار یک ســاختار معدنی، که جذب ســختی و 
کنــدی در بــدن دارد، به یــک ذره آلــی تبدیل 
می شود که جذب بسیار سریع خواهد داشت 

و سازگاری بیشتری برای بدن انسان دارد.
صــادق زاده گفــت: معمــوال قطره هــای آهــن 
دنــدان را ســیاه می کند از ایــن رو ما بــه دنبال 
کــه بتواند ایــن مشــکل را  محصولــی بودیــم 
کنــد. در قالــب پروژه هــای مطالعــات  حــل 
دانشگاهی این مسئله مطرح شد و تحقیقات 
دامنه داری روی آن صورت گرفته و در نهایت 
موفق شــدیم تا از لیپوزم برای کپســوله کردن 

آهن استفاده کنیم.
به گفته وی، ایــن فناوری به گونه ای توســعه 
یافت کــه امکان تجاری ســازی فراهم شــده و 
در حــال حاضر قــرارداد بــرای تولیــد انبوه این 
محصول با یکی از شرکت های دارویی منعقد 

شــده اســت و به زودی این محصول به تولید 
انبــوه می رســد. البتــه تولیــد آزمایشــی آن بــا 
موفقیت انجام شده و گواهی نانومقیاس این 

فناوری نیز دریافت شده است.
رشــته  پســادکتری  دانش آموختــه  ایــن 
شــیمی دارویی دانشــگاه تهــران افزود: ایــن 
محصول بــرای ســه گروه ســنی توســعه یافته 
کی برای کودکان  است، به صورت قطره خورا
زیر دو سال، به صورت شــربت برای کودکان و 
نوجوانان و برای بزرگســاالن نیز این محصول 

به صورت پودر عرضه می شود.
گفتــه مدیرعامــل شــرکت، اســتفاده از  بــه 
مکمل های آهــن در برخی افــراد موجب نفخ 
می شــود که ایــن قطــره آهــن نانویــی چنیــن 

مشکلی را ایجاد نمی کند.

نمی تواننــد  معمــوال  قاصــدک  دانه هــای 
مسافت زیادی را طی کنند اما همیشه موارد 

استثنایی نیز وجود دارد. 
نتایــج مطالعــه ای در دانشــگاه رگنســبورگ 
آلمان در سال 2۰۰۳ نشان داد که ۹۹.۵ درصد 
از دانه های قاصدک در 1۰ متری گیاه والد خود 
که چتر نجات این دانه ها هر  فرود می آیند چرا
ثانیه حدود ۳۰ ســانتی متر ســقوط می کند. از 

ســوی دیگر قاصدک ها حدود ۳۰ ســانتی متر 
رشــد می کنند، بدین ترتیب هر دانه تنها یک 
ثانیه زمان پرواز به دســت می آورد تا به کمک 
باد به سمت خانه جدید خودش پرتاب شود.
سرعت بیشــتر باد باعث افزایش مسافت طی 
که بادهای  شده دانه قاصدک نمی شــود چرا
قوی معموال به سمت پایین و اطراف می وزند 
بنابرایــن دانه هــا حتــی زودتر از حالــت عادی 

فرود می آیند.
بهتریــن شــرایط بــرای دانه هــای قاصــدک 
روزهــای نســبتا آرام و آفتابی اســت کــه باعث 
روند صعــودی حرارت را افزایــش می دهد. در 
چنین شرایطی، دانه های قاصدک می توانند 
مسافت بسیار بیشتری را طی کنند. براساس 
نتایج یک مطالعــه، ۰.۰1۴ درصد، حدود یک 
دانه قاصدک در ۷ هزار دانه، می تواند بیش از 

یک کیلومتر مسافت طی کند.

رونمایی هیوندا از یک خودروی تمام الکتریکی جدید 

گوشی آیفون با پورت USB-C خبرساز شد  ساخت 

قطره آهن نانویی تولید شد

دانه قاصدک تا چه مسافتی سفر می کند؟ 

فناوری

دانش بنیان

خواندنی ها

چگونه طول عمر لپ تاپ را افزایش دهیم؟ 
با گذشــت زمان، لپ تاپ  کارایی 
خــود را از دســت می دهــد و کاربر 
می تواند با انجام برخی اقدامات 

فنی عمر لپ تاپ خود را افزایش دهد. 
کریستین هیرش، از مجله آلمانی "کشتی" )c't( توضیح 
داد: از لپ تاپ می توان به مدت ۳ تا ۵ سال استفاده 
کرد و احتمال دارد که این دستگاه ها به مدت ۷ سال 

نیاز کاربر را تامین کند.
     مدیریت صحیح باتری

یکی از پرمصرف ترین قطعات لپ تاپ باتری اســت 
زیرا کارایی آن با هر بار شارژ کامل کاهش پیدا می کند. 
هیرش توصیه کرد که از باتری به درســتی اســتفاده 
شود و توضیح داد که "باتری باید هر چند هفته یکبار 
تا زمانی که شارژ کامل شود کار کند و سپس دوباره آن 
را شارژ کند تا دستگاه الکترونیکی شارژ بتواند ظرفیت 
واقعــی خــود را محاســبه کنــد". برخــی از مدل های 
لپ تاپ دارای برنامه باتری هستند که کاربر می تواند 
به این برنامــه اعتماد کند کــه در حیــن کار دائمی با 
اتصال مستقیم کابل برق، باتری را به طور کامل شارژ 
نکند که به افزایش طول عمر باتری کمک می کند. اما 
با توجه به اینکه بعد از چندین سال شارژ باتری تخلیه 
می شــود، در نتیجه کاربر باید باتری قدیمی را با یک 
باتری جدید عوض کند.بیشــتر شــرکت های تولید 
کننده لپ تاپ باتری های جایگزین ارائه نمی دهند 
یا گران هستند تا قیمت آنها به لپ تاپ های جدید 

نزدیــک شــود، در نتیجــه کاربــر از باتری هــای ســایر 
شرکت ها اســتفاده می کند که قیمت کمتری دارند 
اما مشــکل در اینجاســت که در لپ تاپ های جدید 

باتری ها نمی توانند به راحتی جدا شوند.
 "Ship" از مجله آلمانی ،Wolfgang Pauler     

کامپیوتر توضیح داد: 
گــر کاربــر مهــارت فنــی داشــته باشــد، بــا تکیــه بــر  " ا
دستورالعمل های ارائه شده توسط اینترنت می تواند 
باتری لپ تاپ را تعویــض کند". کاربر باید جــرات باز 

کردن لپ تاپ را داشته باشد.

)RAM( افزایش حافظه با دسترسی تصادفی     
کثــرا بــه دلیــل حافظه  کاهــش ســرعت لپ تاپ ها ا
دسترســی تصادفــی اســت و بــا بــاز کردن ایــن فایل 
در رایانه های مایکروســافت وینــدوز و با فشــار دادن 
همزمــان دکمه هــا )Ctrl + Alt + Delete( می تــوان 
گــر رم از قبــل نزدیــک بــه %1۰۰  آن را تشــخیص داد و ا
اســتفاده شــده اســت، بخشــی از کارکــرد آن به هارد 
داخلی منتقل می شود که بسیار کندتر کار می کند که 
کاربر باید به فکر ارتقای رم باشد. در صورت کهنه یا پر 
بودن هارد دیسک می توان با تکیه بر هارد دیسک ها 

با تکنولوژی های روز و یا افزایش ظرفیت ذخیره سازی 
برای سرعت بخشیدن به کار لپ تاپ ها این مشکل 
گر لپ تاپ دارای یک هارد دیسک ثابت  را حل کرد. ا
با ظرفیت ذخیره ســازی پایین باشــد، می تــوان آن 
را با یک هــارد دیســک بــزرگ جابه جا کرد کــه اغلب 
یک اســالت رایگان "M.2" برای نصب یک دیســک 
ثابت اضافی وجود دارد و یک هارد دیســک خارجی 
"یواس  بی"می تواند وجود داشته باشــد. آن USB را 
به لپ تاپ متصل کنید تا اطالعات به آن منتقل شود 
و این نوع هارد دیسک معموال ظرفیت ذخیره سازی 
بیشتری را فراهم می کند. مدیر وظیفه این امکان را 
برای کاربر اضافه می کند که میزان بار روی پردازنده و 
 )GPU" )GPU" و "CPU" کارت گرافیک را که با نام های
شناخته می شود، شناسایی کند، اما این قطعات در 

لپ تاپ ها قابل تعویض نیستند.
     تمیز کردن دریچه هوا

اقدامات ساده ای وجود دارد که کاربران از رایانه خود 
محافظت کنند، به عنوان مثال: فن باید به درستی 
کار کند تا لپ تاپ خنک شود، بنابراین دریچه های 
هوا باید مرتبا با جاروبرقی با کمترین مکش تمیز شوند 
تا پردازنده در معرض گرمای زیاد قرار نگیرد و عملکرد 
خود را محدود نکنــد. عالوه بر این، لــپ تاپ باید هر 
از گاهی بــه طور کامــل راه انــدازی مجدد شــود. لپ 
تاپ معموال پس از هــر بار راه اندازی مجدد ســریعتر 

کار می کند.

فناوری

داستان کوتاه

بــدن شــما اساســا متوجــه نمی شــود که 
دارید غذایی را بو می کنید یا واقعا مشغول 

خوردنش هستید. 
نادیــده گرفتــن چیپس هــا و شــکالت های 
کار  فروشــگاه  در  شــده  بنــدی  بســته 
کمی نیســت، اما تالش برای نادیده گرفتن 
گ اغذیه فروشی در مسیر خانه  بوی هات دا
کی  تان می تواند خودداری از خوردن خورا

زمانی که گرسنه نیستید را دشوارتر کند.
واضح اســت که حس بویایی تأثیر زیادی 
بــر انتخاب هــای غذایــی شــما دارد، امــا 
ممکن است محققان راه کمک به کنترل 

بهتر آن را کشف کرده باشند.
بر اســاس پژوهشــی کــه توســط محققان 
دانشــگاه فلوریــدای جنوبــی انجــام و در 
 Marketing Research نشــریه ی علمــی
منتشــر شــده، هــر چــه مــدت بیشــتری 
کرده ایــد را بــو  کــه هوســش را  غذایــی 
بکشــید، ممکــن اســت کمتــر آن را واقعــا 
هوس کنید و بــا پرهیز از خــوردن آن وزن 

بیشتری را می توانید کم کنید.
دیپایــان بیســواس، مدیر ایــن پژوهش و 
همکارانــش در آن نوشــته اند که در اغلب 
کــی به  مــوارد، صرفــا بــو کــردن یــک خورا
مدتی آنقــدر طوالنی که میل بــه خوردن 

آن را کم کند، کفایت می کند.
بیسواس می گوید: »سیستم های بویایی و 
چشایی به شــدت به هم مرتبط هستند و 
کز پاداش در مغز فرق بین محرک هایی  مرا
که توسط سیســتم های حسی مختلف به 

رمز درآمده اند را تشخیص نمی دهند«.
بیســواس در اتاقــی یــک دســتگاه پخش 
بــو نصــب کــرده بــود کــه گهــگاه رایحه ی 
کی هــای مختلفی را پخــش می کرد.  خورا
او تحقیقات میدانی هم در فروشگاه های 
بزرگ و کافه ها انجام داده اســت. شرکت 
کنندگان تحقیق باید مشخص می کردند 
کــه آیــا بو هــا بــر روی اشــتهای آن هــا اثــر 

گذاشته بود یا خیر.
کــه رایحــه ی غذا هایــی مثــل  آن هایــی 
پیتزا یا کوکی را به مــدت ۳۰ ثانیه بو کرده 
بودنــد معمــوال اشــتهای بیشــتری بــرای 
خــوردن آن هــا داشــتند تــا آن هایــی کــه 
همان رایحه را به مدت 2 دقیقه ی کامل 

بو کرده بودند.
کی هایــی مثل  گــروه دوم در نهایــت خورا
ســیب و تــوت فرنگــی را بــرای خــوردن 

انتخاب کرده بودند.
ایــن تحقیق می گویــد ممکن اســت صرفا 
بو کــردن غذایــی کــه هوســش را کرده اید 
برای ارضا شدن تان کافی باشد. در اغلب 
موارد، مغز واقعا تشخیص نمی دهد منبع 

آن محرک خوشایند کجا است.
بــدن شــما اساســا متوجــه نمی شــود که 
دارید غذایی را بو می کنید یا واقعا مشغول 
خوردنــش هســتید، به شــرط آنکــه فقط 
کــی مــورد نظــر یــا  میــل بــه خــوردن خورا
هوسش را داشــته باشــید، نه اینکه واقعا 

گرسنه باشید.
کــه در کشــمکش مقاومــت  بــار دیگــری 
کــی بودیــد، فقــط دو  در برابــر یــک خورا
دقیقه ای صبر کنید، نفس تان را تو دهید 

و از بوی آن لذت ببرید.

مــادر بزرگم ایــن چنــد ســال آخر عمــرش را 
در خانه مــا زندگــی می کــرد. مخصوصا که 
می دانســت پدر و مادرم تا شب سر کارند و 

من تنها هستم. 
کــرد و  کــه مــرا بــزرگ  در حقیقــت او بــود 
بــه همیــن خاطــر همــه می دانســتند کــه 
مادرجــون مــرا بیشــتر از بقیــه نوه هایــش 

دوست دارد.
همیشــه در روز تولــدم بهتریــن هدیــه را 

مادرجون به من می داد، اما... 
امــا امســال در روز تولــدم دیگر مــادر جون 
نبود تا بهترین کادو را به من بدهد. او سه 
ماه قبــل رفته بــود پیــش خدا! بــه همین 
خاطر ظهر روز تولدم از بس در غصه نبودن 
مادرجــون اشــک ریختــم، همانجا وســط 

اتاق خوابم برد.
اما او آمد... مثل همه روزهای تولد دوباره 
به دیدنم آمد و باز هم بهترن هدیه را به من 
داد. موقعی که در خواب صورتم را بوسید 
و گفــت: »بلند شــو پســرم کــه االن نمازت 

قضا میشه.«
از خــواب کــه بیــدار شــدم فقــط آنقــدر بــه 
غروب خورشید مانده بود که بتوانم نمازم 

را بخوانم.

غذای مورد عالقه تان را 
بو کنید تا هوستان 

از بین برود! 

بهترین هدیه

پنیر سوخاری یکی از انواع غذاهای 
ســوخاری پرطرفــدار و بین المللی 
است که با طعم های متنوعی تهیه 

می شود.
پنیــر ســوخاری یــک میان وعــده جــذاب و یــا یــک 
پیش غذای بسیار خوشمزه   است که با پنیر موزارال تهیه 
می شــود. این غذا یکی از غذاهــای مورد عالقــه مردم 
برزیل و جمهوری دومنیکن است و در بعضی کشورها 
مانند قبرس به عنوان صبحانه نیز میل می شود. پنیر 
سوخاری را در واقع با پودر سوخاری کاور و در روغن داغ 
سرخ می کنند. این سوخاری طرز تهیه آســانی دارد و 
شما می توانید آن را در منزل تهیه کنید، مطمئن باشید 
بچه ها به شدت عاشق پنیر ســوخاری خواهند شد. 
پنیر ســوخاری با رویه ترد و با ســس تند ســرو می شود 
و بافت بی نظیر، نــرم و خوبــی دارد و می توانید در کنار 
فســت فودهای دیگر نیــز از آن اســتفاده کنیــد. واقعا 
فینگرفودها غذاهای راحت و ساده و پر تنوعی هستند 

که ما را از غذاهای تکراری دور می کنند. 
     مواد الزم

• پنیر موزارال رشته  ای 2۰۰ گرم
•   تخم مرغ ۳ عدد

• آرد سفید 1 پیمانه

• پودر سوخاری 1 پیمانه
• فلفل سیاه و پودر سیر به مقدار الزم

طرز تهیه پنیر سوخاری
     مرحله اول

غ ها را به همراه فلفل سیاه و پودر سیر خوب با    تخم مر
چنگال هم بزنید تا از لختگی خارج شود. داخل یک 
کاســه دیگر آرد ســفید ریخته و داخل یک کاسه دیگر 
پودر سوخاری بریزید )می توانید از پودر سوخاری پانکو 

نیز استفاده کنید(.
     مرحله دوم

پنیر را ابتدا در آرد سفید بغلتانید تا رطوبت پنیر گرفته 
شود و پنیر به   تخم مرغ بچسبد. سپس داخل مخلوط 
غ فرو کنیــد و در انتها در پودر ســوخاری بزنید    تخم مر
و کامال پنیــر را با پــودر ســوخاری کاور کنید. دوبــاره در 
  تخم مرغ و پودر سوخاری بزنید، در واقع مرحله آخر را دو 
بار تکرار کنید تا پودر سوخاری کامال بچسبد و در حین 

سرخ شدن جدا نشود.
     مرحله سوم

داخل یک شــیر جوش روغن مخصوص سرخ کردنی 
ریخته و اجازه دهید تا کامال داغ شود. یکی از مهم ترین 

نکته های پنیر سوخاری همین داغ بودن روغن است. 
ســپس پنیر های ســوخاری را دانه دانه داخــل روغن 
ســرخ کنیــد و روی دســتمال روغن گیــر قــرار دهید تا 
روغن اضافی آن گرفته شود. بعد به همراه سس تند و 

یا کچاپ میل کنید.
     نکات مهم

گر روغن سرد باشــد یا به اندازه کافی داغ نشده باشد  ا
مواد سوخاری از پنیر جدا می شود.

حتما میزان روغن به اندازه  ای باشد که پنیر سوخاری 
در آن غوطه ور باشد.

به جای پنیر موزارال رشته  ای می توانید از پنیر توپی هم 
استفاده کنید و به ابعاد دلخواه برش بزنید.

پنیر موزارال حتما باید تازه باشد در غیر این صورت پنیر 
کش نمی آید.

این غذا را حتما به صورت داغ سرو کنید چون در صورت 
سرد شدن دیگر کش نمی آید.

می توانیداین غذا را آماده کنید و در فریزر داشته باشید 
که هر موقع دوست داشتید در روغن سرخ کنید.

حرارت را بعد از داغ شدن روغن کم کنید و اجازه دهید 
گر حــرارت باال باشــد  پنیــر بــا شــعله آرام ذوب شــود. ا
مواد سوخاری می ســوزد، در حالی که پنیر هنوز ذوب 

نشده است.

گرام در ابتدا  ویژگــی جدید اینســتا
تنها در دو کشور قابل استفاده بود، 
اما در حال حاضر تمام کشــور های 

جهان به این قابلیت جدید دسترسی دارند. 
گرام اعــالم کرده اســت کــه ویژگــی جدید این  اینســتا
اپلیکیشن فعال شده اســت. قابلیت جدید با هدف 

افزایش تعامل کاربران منتشــره شــده و ایــن موضوع 
باعث می شود که کاربران با استوری های یکدیگر تعامل 

بیشتری داشته باشند.
گرام اشاره شــده است که با این  در توضیحات اینستا
قابلیت جدید در استوری ها، کاربران می توانند دیگران 
ک یک استوری با موضوعی که توسط آن ها  را به اشترا

تعیین شده، ترغیب کنند. افرادی که مایل به شرکت 
باشــند، می توانند بــا زدن روی گزینــه Add Yours در 
اســتوری شــخص دعوت کننده، اســتوری خــود را در 
ک بگذارنــد که در ایــن صورت،  صفحه خود به اشــترا
نام آن هــا در جمع افراد شــرکت کننــده در این چالش 

قرار می گیرد.

این ویژگی تا حدودی شبیه به ویژگی Duet است 
گرام  کــه قبــال در "Tik Tok" ظاهــر می شد اینســتا
پیــش از این ایــن قابلیــت را در اندونــزی و ژاپــن 
کنون  آزمایش کــرده بود و امــروز اعالم کرد کــه هم ا
در تمامی کشــور های جهــان در اختیــار کاربــران 

اپلیکیشن خود قرار گرفته است.

پنیر سوخاری خانگی، میان وعده ای ترد و لذیذ

گرفت  کاربران قرار  گرام در دسترس  قابلیت جدید Add yours اینستا

دشــت هویــج تهــران یکــی از 
جاهای دیدنی اطراف تهران 
اســت. تصــور نکنیــد با ســفر 
به ایــن منطقــه قــرار اســت وارد مزرعــه هویــج 
بشوید و هویج های نارنجی را نوش جان کنید. 
دشــت هویج، دشــتی بــدون حتــی، یک عدد 
هویج اســت! با این حال یکــی از محبوب ترین 
ییالق هــا و جاهــای دیدنــی تهــران به شــمار 

می رود.

دشت هویج تهران

گردشگری

دستپخت

فناوری

نخستین باران
 پاییزی 

در اصفهان
بارش باران پاییزی طراوت 
و زیبایی شهر اصفهان را دو 

چندان کرد. 
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