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مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: مجموعه های بزرگی همچون فوالد مبارکه باید در حوزه پدافند 
غیرعامل پیشرو باشند، چراکه اهداف سازمانی با اهداف پدافند غیرعامل گره خورده است.

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در هفته پدافند غیرعامل به عنوان فرمانده رزمایش 
 )HSE( پدافند غیرعامل، فرمان آغاز این رزمایش را صادر کرد و واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست

شرکت فوالد مبارکه به عنوان فرمانده میدانی، رزمایش را برگزار نمود.
در ادامه، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه پس از برگزاری موفقیت آمیز رزمایش پدافند غیرعامل، در جمع 
معاونین و نمایندگان تیم های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل این شرکت اظهار کرد: همه کارکنان 

شرکت فوالد مبارکه در بحث پدافند غیرعامل دخیل هستند و باید مشارکت داشته باشند.
وی با اشــاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه پدافند غیرعامل افزود: در این زمینه به صورت 
ساختاریافته اقدامات زیادی در کشور انجام شده و مجموعه های بزرگی همچون فوالد مبارکه نیز باید 

پیشرو باشند، چراکه اهداف سازمانی با اهداف پدافند غیرعامل گره خورده است.

مدیرعامل فوالد مبارکه تشریح کرد:

استراتژی های فوالد مبارکه در حوزه پدافند غیرعامل

افزایش دو برابری پرواز های 
خارجی فرودگاه شهید بهشتی

نمایشگاه اصفهان میزبان 
فعاالن صنعت نساجی و 

منسوجات می شود

استاندار اصفهان:     

تغییر و تحول مدیران 
سبب خالقیت 

در سازمان ها می شود

سخنگوی شرکت آبفا استان اصفهان:

شهرداری اصفهان متولی ایجاد 
شبکه جمع آوری روان آب است

رشد ۲۱۲ درصدی پرداخت 
الکترونیکی صدقات مردم

 در اصفهان 
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لیست تیم ملی اعالم شد:

 طارمی خط خورد

کاهش ۵۵ میلیون متر مکعبی مصرف ساالنه آب
 در صنایع اصفهان

۶

استاندار اصفهان گفت: یکی از گلوگاه های که از سرمایه 
نظام کم می کند، ابراز نارضایتی ها و تحلیل های مختلف 
از روند تولید، قیمت بازار و مایحتاج عمومی است که حدود 

۲۰ قلم آن از طریق ستاد تنظیم بازار عرضه می شود. 
سیدرضا مرتضوی در نشست ستاد تنظیم بازار استان 
اصفهان با اشاره به شرایط حاکم بازار در سال های گذشته 
اظهار داشت: بخشی از این شرایط نامطلوب مربوط به وارد 
نشدن صحیح به عرصه تولید، توزیع، تامین و نظارت بوده 
و همین مساله سبب تشکیل پرونده های مختلف روی میز 
دستگاه قضا و انتشار اخبار آن در فضای مجازی و رسانه 

ملی شده است.
وی افزود: تصریح کرد: دولت بعد از شیوع کرونا که در حال 

تثبیت شرایط و کنترل آن است، هدف بعدی خود را روی 
بحث معیشت مردم قرار داده است که بخش مهمی از آن 

به ستاد تنظیم بازار برمی گردد.
استاندار اصفهان به اعضای کمیته های هفتگانه ستاد 
تنظیم بازار تاکید کرد: بدنبال این نباشید که وقتی اتفاقی 
افتاد در پی یافتن راهکار آن برآیید بلکه باید مشکالت را 
خیلی موشکافانه و راهبردی در کمیته ها و بر اساس وظیفه 
 تکلیفی، بررسی و مطالعه و از حدوث آنها پیشگیری 

کنید.
مرتضوی یادآور شد: ما نباید راه حل مشکالت را در 
بودن  به کالنشهر  توجه  با  باید  بلکه  بجوییم  پایتخت 
اصفهان و نزدیک بودنش به پایتخت، خودمان این مسائل 

را در استان حل کنیم.
وی با اشاره به اینکه عملکرد نادرست به مثابه تکرار 
اشتباهات دوران گذشته است، گفت: ما انتظار داریم تا 
مسووالن کار را جدی بگیرند و برای بررسی موضوعات، 
کمیته های یاد شده از پژوهش های موجود، بازاریان، 
مشاوران و افراد اقتصادی اتاق بازرگانی که ارتباط خوبی 

با بدنه مردم دارند، استفاده کنند.
     جلسه ستاد تنظیم بازار به منظور کنترل 

قیمت های روزهای شنبه هر هفته برگزار می شود
با تشکیل هفت کمیته، قیمت  از این پس  قرار است 
کاالهای اساسی مردم زیر نظر سازمان صمت، جهاد 

کشاورزی و استانداری اصفهان بررسی شود.

همزمان با بازدید اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان از 
شرکت بهیار صنعت سپاهان، زمینه تعامل بیشتر با این شرکت 

دانش بنیان فراهم شد. 
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی شهر 
اصفهان، اعضای  شورای شهر اصفهان با هدف آشنایی بیشتر 
با توانمندی های متخصصان شرکت بهیار صنعت سپاهان از این 
شرکت دانش بنیان بازدید کردند. این بازدید پیرو جلسات قبلی 
مدیران این شرکت در کمیسیون های تخصصی اقتصادی و 

خدمات شهری شورای اسالمی انجام شد.
شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان با سابقه ۲۰ سال 
فعالیت و ارائه خدماتی از جمله تولید ماسک و بومی سازی 
دستگاه هایی که نمونه داخلی ندارد، ظرفیت های خود را به 

منصه ظهور رسانده است.

هدف از بازدید اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان از این 
شرکت آشنایی بیشتر با توانمندی های متخصصان آن بوده که 
در این بازدید مقرر شد، با توجه به طرح های تحقیقاتی در دست 
اجرا در حوزه حفاظت از محیط زیست در بخش آب و آالیندگی 

زباله های شهری، با تصویب شورای اسالمی شهر اصفهان، 
تفاهم نامه مشترک بین شهرداری اصفهان و شرکت دانش بنیان 

بهیار صنعت به انجام برسد.
مدیریت شهری با نگاه بلند مدت و با همت ویژه برای حل مسائل 
زیست محیطی اصفهان که در چارچوب اختیارات شهرداری 
است، در حوزه تصفیه و شیرین کردن آب و نیز فرایند های نوین 
مدیریت زباله که تولید ارزش افزوده از زباله های شهری، حفظ 
محیط زیست و درآمد های پایدار شهری را به دنبال دارد با این 

شرکت تفاهم نامه امضا خواهد کرد.
در آینده جزئیات طرح هایی که در حوزه رفع مشکالت و حفظ 
محیط زیست، احیای فضای سبز، تأمین آب فضای سبز و 
مدیریت آلودگی ناشی از دفع زباله بوده، یک گام بلند و اساسی 

محسوب می شود برای اطالع شهروندان منتشر خواهد شد.

استاندار اصفهان:    

ابراز نارضایتی ها از سرمایه های نظام کم می کند گام بلند شورای شهر برای رفع مشکالت زیست محیطی اصفهان 

 ۴

رونمایی از پوستر سی و سومین 
جشنواره تئاتر اصفهان 
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شرکت عمران شهر جدید بهارستان

شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان درنظــردارد اجــرای پروژه هــای عمرانــی بــه شــرح زیــر را در بهارســتان ازطریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به شــرکتهای واجد صالحیــت واگــذار نماید. لــذا باتوجه باینکه کلیــه مراحل برگــزاری مناقصه اعم 
از دریافــت اســناد تــا پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا ازطریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهد شــد، الزم اســت مناقصه گــران درصــورت عدم عضویت قبلــی، مراحل ثبت نام در ســایت 

مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی جهــت شــرکت در مناقصــه را محقق ســازند. کلیه اســناد مناقصه گــر که در ســامانه بارگــذاری می گــردد می بایســت دارای مهر و امضــا الکترونیکی )دیجیتالی( باشــد.
مناقصــه گــران درصــورت نیــاز بــه اطالعــات بیشــتر درخصــوص اســناد مناقصــه و ارایــه پاکت الــف )ضمانتنامه( و نحــوه مهر و امضــا الکترونیکی )دیجیتالــی( اســناد و بارگــذاری پاکتهــای )الــف و ب و ج و همچنین اســناد ارزیابی کیفی درخصــوص ردیــف 2( در 

ســامانه ســتاد بــه آدرس بهارســتان بلــوار امیرکبیــر مراجعــه یــا بــا شــماره تلفــن ۳6861۰9۰ امــور فنــی و اجرایــی تمــاس حاصل نماینــد. )توجه: مناقصــه گران می بایســت به دقت شــرایط مناقصــه را مطالعــه نمایند(.
الزم بــه ذکــر اســت پیمانــکار می پذیــرد کــه کارفرمــا قســمتی از هزینــه خدمــات موضــوع پیمــان را به صــورت تهاتر بــا اراضی یا مســتحدثات تجاری یا مســکونی پرداخــت نماید. )پرداخت طبق شــرایط منــدرج در شــرایط مناقصه(. مالک بررســی اســناد مناقصه 

گــران ســامانه ســتاد و امضــا و مهر دیجیتالی می باشــد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴19۳۴، ۰21 و 1۴۵6، ۰21، دفتر ثبت نام: 889697۳7 و 8۵19۳768

121879۰ / م الف

نوبت دوم
آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای

موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
گواهینامه صالحیت 

پیمانکاری
مبلغ برآورد اولیه 

)ریال(
مبلغ ضمانتنامه شرکت 

در مناقصه )ریال(
مدت 
پیمان

زمان انتشار در 
سامانه ستاد

دریافت 
اسناد

 ارایه 
پیشنهاد

گشایش

12۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰۰۳۳
اجرای شبکه آبیاری فضای سبز 

مراکز محله بلوکهای 12۳ تا 126 و 
129 و 22۴ تا 22۵ و کارهای پراکنده

حداقل پایه ۵ 
رشته آب

6 ماه۴8/72۵/9۴7/7782/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰
 1۴۰۰/۰8/17

ساعت 1۴
 1۴۰۰/۰8/26

ساعت 17
 1۴۰۰/۰9/11

ساعت 1۳
 1۴۰۰/۰9/2۰

ساعت 1۰

22۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰۰۳1
اجرای سازه مجموعه ورزشی 

خانوادگی بهارستان )مناقصه یک 
مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی(

حداقل پایه ۴ 
رشته ابنیه

12 ماه2۰2/27۵/182/2991۰/11۴/۰۰۰/۰۰۰
 1۴۰۰/۰8/17

ساعت 1۴
 1۴۰۰/۰8/26

ساعت 17
 1۴۰۰/۰9/11

ساعت 1۳
 1۴۰۰/۰9/17

ساعت 1۰
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کنون ۱۹ هزار و ۴۲۰ تن شــکر به  از ابتدای امســال تا
نرخ دولتی بین اصناف، فروشگاه های زنجیره ای، 
هیئت های مذهبی و شــرکت های تعاونی استان 
اصفهان توزیع شده است.  مدیر کل غله و خدمات 

بازرگانی اســتان اصفهان گفت: سهمیه خانوار ها 
شــش هــزار و ۱۵۰ تن اســت که بین فروشــگاه های 
زنجیره ای، تعاونی ها و ورزشگاه ها توزیع شده است. 
محسن ضیائی افزود: سهمیه شکر دولتی گروه های 
صنفی و صنعتی اصفهان نیز ۱۲ هزار و ۱۲۰ تن است 
که به صنوف تولیدی، صنایع غذایی و واحد های 
تولیدی محصوالت شکر تحویل داده شده است. 
وی، اســتان اصفهــان را از در ذخیره ایــن محصول 
برخوردار دانســت و گفت: بیــش از هــزار و ۱۵۰تن از 
شــکر های توزیع شــده در ماه های محرم و صفر به 
هیات هــای مذهبــی و موسســه های خیریه ایــن 

استان تحویل شده است.

رصد بازار کاالهای اساســی نشــان می دهد پس از 
گذشت حدود سه ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم 
کید رییــس جمهوری بــرای تامین  و با توجه بــه تا
کنون این بازار با برقراری  نیازهای اساســی مردم، ا
تعادل بین عرضه و تقاضا به ثبات و آرامش رسیده 
اســت. بــه گزارش ایرنا، بــا آغــاز دولت ســیزدهم در 
مردادماه سال جاری، تنظیم بازار و بازگرداندن اقالم 
اساسی به ســفره مردم در اولویت کاری مسووالن 
قرار گرفت و در این راستا، رییس جمهوری بر اولویت 
دانســتن تنظیــم بــازار از ســوی همــه بخش های 
کید کرد. از همان روزهای نخســت دولت  دولت تا
سیزدهم، آیت اهلل »سید ابراهیم رییسی« اولویت 
خود را تنظیــم بــازار کاالهای اساســی اعــالم کرد و 
خواستار فعالیت مردم، اتحادیه ها و اصناف، برای 
نظارت بر بازار کاالهای اساســی شــد تا اجحافی در 

حق مصرف کنندگان صورت نگیرد.
کید بر اینکه کاالهای مورد نیاز  رییس جمهوری با تا
مردم باید به شکل گسترده، بدون کمبود و با قیمت 
کید کرده است: من  مناسب به دست مردم برسد، تا
از فشاری که بر دوش مردم است با خبر هستم و خود 

را در کنار سفره مردم احساس می کنم.
با وجــود تمــام اقدامــات دولــت، فضاســازی های 
بســیاری بــرای بــی ثبــات جلــوه دادن و افزایــش 
کاذب قیمت هــا انجــام شــد در حالی کــه نهادها و 
دستگاه های مرتبط با عرضه، تولید و تامین کاالها 
تحت نظارت ســتاد تنظیم بــازار قیمت ها بــوده و 

نظارت کافی بر آنها اعمال می شود.
همچنین برای رســیدگی به روند مورد درخواست 
رییس جمهوری در زمینه ثبات و جلوگیری از افزایش 
قیمت کاالها، معاون اول خود را ملزم به حضور در 
جلسات ستاد تنظیم بازار به طور منظم و مستمر 
کید کرده است که »در صورت لزوم در  کرد و حتی تا
جلســات حضور خواهم یافت تا هرچه سریع تر در 
بازار ثبات ایجاد کنیم. توجه دولت برای کنترل بازار و 
کاهش قیمت ها به گونه ای بوده که »محمد مخبر« 
معاون اول رییس جمهوری در تمام جلسات ستاد 
تنظیم بازار حضور پیدا کرده است تا با نظارت دقیق 

مانع اخالل در روند قیمت و توزیع کاالهای مورد نیاز 
از سوی عده ای سودجو و دالل شود و محصوالت 

مورد نیاز عموم با سهولت در اختیار مردم قرار گیرد.
این روند به گونه ای بود که مخبر برای دستیابی به 
اهداف در زمینه کاالهای اساســی آخرین جلســه 
کارگروه طی روزهای گذشته را در میدان میوه و تره 
بار تهران برگزار کرد تا از نزدیک مشکالت مردم را مورد 
بررســی قرار دهد زیرا دولت با تمام توان و همکاری 
و همراهی مــردم به دنبــال رفع مشــکالت و بهبود 

وضعیت معیشتی آحاد جامعه است.
بازدیدهای میدانی ایرنا نیز نشان می دهد افزایش 
افسارگسیخته قیمت کاالهای اساسی در ماه های 
نخســت ســال جاری با نظارت در ماه اخیر کنترل 
شده است و شــاهد ثبات در تامین اقالم مورد نیاز 
سفره مردم هستیم که از نمونه های آن می توان به 
توزیع مرغ منجمد با قیمت کیلویی ۲۰ هزار تومان بر 
اساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار اشاره کرد که 

روند کاهشی را پیش گرفته است.
در همین راستا، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با ایرنا 
با بیان اینکه کارگروه تنظیم بازار برای برخی کاالها 
اقدامات ویژه ای انجام داده اســت، اظهار داشت: 
غ بــه طور ویــژه در  غ و تخم مر برنج، حبوبــات، مــر
دســتور کار قــرار دارند تا بــا عرضه مناســب و کافی، 
مشــکلی در میزان تقاضای مــردم وجود نداشــته 
باشد. صدیف بیک زاده با بیان اینکه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ماموریت یافته است تا بعد از رصد و 
پایش بازار، اقدامات ویژه برای نوســانات قیمت را 
در دستور کار قرار دهد، خاطرنشان کرد: مشکالت 
به وجــود آمــده در ماه هــای اخیــر ناشــی از کمبود 
سطح عرضه بود که با توزیع مناسب آرامش به بازار 
کید بر اینکه آرامش به وجود  بازگشته است. وی با تا
آمده ناشی از فراوانی کاال در بازار است، خاطرنشان 
کرد: عرضه کاالهای مورد نیاز مردم با تعیین اولویت 
از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اختیار 
جامعــه قــرار می گیــرد کــه موجب ایجــاد وضعیت 

مطلوب در کشور شده است.

پرواز هــای خارجــی در فرودگاه بین المللی شــهید 
بهشتی اصفهان در نیمه نخست امسال، دو برابر 

بیشتر ازمدت مشابه پارسال شده است.
مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان گفت: در این 
مدت ۵۳۵ پرواز ورودی و خروجی در مسیر های بین 
المللی در این فرودگاه نشست و برخاست کرده اند 
که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۰ 

درصدی داشته است.
حسن امجدی افزود: در طول این مدت بیش از ۳۷ 
هزار مسافر در پرواز های خارجی این فرودگاه اعزام و 

پذیرش شده اند.
وی بــر رعایــت کامــل شــیوه نامه های بهداشــتی 
کید کــرد و گفــت: الزام  در پرواز های بیــن المللی تا
کسیناســیون،  مســافران ورودی بــه ارائــه کارت وا
گواهی تست منفی پی سی آر )با مهلت ۹۶ ساعت( 
کســیژن ســنجی از دیگر  کرونا، غربالگری حرارتی و ا

برنامه های فرودگاه اصفهان است.

کید کرد:  مدیرکل فرودگاه های اســتان اصفهان تا
ورود مسافران از کشور های ویژه )دارای سویه جهش 
یافته ویروس( به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تا 
اطالع ثانوی ممنــوع و تنها با تاییــد وزارت خارجه 
و با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی امکان 
پذیر بوده، و از مسافران ورودی از کشور های پرخطر 
 PCR کشور هایی با بروز باالی بیماری( مجدد تست(

در فرودگاه گرفته می شود.
امجدی گفــت: در حــال حاضــر ۳۰ پــرواز ورودی و 
خروجی به صورت هفتگی در مسیر های استانبول، 
دبی، دوحه و نجف توسط شرکت های هواپیمایی 
ترکیش، فالی دبی، قطرایرویز، ایران ایرتور، کاسپین 
و معــراج در فــرودگاه بیــن المللــی شــهید بهشــتی 
اصفهان صورت می پذیرد. وی افزود: شــهروندان 
می توانند بــرای اطــالع از جزئیــات پرواز هــا به وب 
سایت فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان 
به نشانی www.isfahan.airport.ir مراجعه کنند.

وزارت راه و شهرســازی اعالم کــرد: تا روز )شــنبه ۱۵ 
آبــان( ۸۴۳ هزار و ۹ نفر در ســامانه »ثمن« )نهضت 

ملی مسکن( نام نویسی کردند.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، بر اساس تازه ترین 
کنون ۸۴۳ هــزار و ۹  آمــار وزارت راه و شهرســازی، تا
نفر در ســامانه ثمن )سامانه نهضت ملی مسکن( 
ثبت نــام کردنــد. نام نویســی در ســامانه نهضــت 
ملی مســکن بــه نشــانی saman.mrud.ir یک ماه 
پــس از ابــالغ قانــون جهش تولید مســکن توســط 
رئیس جمهــوری و از ۲۸ مهرماه به منظور ثبت نام 

و پایش متقاضیان واقعی مسکن آغاز به کار کرد.
متقاضیان واقعی مسکن می توانند با داشتن چهار 
شــرط تأهل و سرپرســت خانــوار بودن، دســت کم 
سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، فاقد 
مالکیت خصوصی بودن و در نهایت عدم استفاده از 
کنون، نسبت به  امکانات دولتی از ابتدای انقالب تا
ثبت نام اقدام کنند. طرح نهضت ملی مسکن یکی از 
سیاست های کالن دولت در حوزه مسکن است که 

ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال 
دولت سیزدهم را نوید می دهد.

بــر اســاس قانــون جهــش تولیــد مســکن، همــه 
دستگاه ها و وزارتخانه ها موظف شده اند تا اراضی 
مازاد خود را به اجرای این طرح اختصاص دهند که 
در این خصوص از زمان ابالغ قانون توســط رئیس 
دولت، دستگاه ها و وزارتخانه ها مکلف هستند تا 
در مدت ۲ ماه زمین های مستعد خود را برای اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی 

معرفی کنند.

توزیع ۱۹ هزار تن شکر به نرخ دولتی در استان اصفهان

خبر

ســازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کــرد: چهار 
هزار میلیارد ریال از منابع این سازمان برای امور 
رفاهــی، تغذیه امــور دانشــجویان و بازگشــایی 
دانشگاه ها به وزارت بهداشــت، درمان و علوم 

پزشکی پرداخت شد.
به گزارش سازمان هدفمندســازی یارانه ها، بر 
اســاس قانون بودجــه ۱۴۰۰ این ســازمان مبلغ 
۲ هــزار میلیــارد ریــال به حســاب ســازمان امور 
دانشــجویان  واریز کــرد که با احتســاب واریزی 
قبل به مبلغ هزار میلیارد ریال، در مجموع سه 
هــزار میلیــارد ریــال به این ســازمان واریز شــده 
اســت و پیش بینی انجام شــده به طــور کامل 
در این حوزه تخصیص داده شــد.  همچنین بر 
اســاس تبصره ۱۴ قانــون بودجه ســال جاری، 
مبلغ ۲ هزار میلیــارد ریــال نیز به صنــدوق رفاه 
دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی پرداخت شد که با توجه به پیش بینی 
صورت گرفته و با احتساب واریزی قبل به مبلغ 
۲ هزار و ۷۰۰ میلیــارد ریال، در مجمــوع ۴ هزار و 
۷۰۰ میلیارد ریال به حســاب این صندوق واریز 
شد و پیش بینی انجام شــده در این بخش نیز 
به طور کامل توســط ســازمان هدفمندسازی 
تخصیص داده شد. براساس این گزارش در بند 
۲۷ جدول مصارف تبصره ۱۴ بودجه سال ۱۴۰۰، 
به موضــوع  امور رفاهــی، تغذیه دانشــجویان و 
بازگشایی دانشــگاه ها مربوط به ســازمان امور 
دانشجویان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی )صندوق رفاه دانشجویان( اشاره دارد. 
ســازمان هدفمنــدی یارانه ها امســال از محل 
منابع ایــن ســازمان مبالغــی را بــه بخش های 
مختلــف پرداخــت کــرده اســت کــه شــامل ۱۰ 
هزار و ۹۳۴ میلیــارد ریال اعتبــار به بخش های 
مختلــف بهزیســتی، چایکاران، ایثارگــران و 
مســکن محرومان، مبلغ ۱۰ هزار میلیــارد ریال 
بابت یارانه نان و خرید تضمینی گندم به شرکت 
مــادر تخصصــی بازرگانــی دولتی ایــران، ۱۰ هزار 
میلیــارد ریــال به بازنشســتگان دســتگاه های 
اجرایی ملی و استانی، ۲ هزار و ۴۲۰ هزار میلیارد 
ریال برای هوشمندسازی و تجهیزات آموزشی 
مدارس و هنرســتان ها، ۱۷ هزار و ۳۷۵ میلیارد 
ریال بــه حســاب وزارت جهاد کشــاورزی بابت 
خرید یارانــه ای نهاده ها، عوامــل تولید و خرید 
تضمینی محصوالت بخش کشاورزی و ۴۵ هزار 
و ۸۰۰ میلیارد ریال برای معوقات کادر بهداشت 

و درمان و اتحادیه انجمن دانش آموزان است.
همچنین این سازمان، بیش از ۲۴ هزار میلیارد 
ریال برای کاهش فقر و حمایت از زنان سرپرست 
خانوار، بیمه سالمت ایران و بیمه تکمیل درمان 
بنیاد شهید و امور ایثارگران و ۶۲۰ میلیارد ریال به 
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی و شورای 
سیاســتگذاری حوزه هــای علمیه خواهــران، 
همچنین ۳۵ هــزار و ۴۷۴ میلیــارد ریــال را به ۶ 
دستگاه اجرایی، ۱۳ هزار و ۹۰۴ میلیارد ریال برای 
توسعه شرکت آب و فاضالب کشور در استان ها 
و ۱۷ هزار و ۶۴ میلیارد ریال را از محل منابع این 
ســازمان به وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 

پزشکی پرداخت کرد.

مدیرعامل شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران 
گفت: مشترکان پرمصرف باید مصرف برق خود را 
کاهش دهند تا مشمول تعرفه های باالتر نشوند.

 به گزارش ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی افزود: 
پیرو بند ی تبصره ۸ قانــون بودجه ســال ۱۴۰۰ 
برای اصالح تعرفه های مشترکان خانگی، مراحل 
کارشناسی طرحی به پایان رسیده که در صورت 
تصویب آن در هیات دولت، با کاهش یارانه برق 
پرداختی به این دســته از مشــترکان، نرخ برق 
مصرفی مشترکان پرمصرف با قیمت تمام شده 
محاسبه خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: رفتار 
مصرفی مشترکان پرمصرف به گونه ای است که 
گاه بین ۱۵ تا ۲۰ برابر یک مشترک کم مصرف، از 

برق استفاده می کنند. 
 او با اشــاره به بررســی های صــورت گرفتــه از آثار 
منفی ایــن رونــد مصرفــی خاطرنشــان کــرد: 
گر این مشترکان  بررسی ها نشانگر آن است که ا
در پیک تابستان امسال مصرف خود را مدیریت 
می کردند، دچار خاموشــی نمی شدیم. طبق 
اعالم توانیر، ســخنگوی صنعت برق با تقسیم 
مشــترکان بــه ســه گــروه کم مصــرف یــا خوش 
مصرف، پرمصــرف و بســیار پرمصرف افــزود: از 
بین ۳۰ میلیــون مشــترک خانگــی، ۸۵ درصد 
یعنــی حــدود ۲۵ میلیــون در رده کــم مصــرف 
و خــوش مصرف قــرار می گیرنــد که قبــض برق 
آنها  به طور کمتر از ۳۰ هزار تومان اســت. رجبی 
مشــهدی تعداد مشــترکان پرمصرف را حدود 
۵ میلیون مشــترک عنــوان کرد و خاطرنشــان 
ســاخت: از این بین حــدود ۸۵۰ هزار مشــترک 
بسیار پرمصرف هستند که بیش از دو برابر الگو 

برق مصرف می کنند.

خبر یک اقتصاددان مطرح کرد:

جبران کسری بودجه دولت با فروش اوراق 
کنون  یک اقتصــاددان گفــت: ا
که دولــت به دلیــل تحریم های 
از  حاصــل  دالرهــای  نفتــی، 
فروش آن را در اختیار ندارد، برای جبران کسری 
بودجه به جــز دریافت مالیات و یــا فروش اوراق، 
راهــکاری در اختیــار نــدارد، بنابراین در شــرایط 
فعلی فروش اوراق بهترین انتخاب برای حل این 

مشکل است.
فرشــاد پرویزیــان اظهــار کــرد: دولــت بــا فــروش 
اوراق می تواند به راحتی کســری بودجه را بدون 
اســتقراض از بانک مرکزی حل کند. درآمد ارزی 
کاهش قابل توجهی داشته و نمی تواند تغییری 
در پایــه پولــی نیز ایجــاد کنــد زیــرا منجر بــه تورم 
خواهد شــد. بنابرایــن در بین راهکارهــای باقی 
مانده که مالیات و فروش اوراق قرضه اســت، در 
شرایط فعلی فروش اوراق بهترین انتخاب برای 

حل این مشکل است.
     فروش اوراق یکی از ابزارهای مدرن 

اقتصادی در دنیا است
وی بــا بیان اینکــه فــروش اوراق یکــی از ابزارهــای 
مــدرن اقتصــادی در دنیــا اســت، افــزود: همــه 
دولت ها کســری بودجه دارند کــه لزوما امر منفی 
نبوده و شیوه تأمین آن می تواند تأثیرات مثبت یا 
منفی بر اقتصاد بگذارد. هرگاه دولت بیش از درآمد 
خود برای رفاه مردم هزینه کند با کســری بودجه 
مواجه می شود، در سال های گذشته در کشور ما 
کســری بودجه از طریق دالرهای نفتــی که بانک 
مرکزی آن را به ریال تبدیل می کرده تأمین می شده 
که همین امر )چاپ پول( نیز منجــر به ایجاد تورم 

دائمی و مزمن در اقتصاد ایران شده است.
     خرید اوراق برای افرادی که ریسک 

پذیری پایینی دارند بهترین روش 
سرمایه گذاری است

کنــون که دولــت به دلیل  این اقتصــاددان گفت: ا
تحریم هــای نفتــی، دالرهــای حاصــل از فــروش 
آن را در اختیــار نــدارد، دولت برای جبران کســری 
بودجه راهکاری به جز دریافت مالیــات و یا فروش 
اوراق راهــکار دیگری ندارد، با اســتفاده از ســاختار 
زمانــی نــرخ بهــره اوراق بــه فــروش می رســد، برای 
افــرادی که ریســک پذیــری پایینــی دارنــد، خرید 
اوراق پس از سپرده گذاری در بانک ها بهترین روش 

سرمایه گذاری است.
پرویزیــان اضافــه کــرد: البته ممکــن اســت دولت 
بانک ها را تحت فشار بگذارد تا این اوراق را بخرند، 
گر بانک ها نیز برای فروش این اوراق به بانک مرکزی  ا

اقدام کنند و بانک مرکزی مجبور به خلق نقدینگی 
شود، منجر به تشــدید تورم خواهد شد، اما بانک 

مرکزی می تواند از این کار خودداری کند.
خ بهره اوراق توســط ســاز و کار  وی ادامــه داد: نر
بازار تعیین می شــود، اوراق قرضه دولتی ریسک 
خ بهره ایــن اوراق بــا میزان ریســک آن  ندارد، نــر
کــم ریســک ترین اوراق در  ســنجیده می شــود. 
بازار دارایــی، اوراق قرضــه دولتی اســت، همین 
موضوع توجه برخی از ســرمایه گذاران را به خود 

جلب می کند.
     فروش اوراق در آینده منجر به تشدید 
بدهی ها و کسری بودجه دولت نمی شود

کــرد: فــروش اوراق در  کیــد  ایــن اقتصــاددان تا
آینده منجر به تشــدید بدهی ها و کسری بودجه 
خ  خ بهره واقعی و نر دولت نمی شود، مجموع نر
خ بهره اســمی را تشکیل می دهد، هرگاه  تورم، نر
خ تورم باشــد، دولت  خ بهــره اســمی کمتر از نــر نر
هرچقــدر برای ایــن اوراق بهــره پرداخــت کنــد با 
توجــه بــه میــزان تــورم کنونی کشــور ســود کرده 
است و در آینده پول کمتری را پرداخت می کند.

کنون  خ بهــره واقعــی ا پرویزیــان اضافــه کــرد: نــر
در اقتصاد ایــران منفی اســت، بنابرایــن در واقع 
خ بهره اســمی هر چقدر هم باشــد، افرادی که  نر
تسهیالت دریافت می کنند سود کسب کرده اند.

نمایشــگاه بین المللی اصفهان از هفدهم آبان ماه 
میزبان چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت 

نساجی و منسوجات می شود.
در این نمایشگاه ۷۷ شرکت از ۱۲ استان کشور حضور خواهند داشت 
و طی چهار روز برگزاری تا بیســتم آبان ماه، توانمندی ها، محصوالت، 
کاالها و خدمات خود را در ۹۰۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی در معرض 

بازدید عالقه مندان این حوزه قرار می دهند.
شرکت کنندگان چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی و 
منسوجات اصفهان از استان های اصفهان، تهران، مرکزی، آذربایجان 
غربی، آذربایجان شــرقی، یــزد، خوزســتان، مازنــدران، البــرز، قزوین، 

چهارمحال و بختیاری و سمنان در این نمایشگاه حضور یافته اند.
این شــرکت ها در زمینه صنایع و ماشــین آالت نســاجی، مــواد اولیه و 

منســوجات شــامل پارچه، پتو و کاالی خواب فعالیت دارند. از جمله 
مطرح ترین برندهای حاضر در نمایشگاه می توان به ایران نوبافت، مواد 
پلیمری ارغوان، مجتمع صنعتی بهکوش، نفیس نخ، پایاجین اصفهان، 
کریل ایران، رایا شقایق  دانش بنیان الوان ثابت، حجاب شهرکرد، پلی ا

سرآمد، رزین نخ بدیعی، سما نقاله و نوربافت اشاره کرد.
همچنیــن نماینــدگان داخلــی شــرکت های فعــال صنعــت نســاجی 
کشــورهای چین، ترکیه، آلمان و اســپانیا بــه ارائه دســتاوردهای خود 

پرداخته اند.
در حاشیه این نمایشگاه، رویدادهای جانبی مختلفی نیز برگزار خواهد 
شد که از آن جمله می توان به برپایی میز نساجی، بررسی فعالیت های 
موج چهارم فناوری نساجی، کارگاه آموزشی برندسازی صنعتی، بررسی 
نوآوری های جدید در تولید کاالی نساجی و بررسی مدیریت تحول در 

سیستم های تولید ناب نساجی اشاره کرد.
چهاردهمیــن نمایشــگاه تخصصــی صنعت نســاجی و منســوجات 
اصفهان از ساعت ۱۰ تا ۱۹ روزهای ۱۷ تا ۲۰ آبان ماه در کمربندی شرق، 
روبروی منطقه روشن دشت برپا می شود و میزبان فعاالن، متخصصان، 

کارشناسان و عالقه مندان این حوزه خواهد بود.

مدیرکل دفتر بازســازی و حفاظــت از ذخایر ژنتیکی 
آبزیان ســازمان شــیالت ایران پیش بینی کرد: ایران 
ظرف چهار ســال آینده به رتبه دوم یا ســوم در تولید 

گوشت خاویاری دست پیدا می کند.
بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی، ناصــر کرمــی راد افــزود: طبــق 
برنامه ریزی هــای انجــام شــده، پیش بینــی می کنیم ایــران همچنین 
ظرف ده سال آینده جزو کشورهای دوم یا سوم تولید خاویارپرورشی در 

جهان باشد.
 مدیــرکل دفتــر بازســازی و حفاظــت از ذخایــر ژنتیکــی آبزیان ســازمان 
شیالت ایران  اظهار داشت: طبق گزارش سازمان فائو، ایران در سال ۲۰۱۹ 
در تولید خاویار پرورشی گونه بلوگا یا فیل ماهی که ارزشمندترین گونه 

خاویار پرورشی در جهان است، رتبه نخست را به خود اختصاص داد.
وی گفت: کشور چین در حال حاضر رتبه نخست تولید خاویار پرورشی را 

در بین کشورهای دنیا در اختیار دارد.
کرمی راد، میزان تولید خاویار پرورشی و گوشت ماهیان خاویاری را در سال 

گذشته به ترتیب ۱۲ تن و بیش از سه هزار و ۵۰۰ تن عنوان کرد.
مدیــرکل دفتــر بازســازی و حفاظــت از ذخایرژنتیکــی آبزیــان ســازمان 
شیالت ایران خاطر نشان کرد سال گذشته طبق آمار گمرک ایران، بیش 

از ۴ تن خاویار پرورشــی و باالی یک هزار تن گوشت ماهیان خاویاری به 
ارزش باالی ۱۶ میلیون دالر از کشور صادر شد.

وی اضافه کرد: خاویار پرورشی ایران به طور عمده به ۲۴ کشور دنیا در سال 
گذشته در حوزه آسیا، اروپا، آمریکا و خاورمیانه صادر شده است.

مدیــرکل دفتــر بازســازی و حفاظــت از ذخایــر ژنتیکــی آبزیان ســازمان 
شیالت ایران اذعان داشت: مابقی خاویار پرورشی در بازار داخلی عرضه 

شده است.
وی تصریح کــرد: خاویار پرورشــی گونه بلوگا ســال گذشــته با قیمت هر 
کیلوگرم ۱۲ میلیون تا ۱۵ میلیون تومان در بازار داخلی عرضه شده است 

و در حال حاضر با قیمتی معادل ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان عرضه می شود.
از مجموع حدود ۱۲ تن خاویار تولیدی کشــور در سال گذشته، ۴.۵ تن 
خاویار به ارزش بیش از ۶ میلیون دالر به کشــورهای هدف صادر شــده 

است.
همچنین سال گذشته ســه هزار و ۵۰۰ تن گوشــت ماهیان خاویاری در 
کشور تولید شد که از این میزان یک هزار تن به ارزش بیش از ۱۰ میلیون دالر 

به خارج از کشور صادر شده است.
در واقع آمارها نشــان می دهد که تقریبا ۴۵ درصد خاویار تولیدی برای 
صادرات و ۵۵ درصد به مصارف داخلی می رسد که از این میزان بخشی 

کی و خاویار درجه دو و سه به مصارف بهداشتی و آرایشی  به مصرف خورا
می رسد.

کنون قیمت هر کیلوگرم خاویار پرورشی ایران استحصالی از فیل ماهیان  ا
ع پرورشــی ۱۰ میلیون تومان اســت و متوسط  تحت عنوان بلوگا در مزار
قیمت صادراتی آن از حدود ۷۰۰ دالر شروع و در برخی موارد یک هزار و ۵۰ 

یورو بر مبنای قطر خاویار، کیفیت و بسته بندی است.
در آخرین نشست کشورهای حاشیه دریای خزر، ممنوعیت صید تجاری 
ماهیان خاویاری برای ســال ۲۰۲۱  تمدید شد که امیدواریم در نشست 

بعدی برای سال های آتی این ممنوعیت ادامه یابد.

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
گفت: میــزان مصــرف ســاالنه صنایــع از منابع آب 
استان با اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته 
در سالجاری در مقایسه با ابتدای ســال ۱۳۹۰ حدود ۵۵ میلیون متر 

مکعب کاهش یافته است.
ایرج موفق افزود: برنامه ابالغی وزارت نیرو  ابتدای دهه ۹۰ در بخش 
صنعت اســتان اصفهان مصرف ۱۸۵ میلیون متر مکعب آب خام در 
سال بود که در یکسال اخیر این رقم به ۱۳۰ میلیون متر مکعب رسید و 

معادل ۵۵ میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرد.
وی با اشــاره بــه عملکــرد ســال گذشــته صنایــع مهم اســتان در 
صرفه جویی آب و برداشــت از زاینده رود، گفــت: در زمان حاضر 
۵۵ میلیون متر مکعب پســاب تولیدی در اســتان، جایگزین آب 

خام شده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با بیان اینکه صرفه 

کســتری اســت، اظهار  جویی به معنای جایگزینی آب خام با آب خا
داشــت:صرفه جویی آب در شــهرک های صنعتی پنج درصد، فوالد 
مبارکه ۲۰ درصد، ذوب آهن ۱۷ درصد، پاالیشگاه اصفهان ۲.۳ درصد 

و سایر صنایع استان اصفهان ۱۰.۲ درصد محقق شده است.

وی با اشاره به نیاز صنایع به آب گفت: امکان توقف جریان تولید وجود 
ندارد و این جریان برای ادامه کار به مصرف آب نیاز خواهد داشت.

موفق اضافه کرد: بخش صنعت فقط صنایع فلزی را شامل نمی شود 
و صنایع دیگری هم در این بخش از جمله صنایع غذایی وجود دارد 

که نیاز به آب دارند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به نامگذاری 
کید کرد:  سال ۱۴۰۰ با عنوان "تولید؛ پشــتیبانی ها، مانع  زدایی ها" تا
اختصاص ســهم پســاب به صنایع و واحدهای تولیدی بــه نوعی در 

راستای حمایت از تولید و مانع زدایی در این زمینه است.
موفق گفت: بر اساس برنامه سازگاری با کم آبی قرار است ۲۰۰ میلیون 
متر مکعب آب از طریق پساب در افق ۱۴۰۵ به صنعت استان اصفهان 
داده شود که امید است در چند سال آتی این مقدار پساب تامین شود.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، دارای بیش از ۹ هزار واحد 

تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ است.

نمایشگاه اصفهان میزبان فعاالن صنعت نساجی و منسوجات می شود

گوشت ماهیان خاویاری در جهان دستیابی ایران به رتبه سوم تولید 

کاهش ۵۵ میلیون متر مکعبی مصرف ساالنه آب در صنایع اصفهان

کاالهای اساسی با تعادل در عرضه و تقاضا آرامش بازار 

افزایش دو برابری پرواز های خارجی فرودگاه شهید بهشتی

چند نفر در طرح "نهضت ملی مسکن" 
کردند؟ ثبت نام 

پرداخت ۴ هزار میلیارد ریال
 از هدفمندی یارانه ها 

برای دانشجویان 

کاهش یارانه برق مشترکان
 پرمصرف در اولویت

خبر

خبر

خبر

خبر
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مدیرعامل فوالد مبارکه تشریح کرد:

استراتژی های فوالد مبارکه 
در حوزه پدافند غیرعامل

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
بزرگــی  مجموعه هــای  گفــت: 
همچــون فــوالد مبارکــه بایــد در 
که اهداف  حوزه پدافند غیرعامل پیشرو باشند، چرا
ســازمانی با اهــداف پدافنــد غیرعامل گــره خورده 

است.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
در هفته پدافند غیرعامل به عنوان فرمانده رزمایش 
پدافند غیرعامل، فرمان آغاز ایــن رزمایش را صادر 
 )HSE( کرد و واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست
شــرکت فوالد مبارکــه به عنــوان فرمانــده میدانی، 

رزمایش را برگزار نمود.
در ادامــه، مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکــه پس از 
برگزاری موفقیت آمیــز رزمایش پدافنــد غیرعامل، 
در جمع معاونین و نماینــدگان تیم های مدیریت 
بحــران و پدافند غیرعامل این شــرکت اظهــار کرد: 
همه کارکنان شرکت فوالد مبارکه در بحث پدافند 
غیرعامل دخیل هســتند و باید مشــارکت داشــته 

باشند.
کیدات مقــام معظم رهبــری در  وی با اشــاره بــه تأ
حوزه پدافند غیرعامل افزود: در این زمینه به صورت 
ساختاریافته اقدامات زیادی در کشور انجام شده و 
مجموعه های بزرگی همچون فوالد مبارکه نیز باید 
که اهداف ســازمانی با اهداف  پیشرو باشــند، چرا

پدافند غیرعامل گره خورده است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه بــا بیان اینکه یک 
ســازمان پویــا بــه حفــظ جــان انســان ها در مواقع 
بحرانی و تهدیدآمیز اهمیت می دهد، خاطرنشان 
کــرد: بررســی آســیب ها، تهدیدهــا و فرصت هــا در 
جلســات مربوطه نیــز در راســتای اهــداف پدافند 
غیرعامــل هســتند، امــا هــدف پدافنــد غیرعامــل 

انسجام و هماهنگی میان تمامی اتفاقات است.
طیب نیا با بیان اینکه اقدامات ما در حوزه پدافند 
غیرعامــل نباید به صورت مناســبتی و محــدود به 
هفتــه تعیین شــده برای این حــوزه باشــد، اذعان 
داشــت: بایــد به گونــه ای برنامه ریــزی کنیــم تــا در 
استراتژی های شرکت فوالد مبارکه، ساختاریافته 
و هماهنگ عمل کنیم. اهمیت پدافند اقتصادی 
نیز برای مقابله با تحریم های دشمنان بسیار زیاد 
اســت؛ همان گونه که فوالد مبارکــه ازدر این زمینه 
به خوبی عمل کرد و از کاهش میزان تولید جلوگیری 

به عمل آورد.
وی بــا بیان اینکــه رکوردزنی هــای فــوالد مبارکه در 
تولید نشــان می دهد که این شــرکت آســیب های 

احتمالی را به درستی شناسایی کرده است، ادامه 
داد: بهره گیــری از ۹۵ درصــد ظرفیت هــای تولیــد 
در فوالد مبارکه نیز نشــان دهنده عملکرد صحیح 
مدیریت در این شرکت است؛ ازاین رو ساختارمندی 
کنش های فوالد مبارکه در برابر  و سیستمی بودن وا
حــوادث و اتفاقــات و نهادینه ســازی آن هــا بســیار 

مهم است.
کید بر ضرورت  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
هوشیار بودن همه کارکنان در فوالد مبارکه و سهیم 
بودن آنان در حوزه پدافنــد غیرعامل تصریح کرد: 
هوشمندســازی سیســتم ها در پدافنــد غیرعامل 
اهمیت زیادی دارد و انجــام رزمایش در این زمینه 
نباید محدود باشد. هر بخش باید به تناسب حوزه 
کاری خــود رزمایش هایــی را در راســتای پدافنــد 
غیرعامل برگزار کند و این رزمایش هــا بدون اطالع 
کنش  قبلی کارکنان اجرا شــوند تــا آمادگی بــرای وا

سریع در برابر حوادث افزایش یابد.
نصراله صالحی، مدیر حراست شرکت فوالد مبارکه 
نیز با بیان اینکــه پدافند غیرعامــل در امر حفاظت 
منابع و ســرمایه های ملی یک کشــور دارای ارزش 
زیــادی اســت، اظهــار کــرد: پدافنــد غیرعامــل کــه 
کم هزینه تریــن راه مقاوم ســازی  جامع تریــن و 
دارایی ها و پایداری سیســتم های یــک جامعه در 
برابر تهدیدات طبیعی و انسان ســاخت محسوب 
می شــود، از دیرباز موردتوجه انســان قــرار گرفته و 
کشــورهای پیشــرفته و شــرکت های برتر جهان نیز 
اجــرای الزامــات آن را بــه جدیــت در سیاســت ها و 

دستور کار خود قرار داده اند.
وی افزود: در راســتای اجــرای رهنمودها و فرامین 
مقــام معظــم رهبــری )مدظله العالــی( مبنــی بــر 
اهمیت بخشــی و توجــه به ایــن موضــوع، هفتــه 
پدافنــد غیرعامــل فرصــت مغتنمی اســت کــه بــا 
اجــرای برنامه های مفیــد و متنــوع در عرصه های 
عمومی و تخصصی، نسبت به معرفی حوزه پدافند 
غیرعامل از طریق گفتمان سازی و نهادینه سازی 
آن در آحاد اجتماعی شــرکت فوالد مبارکه که یکی 
از زیرســاخت های استراتژیک و حســاس کشور به 

شمار می رود، اقدام نماییم.
حســین مدرســی فر مدیر واحد بهداشت، ایمنی 
و محیط زیســت )HSE( شــرکت فــوالد مبارکه نیز 
پیــش از آغــاز رزمایــش پدافنــد غیرعامــل بــا ارائه 
سناریوی این رزمایش تصریح کرد: در پی اقدامات 
خصمانه دشــمنان نظام جمهوری اســالمی، به 
هدف اختالل و مانع زایی در اجرای سیاست های 
و  تولیــد(  جهــش  و  اقتصــادی  )رونــق  ملــی 
همچنین ایجــاد خســارت بــه زیرســاخت های 
حیاتــی و حســاس کشــور، دشــمن خارجــی بــا 
اســتفاده از عوامل نفوذی و دست نشانده دست 

به اقدامات خرابکارانه می زند.
وی افزود: در همین راستا، عامل نفوذی که وابسته 
به دشمن زخم خورده و خودفروخته و تحت اختیار 
و تســلیم ســرویس های جاسوســی و خرابــکاری 
معاندین کشــور اســت، با اســتفاده یک دســتگاه 
خــودرو ســرقتی LPG در شــهر اصفهــان اقــدام به 

بارگذاری مواد منفجره در خودرو می نماید. سپس 
ک انتظامی و کارت تردد شرکت  از طریق جعل در پال
فوالد مبارکه وارد محیط داخلی شــرکت می شــود 
و خــودرو را در کنار مخــازن مواد راهبــردی و ذخایر 
اســتراتژیک )گازوئیل نیــروگاه( مســتقر می کند. در 
مرحله بعــد، زمانی کــه کارگران مشــغول عملیات 
تعمیر و نگهداری مخزن F۴ هستند، با استفاده از 
کنترل از راه دور اقدام به انفجار آن می کند و حادثه 
آتش سوزی و خسارت به منابع انسانی و تجهیزاتی 

آغاز می شود.
 )HSE( مدیر واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست
شرکت فوالد مبارکه گفت: تهدید موردنظر رزمایش 
عملیاتــی پدافنــد غیرعامــل فــوالد مبارکه ایجــاد 
آتش سوزی در اثر خرابکاری با ریشه امنیتی در حین 
عملیات تعمیر و نگهداری بر روی مخــازن ذخیره 
گازوئیل این شرکت است که با استفاده از تجهیزات 
و منابع موجود در داخل شرکت )سطح ۳( در محل 
استقرار مخزن گازوئیل شــماره F۴ نیروگاه شرکت 

فوالد مبارکه برگزار می شود.
وی در پایان بیان کرد: مدیریت ایمنی، بهداشت و 
محیط زیست، مدیریت حراست )حفاظت فیزیکی، 
حفاظــت فنــاوری اطالعــت و اســناد، حراســت 
پرسنلی(، خدمات عمومی و امور رفاهی، مدیریت 
شــهری، مدیریت برنامه ریزی و پشتیبانی خرید، 
مدیریت ارشــد خدمات فنی و پشــتیبانی، بسیج 
و مدیریت روابط عمومــی در برگزاری این عملیات 

مشارکت دارند.

به گفتــه مدیرعامل ســازمان حمــل ونقل بار 
و کاالی درون شــهری شــهرداری اصفهــان 
دریافــت معاینــه فنــی برتــر در شــهر اصفهــان 
در حــال حاضــر الزامی نیســت، امــا در صورت 
ح ترافیک احتمال الــزام خودروها  اجرای طــر

به معاینه فنی برتر وجود دارد.
مجید طهماسبی با اشــاره به دریافت گواهی 
معاینــه فنــی برتــر در دومیــن ســال متوالــی 
توســط مرکز معاینه فنی جی واقــع در خیابان 
همدانیان به ایمنا گفــت: گواهی معاینه فنی 
برتر بدان معناست که این مرکز عالوه بر تست 
آالیندگی خودرو در دور موتور پایین )سلو(، می 
تواند تست آالیندگی را در دور موتور باال )۲۵۰۰ 
آر. پــی. ام( نیز انجام دهد تا برگــه معاینه فنی 
با اســتانداردهای باالتــری صادر شــود؛ البته 
این گواهی حدود دو ماه است که صادر شده، 
اما اســتفاده از این ســرویس منوط به دستور 
معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری است 

و پس از آغاز طرح ترافیک اجرایی خواهد شد. 
او ادامــه داد: بــه دلیــل اینکــه در کشــورهای 
توســعه یافته بــرای ورود به شــهرهای بزرگ و 
ح ترافیک، دریافت معاینه فنی برتر الزامی  طر
اســت، این زیرســاخت توســط ســتاد معاینه 
فنــی شــهرداری اصفهــان تهیــه و اجــرا شــده 
اســت. مدیرعامل ســازمان حمل ونقــل بار و 
کاالی درون شــهری شــهرداری اصفهــان در 
رابطه با الزام دریافت معاینه فنی برتر در شــهر 
اصفهــان افــزود: در حــال حاضــر الزامــی برای 
دریافت معاینه فنی برتر نیست، اما در صورت 
ح ترافیک احتمال الــزام خودروها  اجرای طــر
به معاینــه فنــی برتر وجــود دارد. طهماســبی 
با بیــان اینکــه مرکــز معاینــه فنــی جی یکــی از 
کز بزرگ معاینه فنی شــهر اصفهان اســت،  مرا
تصریح کــرد: این مرکز ســه خــط معاینــه فنی 
را دارا اســت کــه یکی از ایــن خطوط بــه نوبت 
دهــی اینترنتی اختصــاص دارد و شــهروندان 
www. fani. می تواننــد با مراجعــه به ســایت
hamlebar.com برای دریافت نوبت اینترنتی 
مراجعه کرده و بدون معطلی معاینه فنی خود 
را دریافت کننــد. او از مردم درخواســت کرد با 
اقدام به موقع نســبت به دریافت معاینه فنی 
اقدام کننــد تا در کاهش آلودگــی هوا و محیط 

زیست مثمر ثمر باشند.

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
اصفهــان بــر تامیــن پایــدار آب شــرب مــردم در 
کید  شــرایط خشــک آب و هوایی این استان تا
کرد.  هاشــم امینی در دومین نشســت شورای 
مدیران این شرکت در سال ۱۴۰۰ گفت: با توجه 
به استمرار سال های خشــک و کاهش شدید 
منابع آبی، راهکارهای تامین پایدار آب شرب در 
سطح استان باید بیش از پیش تحلیل و بررسی 
شــود. وی با اشــاره به گــذر از کم آبی تابســتان 
امسال گفت: تابستان امسال هر قطره از منابع 
آبی به منظور توزیــع عادالنه آب با اســتفاده از 
فناوری های نویــن مدیریت شــد. مدیرعامل 
آبفای اســتان اصفهان افزود: برای دسترســی 
پایدار مــردم شــهرها و روســتاها به آب شــرب، 

تحلیل و بررســی منابــع از لحاظ کمــی و کیفی 
باید بیش از پیش در دستور کار متخصصان آبفا 
قرار گیرد. امینی در خصوص سامانه تله متری و 
هوشمندسازی شبکه آب بیان کرد: با استفاده 
از فن آوری های نوین، نظــارت بر تمام منابع و 
مخازن آبی در سطح استان و پارامترهای انرژی 

و کیفی با دقت بیشتری انجام می شود.

سرپرست اداره کل پشــتیبانی امور دام استان 
گفــت: خریــد حمایتــی بــا هــدف  اصفهــان 
جلوگیری از زیان تولیدکنندگان دام روستایی 

در استان صورت می پذیرد. 
مهدی نیلفروش سرپرست اداره کل پشتیبانی 
امور دام استان اصفهان  اظهار کرد: با توجه به 
مصوبه وزیر در خصوص خرید دام روســتایی، 
خرید گوساله زنده پرواری روستایی در استان 
اصفهان شروع شده است. او بیان کرد: در حال 
حاضر نزدیک به ۱۵۰ راس گوساله زنده پرواری 

روستایی خریداری شده است.
سرپرست اداره کل پشــتیبانی امور دام استان 

اصفهان در خصوص نحــوه پرداخت هزینه ها 
به دامداران اظهار کرد: هر کیلو گوساله پرواری 
زنــده را بــه قیمــت ۵۹ هــزار تومــان خریــداری 
می شــود؛ کــه حــدود ۸۵ درصــد هزینــه را بــه 
صورت نقد تسویه و مابقی آن را یعنی ۲/۲ دهم 
کیلو گرم کنسانتره دامی مورد تایید را رایگان به 

فروشنده داده می شود.
او از خریداری دام مازاد عشایری گفت: حدود 
۵ هزار راس دام مازاد عشایر استان خریداری و 
گوشت آن ها منجمد و ذخیره شده و قرار بر این 

است که در بین افراد کم درآمد توزیع شود.
نیلفروشان اظهار کرد: گوسفند نر پرواری زنده 
با قیمت ۶۲ هزار تومان خریداری که ۸۵ درصد 
نقدی و ۲/۲ دهم درصد کنسانتره دامی رایگان 

به دامداران پرداخت می شود. 
او خاطر نشــان کرد: قیمت مصوب ســر دست 
گوساله کیلویی ۹۵ هزار تومان، راسته ۹۷ هزار 
تومان، گردن ۹۳ هزار تومان و قلوه گاه گوساله 

۷۰ هزار تومان است.

اســتاندار اصفهــان گفــت:  تغییــر و تحــوالت 
مدیران، خالقیت و نوآوری را در ســازمان باال 
می برد و از این جهت به نفع ســاختار اداری و 

اجرایی است.
سید رضا مرتضوی در مراســم تکریم و معارفه 
معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتانداری 
اصفهان افــزود: تغییر و تحــول و ورود و اضافه 
شدن افراد جدید به سازمان موجب تقویت، 

پویایی و تالش و کار بیشتر می شود.
وی اضافــه کــرد: رویکــرد مــا در ایــن دوره این 
است که از فضای ورود یک فرد جدید به نظام 
اجرایــی  در راســتای تقویــت و پویایــی آن 
استفاده کنیم و ما باید تمام انرژی و استعداد 
خود در هر جا و هر پســت و مقامی که هســتیم 
بکار گیریم و تالش کنیم تا بهترین و مؤثرترین 

کارها را انجام دهیم.
وی خاطرنشــان کرد:بــرای تغییــر و تحــوالت 
باید بــه ســازوکار و مؤلفه های دانــش، تعهد، 

هوش سازمانی توجه ویژه داشته باشیم.
مرتضــوی بیــان کــرد: افــرادی کــه در تغییــر و 
تحــوالت بــه مــا اضافــه می شــوند باید ســبب 

جذب مردم شوند و به عنوان ذخیره راهبردی 
ما محسوب شوند.

اســتاندار اصفهــان گفــت: اســتقرار معاونــت 
جدید هماهنگــی امور عمرانی در این پســت، 

موجب ارتقای مجموعه خواهد شد.
وی با قدردانی از معاون پیشــین امور عمرانی 
استانداری اصفهان افزود: ایشان در این دوره 
با مناعت طبع و بزرگواری و عمل خالص باخدا 

معامله کرد و فراتر از وظایف خود عمل کرد.
مرتضوی اضافــه کرد: خداونــد امانتی را برای 
یــک دوره بــه مــا داده و همــه ما یــک دوره ای 
برای کار، تالش و خدمت داریــم که باید از آن 
به بهتریــن نحو ممکــن و با اخالص اســتفاده 

کنیم.
در پایان این مراسم از حجت اهلل غالمی تجلیل 
معــاون  به عنــوان  زینلیــان  مهــران  و  شــد 
هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری اصفهان 

منصوب شد.
معــاون  کنــون  تا  ۹۷ ســال  دی  غالمــی از 
هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری اصفهان 

بود.

احتمال دریافت معاینه فنی برتر 
در صورت اجرای طرح ترافیک

کید بر تامین پایدار آب شرب مردم  تا
در شرایط خشک آب و هوایی اصفهان

خرید حمایتی دام روستایی 

استاندار اصفهان:    

تغییر و تحول مدیران سبب خالقیت 
در سازمان ها می شود

مدیر جهاد کشاورزی ســمیرم گفت: از دو هزار 
و ۹۰۰ هکتار ســطح زیر کشــت ســیب زمینی در 
کنون هــزار و ۵۰۰ تــن از این محصول  ســمیرم تا
برداشت شده است. اشــکبوس رضایی اظهار 
کشــت این محصــول  داشــت: وســعت زیــر 
اســتراتژیک در شهرســتان دو هــزار و ۹۰۰ هکتار 
ع  است که هزار و ۵۰۰ تن انواع سیب زمینی از مزار
بخش مرکزی و وردشــت در شمال شهرستان 
ســمیرم برداشت شــده اســت. مدیــر جهــاد 
کشــاورزی ســمیرم افــزود: ارقــام ســیب زمینی 
کشت شده در این شهرستان از نوع جلی، بانبا، 
گیتا، ســیلوانا، کلمبا، سیفرا،  بورن، فابوال، سا
چلنجــر، تــاواروس، دوناتــا و کلبرا هســتند که 
در این خطه کوهستانی کشت شده  و کیفیت 
مرغوبی دارند و همه مراحل کاشــت، داشت و 
برداشت این تولیدات کشــاورزی سالم، تحت 
نظر کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی تولید 
می شود. وی بیان کرد: تنها در مزرعه هرمزآباد 
عملکرد ۸۶ تن در هکتار محصول سیب زمینی 
ثبت شــد که شــرکت تعاونــی هرمزآبــاد بخش 
وردشت سمیرم تعاونی پیشرو و موفق در مبحث  
جی آ پی اســت و به عنوان مزرعه نمونه به مرکز 
استان معرفی شده است. رضایی تصریح کرد: 
ع ایــن خطــه در  ســه هــزار و ۶۰۰ تــن پیــاز از مزار
ســال جاری نیز برداشت شده اســت که عمده 
کشــت این محصول از نوع پیــاز ســفید و زرد در 
روستای چشمه رحمان بوده است. مدیر جهاد 
کشاورزی سمیرم خاطرنشان کرد: این محصول 
در منطقه وردشت در شمال سمیرم به صورت 
نشــایی و در یک مترمربع حدود ۱۱۰ یا ۱۵۰ نشــا 
ع این محصول به روش  کاشته شده است و مزار

بارانی و با دوره سه روزه آبیاری شده اند.
وی میانگین برداشت به ازای هر هکتار را ۹۰ تن 
اعالم کرد و افزود: پیاز سمیرم از کیفیت خوبی 
برخوردار است و درصورتی که شاهد بارش های 
بهتــری باشــیم عملکــرد و بازدهی بیشــتر این 

دست محصوالت زراعی را شاهد خواهیم بود.
شهرستان سمیرم با ۱۷ هزار هکتار زمین زراعی 
و ۱۸ هزار هکتار باغ، قطب کشاورزی و باغبانی 

استان اصفهان است.

در نیمه نخست امسال با مساعدت خّیران، 
ســه هــزار و ۲۸۲ واحد مســکونی مددجویی 

احداث، تکمیل، تعمیر و بازسازی شد.
مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان 
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان 
کیــد بر اینکه هزینه هــای تامین شــده در  با تا
بخش مسکن مددجویان از محل اعتبارات 
کــز نیکــوکاری و  دولتــی، کمــک خّیــران، مرا
تســهیالت قرض الحســنه بــوده، افزود: ایــن 
طرح ها با هزینه ۳۲۰ میلیارد ریال اجرا شــده 

است.
سید مصطفی انوری افزود: در این مدت ۲۷۸ 
مورد کمــک بــرای خریــد، احــداث و تکمیل 
مسکن روستایی و شهری و ســه هزار و چهار 
مورد تعمیرات و بازسازی مسکن مددجویان 

نیز صورت گرفته است.
کید کرد: خیران می توانند با مراجعه به  وی تا
نشانی اینترنتی emdad.ir و یا با شماره گیری 
#۰۳۱۸۸۷۷ کمک های نقدی خود در حوزه 

مسکن را به نیازمندان اهدا کنند.

۲۸ واحد صنعتــی جدیدترین محصوالت 
گلیــم فــردا در  خــود را در زمینــه فــرش و 
نمایشــگاه بین المللــی تهــران بــه تماشــا 

می گذارند.
مدیرعامــل هیئت مدیره شــهرک صنعتی 
ســلیمان صباحــی بیدگلــی آران وبیــدگل 
گفت: ایــن شهرســتان بــا دارا بــودن بیش 
از ۵۵ درصد از ســهم تولید فرش ماشــینی 
کشور حضور پررنگی در این نمایشگاه دارد

کنــون  عبدالرحیــم مفیــدی افــزود: هــم ا
بیش از ۷۰۰ واحد تولید فرش ماشــینی در 
شــهرک های صنعتی این شهرستان فعال 
هســتند و ســاالنه ۵۵ میلیــون متــر مربــع 

فرش تولید می کنند.
وی گفت: از ایــن میزان تولیــد بیش از ۳۵ 
درصد به کشــور های حاشیه خلیج فارس 

و اروپا صادر می شود.
از  تهــران  فــرش  بین المللــی  نمایشــگاه 
دیروز)یکشــنبه( آغــاز و تا ۱۹ آبــان در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللــی تهــران 

دایر است.
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سخنگوی شرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه 
متولی ایجاد شبکه جمع آوری روان آب های شهرداری 
گر آب ناودان هــا وارد چاه های جذبی  اســت، گفت: ا
شود این آب موجب تقویت سفره های آب زیرزمینی می شود، همچنین 
شهرداری باید در محالت و خیابان های مختلف شهر اقدام به ایجاد شبکه 

جمع آوری روان آب ها و حفر چاه های جذبی کند.
مهرداد خورسندی با اشاره به اینکه در پی بارندگی های روزهای گذشته 
حــدود ۴۶۴ حادثــه به شــرکت آبفا اعالم شــد، اظهار کــرد: از ایــن تعداد 
۳۷۲ حادثه مربوط بــه پس زدگی فاضالب بــود که به حــدود ۲۱۸ مورد 

آن رسیدگی شد.
وی با بیان اینکه بسیاری از انشعاب فاضالب زیر تراز منفی ۶۰ است، گفت: 
گذاری  گذار می کند و وا ک فاضالب را تا سطح منفی ۶۰ وا شرکت آبفا اشترا
ک تا زیر این تراز را ندارد، از سوی دیگر در منفی ۶۰ مشترک باید شیب  اشترا
یک طرفه فاضالب نصــب کند تا در زمــان بارندگی پــس زدگی فاضالب 

نداشته باشد، همچنین باید از صحت کارکرد این شیب مطلع باشد.
سخنگوی شــرکت آبفا اســتان اصفهان افزود: بیشــتر حوادث روزهای 
گذشته زیر منفی ۶۰ بود که یا انشعابات آنها بسیار قدیمی و یا غیرمجاز بود.

وی درباره پس زدگی فاضالب در خیابان های مختلف شهر نیز توضیح 
داد: زمانــی کــه حجــم زیــادی بــاران وارد شــبکه فاضــالب می شــود به 
دلیل اینکه در این شــبکه فضایی برای روان آب ها طراحی نشده و تنها 
برای جمع آوری فاضالب منازل مسکونی، واحدهای تجاری و... است، 
بنابراین زمانی که حجم زیادی آب باران از طریق برداشتن دریچه های 
چاه فاضالب و نبــود چاه جمــع آوری باران در بســیاری از خانه هــا، وارد 

شبکه فاضالب می شود.
کثر لوله های فاضالب بتنی است،  خورسندی افزود: با توجه به اینکه ا

بنابراین زمانی که آب با فشار وارد شبکه فاضالب می شود این شبکه با 
ریزش دچار گرفتگی می شود، از سوی دیگر بعضا شن، نخاله و زباله به 
همراه روان آب ها وارد شبکه فاضالب می شود بنابراین این شبکه دچار 

گرفتگی و در نهایت پس زدگی فاضالب می شود.
وی از شــهرندان درخواســت کرد تــا هنــگام بارندگی اصــال دریچه های 
فاضالب را بر ندارند. سخنگوی شرکت آبفا استان اصفهان همچنین به 
ریشه درختان و گیاهان رونده در سطح شهر اشاره کرد و گفت: متاسفانه 
بعضا فاصله این درختان با شبکه فاضالب کم است، بنابراین از شهرداری 
باید نسبت به کاشت نوع درختان و فاصله آن با شبکه فاضالب باید دقت 

باالیی داشته باشد.
وی درباره اینکه چرا در اصفهان شبکه هدایت روان آب ها وجود ندارد، 
اظهار کرد: برای حفر چاه های جذبی سازمان نظام مهندسی باید ورود 

و باید برای دادن پایان کار سخت گیری کند.
گر آب ناودان ها وارد چاه های جذبی شود این آب  کید کرد: ا خورسندی تا
موجب تقویت سفره های آب زیرزمینی می شود، همچنین شهرداری باید 
در محالت و خیابان های مختلف شهر اقدام به ایجاد شبکه جمع آوری 
کید کرد: متولی شبکه جمع  روان آب ها و حفر چاه های جذبی کند. وی تا
آوری روان آب ها شهرداری است و شرکت آب و فاضالب وظیفه توزیع آب 

شرب و جمع آوری، تصفیه و دفع فاضالب را دارد.
سخنگوی شرکت آبفا اســتان اصفهان درباره تاثیر بارش های چند روز 
گذشته بر تامین آب شرب اصفهان، گفت: مطابق آمارها بیشتر بارش ها 
در نواحی شرق و شمال اصفهان بود و نواحی غرب استان که آب حاصل از 
بارش ها پشت سد زاینده رود ذخیره می شود بارش هایی به نسبت پایین 

تر از نواحی شمال و شرق اصفهان داشت.

مدیر روابط عمومی آب منطقه ای استان اصفهان 
گفت: بر اساس آخرین آمار موجود، سد زاینده رود، 
۱۷۷ میلیــون و ۲۳۰ متــر مکعــب آب دارد کــه برابر 
حدود ۱۲ درصد از حجم آن است، بارش های اخیر تغییر چندانی در 

حجم سد ایجاد نکرده است.
محمد شفائی در رابطه با وضعیت ســد زاینده رود بعد از بارش های 
روزهای گذشته، اظهار کرد: بارندگی آن قدرها قابل توجه نبوده و حجم 
سد تغییر چندانی نداشته است، بیشترین مناطقی که در آن بارندگی 

شده شمال غرب اصفهان بوده که ارتباطی با سد زاینده رود ندارد.
وی افزود: بر اساس آخرین آمار موجود، سد زاینده رود، ۱۷۷ میلیون و 
۲۳۰ هزار متر مکعب آب دارد که برابر حدود ۱۲ درصد از حجم آن است. 

پیش بینی می شود بارندگی در باال دست سد زاینده رود امسال افزایش 
داشته باشد، بارش های امسال به اندازه شرایط نرمال خواهد بود.

     مردم اصفهان باید در مصرف آب صرفه جویی کنند
کنون  مدیر روابط عمومی آب منطقه ای استان اصفهان با بیان اینکه ا
ورودی سد زاینده رود ۸.۵ متر مکعب بر ثانیه است، گفت: هنوز هم سد 
زاینده رود با بحران کاهش حجم مواجه بوده بنابراین مردم اصفهان 

باید در مصرف آب صرفه جویی کنند.
با توجه به بارش های چند روز اخیر در استان اصفهان به نظر می رسید 
حجم آب پشت سد زاینده رود تغییر کند اما بر اساس آمار شرکت آب 
منطقه ای استان اصفهان، حجم بارش ها در باال دست سد زاینده رود 

به قدری نبوده که تغییری چندانی در حجم سد ایجاد کند.

سخنگوی شرکت آبفا استان اصفهان:

شهرداری اصفهان متولی ایجاد شبکه جمع آوری روان آب است

مدیر روابط عمومی آب منطقه ای استان اصفهان:

سد زاینده رود ۱۲ درصد آب دارد

خبر

خبر

تولید ۵ هزار تن سیب 
زمینی و پیاز در سمیرم

احداث ۳ هزار و ۲۸۲ واحد
 مسکونی برای مددجویان 

در استان

نمایش محصوالت ۲۸ واحد
 صنعتی آران و بیدگل 

در نمایشگاه بین المللی تهران
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این یک هشدار است نه درخواست؛  

با جان مردم اصفهان بازی نکنید! 
هرچند که بارها مسئوالن استان 
به صراحت اعــالم کرده اند که در 
نیروگاه هــای اصفهــان مــازوت 
استفاده نمی شود اما زمزمه های استفاده دوباره از 

مازوت سبب نگرانی شهروندان شده است. 
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، نیروگاه های 
اصفهان و شــهید منتظــری دو نیــروگاه اصفهان 
هســتند کــه درون و نزدیــک شــهر این کالنشــهر 
واقع شــده اند و تــوان اســمی تولید بــرق آن ها به 
ترتیــب ۸۳۵ و ۱۶۱۶ مــگاوات اســت و در حالــت 
واقعی بیــش از ۶۰ درصد برق اســتان اصفهان را 

تامین می کنند.
سال ۱۳۹۳  سوخت مازوت این دو نیروگاه قطع و گاز 
طبیعی به طور کامل جایگزین آن شــد. رویکردی 
که برخی کارشناسان آن را عامل روند نزولی آلودگی 
هوای اصفهان تا سال ۱۳۹۷ می دانند؛ اما به دلیل 
تغییرات اقلیمی، کاهش وزش باد و بارندگی آلودگی 
هوای شــهر اصفهان در سه ســال گذشته هر سال 
گر مازوت سوزی هم  بیشتر و بیشتر شده اســت و ا
به این مشکالت اضافه می شود نفس کشیدن در 

اصفهان سخت می شود.
کارشناســان نظر جدی و یکســانی دارند کــه به دو 
دلیل قرار داشتن نیروگاه های اصفهان در حاشیه 

و درون شهر تمام آلودگی آن ها وارد شهر می شود.
عــالوه بر ایــن احتــراق ســوخت مــازوت عــالوه بــر 
کســید های نیتروژن، ترکیبات گوگرد،  انتشار زیاد ا
مونوکســید کربــن و ذرات معلــق زیــادی دارد. بــه 
دلیل وجود صنایع نفت و پتروشیمی، آجرپزی ها 
و صنایع فوالد، آلودگی هوای اصفهان بسیار بیشتر 
از دیگــر کالنشــهر های ایران اســت و آنچــه مســلم 

است اینکه نباید آلودگی مضاعفی به آن وارد کرد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان بار هــا به 
صراحت اعالم کرده اســت که اســتفاده از سوخت 
مازوت در نیروگاه و در فاصله ۵۰ کیلومتری اصفهان 
ممنوع است و هر متخلفی را که اداره کل حفاظت 
محیط زیست به دستگاه قضایی معرفی کند با او 

برخورد جدی می شود. 
     درخواست نماینده اصفهان در خصوص 

مصرف نکردن مازوت
در آستانه فصل سرما و احتمال بازکردن مهروموم 
واحد های مازوت سوز، عباس مقتدایی نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی به رئیس 
جمهــوری، معــاون اول رئیــس جمهــوری، وزیــر 
نفــت، دادســتان کل کشــور و اســتاندار اصفهــان 
نامه ای ارسال کرد. در ابتدای این نامه آمده است: 
پیــرو دادنامــه ای مبنی بــر آالینــده بودن نیــروگاه، 
همچنیــن نامــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان 
اصفهان خطاب به رئیس کل دادگســتری استان 
و مکاتبــات انجــام گرفته بــا معــاون اول وقــت قوه 
قضاییه، مبنی بر خسارت های جانی و بهداشتی، 
همچنین مکاتباتی که نشــان می دهــد اطالعات 
غلط توسط برخی متولیان و ذی نفعان به گونه ای 
ارائه شده که مصرف مازوت در اصفهان را گویی به 
عنوان یک موضوع ساده مورد توجه قرار داده اند و 
نه به عنوان موضوعی که ده هــا و بلکه صد ها نفر از 

مردم را مورد آسیب جدی قرار می دهد.
در ادامه نامه اضافه شده است: با این توضیحات 
و باعنایت بــه موضوعــات عینــی و مباحث جدی 
مرتبــط بــا زیســت انســانی در اصفهان، اینجانــب 
کــه در مشــاهدات میدانــی و  بــه عنــوان کســی 
پیگیری هــای همه جانبــه مشــارکت داشــته ام، 
تقاضامنــدم بــا لحــاظ همــه مباحــث، موضــوع 

ســوخت مــازوت در اصفهــان و گوگــرد ناشــی از آن 
و ســایر آالینده هــا، خســارت های جانــی و تبعات 
بهداشــتی این موضوع در نظر گرفته شــود و اجازه 
داده نشــود که با جان انســان ها در اصفهان بازی 
شــود. در این نامه عنوان شده است: خواهشمند 
اســت با عنایت بــه همکاری مســئوالن اســتان به 
گر قرار اســت این محصول  گونه ای تدبیر شــود که ا
مازوت مورد استفاده قرار گیرد، در کالنشهر اصفهان 
و سایر شهر هایی که آلودگی می تواند خسارت انبوه 
به بــار آورد، چنیــن موضوعــی رخ ندهد و در ســایر 
شهر هایی که از نظر مسئوالن استانی امکان مصرف 
وجود دارد، آن هم با لحاظ مباحث زیست محیطی 
کثری آالینده ها اقدام شود و از هرگونه  و کاهش حدا
گوار در پی داشته  مسامحه ای که می تواند تبعات نا

باشد جلوگیری شود.
در ادامــه تصریــح شــده اســت: ضمنــا یــادآوری 
می شود که افکار عمومی در استان اصفهان نسبت 
به موضوع آنقدر حســاس شــده اســت که هرگونه 
بی تدبیری می توانــد به اعتماد عمومی و ســرمایه 

اجتماعی کشور لطمات قابل توجه وارد کند.
     زمزمه های استفاده از مازوت به گوش 

می رسد
عبــاس مقتدایــی نماینــده مــردم اصفهــان در 
خصــوص تذکــر بــه افــرادی کــه قصــد اســتفاده از 
مازوت در اصفهــان دارند، گفت: محیط زیســت و 
دادگستری اصفهان نظرات جدی و فراوانی دارند 
که اســتفاده از ســوخت مازوت در نیروگاه هــا برای 
سالمت افراد بسیار مضر است، اما همچنان کسانی 
قصد دارند استفاده از سوخت مازوت را در نیروگاه ها 

شروع کنند.
او ادامــه داد: برای جلوگیری از ایــن موضوع من به 
عنوان نماینده مجلس و چند تن از نمایندگان دیگر 
اصفهان درخواست هایی را در ابتدا از شخص آقای 
رئیــس جمهــور و ســپس از مقامات ارشــد قضایی 
داشــته ایم تــا از ایــن اتفــاق ضــد محیــط زیســتی 

جلوگیری کنیم.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســالمی بیان کــرد: هیــچ مقــام یــا مســئولی نباید 
توقع داشته باشــد که نمایندگان اصفهان در برابر 
موضوعاتی که حق شهروندان اصفهانی و باالخص 

سالمت آن ها است سکوت کنند.

     اصفهان دردمند است و تحمل درد 
مضاعف را ندارد

مقتدایــی ادامــه داد: در شــرایطی کــه اصفهــان با 
مشکالت متعددی همچون فرونشست، جریان 
نداشتن آب زاینده رود و خشکسالی چندین ساله 
رو بروست، فوران آلودگی هوا در فصل سرما غیرقابل 
تحمل است. او خاطرنشــان کرد: آنچه که برای ما 
قطعی است و از مسئوالن درخواست کرده ایم این 
است که سوخت مازوت به هیچ عنوان در کالنشهر 

اصفهان استفاده نشود.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســالمی عنوان کــرد: مــا وظیفــه خــود بــه عنــوان 
بخش نظارتی را انجــام می دهیــم و طی مکاتبات 
و درخواســت ها اســتفاده از ســوخت مــازوت در 
اصفهان را ممنوع اعــالم کرده ایم حال مســئوالن 
اســتان باید این موضوع را در دســتور کار خــود قرار 
دهند و به صورت جدی به موضوعی که مرتبط با 

سالمت مردم است به آن نگاه کنند.
     تذکر به وزرای نفت و نیرو

در همیــن زمینــه حســینعلی حاجــی دلیگانــی، 
نماینده مــردم شاهین شــهر و میمــه و برخــوار نیز 
دو تذکر خطــاب به وزیــر نفــت و وزیر نیرو داشــت و 
درباره مصرف مــازوت در نیروگاه شــهید منتظری 

شاهین شهر هشدار داد.
در این دو تذکر آمده اســت: پیگیری های مســتمر 
چندین ساله منجر به دستور مقام قضایی در سال 
۹۳ برای پلمب مشــعل های موضوع نیــروگاه برق 
شهید منتظری شاهین شهر اصفهان شد و شرکت 

مذکور موظف به استفاده از سوخت گاز شد.
کنون زمزمه هایی مبنی  در ادامه عنوان شده است: ا
ک برای استفاده از سوخت  بر اتخاذ تصمیمی خطرنا
مــازوت در نیروگاه شــنیده می شــود، تصمیمی که 
منجر بــه انتشــار گاز های بســیار ســمی در مناطق 
مسکونی مجاور نیروگاه و به خطر افتادن سالمتی 
مردم خواهد شد، ضرورت دارد برای حفظ آرامش و 
سالمت مردم از هر گونه تغییر در نوع سوخت نیروگاه 

خودداری شود.
کید استان استفاده نکردن از سوخت       تا

مازوت است
شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
کید بر اینکــه در شــعاع ۵۰ کیلومتری  اصفهان با تا

شهر اصفهان سوخت مازوت )نفت کوره( استفاده 
نمی شود، گفت: سال گذشته نیز این امر پیگیری 
شــد و بنــا بــه اعــالم محیــط زیســت، در شــعاع ۵۰ 
کنون مازوت اســتفاده نشــده اســت  کیلومتری تا
کید شــد با توجه به شــرایط  ضمن اینکه باز هــم تا
اصفهــان از نظــر توپوگرافی خــاص و همجــواری با 
صنایع، استفاده از مازوت آلودگی را تشدید می کند 
و نیروگاه ها به هیچ وجــه نباید از مازوت اســتفاده 

کنند.
او با بیان اینکه مصرف مازوت بار آالیندگی اصفهان 
را بیشتر خواهد کرد ادامه داد: البته گزارشی مبنی 
بر اســتفاده از مازوت در نیروگاه ها از محیط زیست 
نداشتیم، زیرا نظارت بر واحد های آالینده با محیط 
زیست است، اما دستورالعمل های مصرف بهینه 
گاز را ابالغ کردیم تا واحد های نیروگاهی، سیمان و 
صنایع بزرگ سامانه ها را بهینه سازی و حتی اورهال 
را به زمانــی موکول کنند که مصــرف انرژی کمتری 

داشته باشند.
     استفاده از سوخت دوم در صنایع مستقر 

در خارج از شعاع ۵۰ کیلومتر
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
خاطرنشان کرد: دستورالعمل استفاده از سوخت 
دوم در واحد های صنعتی مستقر در خارج از شعاع 
۵۰ کیلومتری اصفهــان در زمان هــای خاص ابالغ 
شده و قرار است اختیار کامل به شرکت گاز استان 
برای اعمال محدودیــت مصرف براســاس آلودگی 

هوا داده شود.
شیشــه فــروش در خصــوص اســتفاده از ســوخت 
مــازوت در واحد های صنعتــی کوچــک، کوره ها و 
ریخته گری هــا اظهــار کــرد: در این زمینــه هم هیچ 
گر موردی  گزارشــی از محیط زیست نداشــته ایم و ا
هست مسئوالن محیط زیست استان باید پاسخگو 

باشند.
با سردتر شدن هوا، خواه ناخواه مصرف گاز و حتی 
برق افزایــش می یابــد، اما این قطعا مجــوزی برای 
مــازوت ســوزی نخواهــد بــود؛ چــون در موقعیــت 
اقلیمی فعلی آلودگی به معضلی دائمی در اصفهان 
تبدیل شده که در فصل سرما تشدید هم می شود و 
مازوت سوزی نیروگاه ها و واحد های صنعتی غلظت 
آالینده هــا را بیشــتر و نفــس کشــیدن را ســخت تر 

می کند.

خبر

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
گفت: منابع طبیعــی درمورد تعارضــات موجود با 
اوقــاف و درخواســت این نهاد برای توســعه حرائم 

امامزادگان طبق قانون عمل  می کند. 
محمدعلــی کاظمی بــا بیان اینکــه تعارضات بیــن منابــع طبیعی و 
اداره اوقــاف در کارگروه تعیین تکلیف اراضی اختالفــی و طبق قانون 
کنون که این کارگروه  رسیدگی می شود، اظهار داشت: از سال ۱۳۹۱ تا
در استان ایجاد شده ۱۲۶ فقره پرونده تشکیل و از این تعداد ۴۸ مورد 
حریم امامزادگان به مساحت ۹۴ هکتار تعیین تکلیف شده که متعلق 

به اوقاف بوده است.

وی با بیان از ۷۸ فقره پرونده دیگر ۳۳ مورد به مساحت ۲۴۰۰ هکتار 
کنون  رسیدگی شده است، اضافه کرد: ۴۵ پرونده مورد اختالف نیز تا
تعیین تکلیف نشــده اما در حال رســیدگی اســت که از این تعداد ۱۵ 
پرونده اراضی و موقوفات مورد اختالف شهرهای گلپایگان، خوانسار 
و کاشان در یک جلسه کارگروه امسال بررسی شد که این ها براساس 
وقف نامه های قدیمی و کاغذی که مورد تأییــد اوقاف بوده و مدعی 

است، بررسی می شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
طبق قانون منابع طبیعی، اراضی که قبل از قانون ملی شدن در دی 
ماه ۱۳۴۱ در تصرف مردم بوده باشــد، اراضی مســتثنیات محسوب 

می شــود و در غیر این صورت در اختیــار دولت و نماینده آن ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است.

کاظمی درباره اراضی مــورد اختالف منابع طبیعــی با اوقــاف، افزود: 
برخی اشخاص در قالب وقف نامه یا آنچه که در زمان گذشته مرسوم 
بوده است اراضی را وقف کردند که برخی از این ها ملی است و متعلق 
به اشخاص نبوده اما براساس اظهارنامه اراضی وقف شده است و به 
همین دلیل برای حل و فصل اختالفات با اداره اوقاف کارگروه مشترک 

بین این نهاد و منابع طبیعی تشکیل شد.
وی ادامه داد: اراضی مورد اختالف در کارگروه با حضور کارشناسان 
حقوقی و مدیران و معاونان منابع طبیعی و اوقاف بررسی می شود 
گر اراضی مستثنیات باشــد براســاس وقف نامه ها، عرصه متعلق  ا
گر آثار و اسنادی نداشته باشــد و مشمول اراضی  به اوقاف اســت و ا
ملی باشد، متعلق به دولت و سازمان جنگل ها است و اوقاف برای 
گر ســند هم گرفته باشد، ســند به نام منابع  اراضی که ملی اســت ا

طبیعی بازمی گردد.
گر  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ابراز داشت: ا
اداره اوقاف درخواستی مبنی بر توسعه حرائم امامزادگان دارد مانند 
سایر دستگاه ها در جلسات کارگروه، بررسی و تعیین تکلیف می شود 

و میزان اراضی که مورد نیاز این نهاد است در اختیارش قرار می گیرد.
حجت االســالم ســید ناصرالدین نــوری زاده معــاون امــور مجلس و 
اســتان های ســازمان اوقاف و امــور خیریه بــه تازگــی در مصاحبه ای 
گفته بود که »تعارضات موجود بین برخی از نهادها در مقابل توسعه 
کم به نتیجه نمی رسد از طریق مجلس  موقوفات که در دعاوی و محا
شورای اسالمی پیگیری خواهد شد زیرا اخیرا مصوبه ای برای حریم 
موقوفاتی که جزو منابع طبیعی است در نظر گرفته شده و برخی از افراد 
حریم آن موقوفه را متعلق به موقوفات می دانند و برخی قائل به این 

موضوع نیستند«.
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معــاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیتــه 
امــداد امــام خمینــی ) ره(اســتان اصفهان از رشــد 
۲۱۲ درصــدی پرداخــت الکترونیکــی صدقــات 
مــردم در اصفهان، نســبت به مدت مشــابه ســال 
گذشته خبر داد.  حمیدرضا طاهری معاون توسعه 
مشــارکت های مردمی کمیتــه امدادامام خمینی 
)ره( استان اصفهان گفت: با فراهم نمودن شرایط 
پرداخت صدقات به صورت الکترونیکی و با وجود 
محدودیت هــای ناشــی از انتقــال ویــروس کرونا، 
استقبال مردم ســخاوتمند اصفهان در هفت ماه 
امسال  در پرداخت صدقات، نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته ۲۱۲ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به اینکه صدقات و جذب مشارکت های 
مردمی بــا اســتفاده از شــیوه های نوین در اســتان 
در حــال انجام اســت، بیــان داشــت: پیــش از این 
جمع آوری صرفا به صورت دســتی انجام می شد، 
ولــی بــا توجــه بــه الکترونیکــی شــدن خدمــات و 
محدودیت های ناشــی از بیمــاری کرونا، عــالوه بر 
اجرای شیوه سنتی از روش های نوین کمک گرفته 
شــده اســت تا صدقات و کمک های نیکوکاران در 

کمترین زمان جمع آوری شود.
طاهــری بــا بیان اینکــه اســتفاده از شــیوه های 
الکترونیکی در پرداخت صدقات، عالوه بر کاهش 
هزینه ها، در تســریع امدادرســانی نیز موثر اســت، 
ادامــه داد: اصفهانی هــا در اســتفاده از روش هــای 

الکترونیکی در پرداخت صدقه استقبال و رشد ۲۱۲ 
درصدی را در ۷ ماه امسال، نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ثبت کردند. این مقام مسئول، با تاکید 
بر اینکه بیش از ۴۱۳ هزار مشترک طرح صدقات در 
کن، منازل  قالب مشترکین صندوق های معابر، اما
و اصناف در سطح استان وجود دارد، گفت: صدقات 
جمع آوری شده مردم براســاس موازین شرعی در 
ســرفصل های مختلف از قبیل خدمات درمانی، 
فرهنگی، ازدواج، مســکن و معیشــت مددجویان 

تحت حمایت و اقشار نیازمند هزینه می شود.
معــاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیتــه 
امدادامــام خمینــی )ره( اســتان اصفهــان گفــت: 
هــم اســتانی های خیــر و ســخاوتمند می توانند با 
استفاده از تلفن همراه و شماره گیری کد دستوری 
#۰۳۱*۸۸۷۷*، ارسال عدد یک به شماره ۸۸۷۷ و 
سایت emdad.ir، از آسانترین روش های پرداخت 

صدقه الکترونیکی استفاده کنند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت:مدارســی فعال هستند که 
ادارات نواحــی و مناطق آمــوزش و پرورش اســتان 
اصفهان فرم خوداظهاری آن ها را تایید کرده باشند. 
محمدرضــا ناظــم زاده معیار های معــاون آموزش 
کل آمــوزش و پــرورش اســتان  متوســطه اداره 
اصفهان گفت: مطابق شیوه نامه هایی که از طریق 
معاونت بهداشتی وزارت بهداشت برای اداره کل 
آموزش و پرورش این استان ابالغ شده است چک 
لیست هایی به مدارس برای رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی ارائه شــده و مدارس این خود اظهاری را 

تکمیل می کنند.
او خوداظهاری را شامل رعایت موازین بهداشتی، 
فاصله گذاری اجتماعــی دانش آموزان، مناســب 
بودن تهویه کالس ها و مسائل در ارتباط با سالمت 
دانش آموزان بیان کرد و گفت: در صورت داشتن این 
شــرایط، ادارات نواحــی و مناطــق در آمــوزش و 
پرورش استان اصفهان مجوز الزم را برای تشکیل 

کالس های حضوری دانش آموزان به این مدارس 
تحویل می دهند تا بتوانند مدارس متوســطه را با 
رعایت گــروه بندی دانــش آموزان کــه در هر کالس 
کثر ۱۵ نفر حضور داشته باشــند کالس ها را در  حدا

مدارس متوسطه نظری آغاز کنند.
کسیناســیون دانــش آمــوزان  خانواده هــا بــرای وا

اقدام کنند
او در خصــوص وضعیــت حضــور دانــش آمــوزان 
کسینه نشده هم گفت: در حال حاضر منعی برای  وا
حضور این گروه از دانش آموزان در کالس درس اعالم 
نشده است، اما به خانواده ها توصیه می شود هر چه 
کسیناسیون کرونای دانش آموزان  سریعتر برای وا
اقدام کنند، احتمال می رود در آینده ای نزدیک این 

کسن نزده ها اعمال شود. محدودیت ها برای وا
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان با اشــاره به روند آمــوزش مجازی 
گر خانواده ای به این تشخیص  دانش آموزان گفت: ا
رســید که به هر دلیــل فرزنــدش در کالس درس به 
صورت حضوری شــرکت نکند، این گــروه از دانش 
آموزان می توانند با استفاده از آموزش های مجزای 

یا مدرسه تلویزیونی روند آموزش را ادامه دهند.
ناظم زاده، زمان بازگشایی مدارس دوره ابتدایی را 
کید کــرد: غیبت این گروه  از اول آذرماه دانســت و تا
از دانــش آمــوزان را غیــر موجه تلقی نمی کنیــم و در 
پایان ترم همچون دیگــر دانش آمــوزان از آن ها هم 

امتحانات پایان ترم گرفته می شود.

عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه 
صنعتی اصفهان گفت: کسب مهارت برنامه نویسی 
برای آموزش ریاضی و قرار گرفتن آن در برنامه درسی 

دانش آموزان در مدارس ضروری است. 
آرمیــن جــوادی بابیان اینکــه دانش آمــوزان درس 
ریاضی را بیشــتر به صورت نظری و مسائل محض 
فرامی گیرنــد، افــزود: آن هــا مهــارت مدل ســازی و 
کاربرد ریاضی در حل مسائل دنیای واقعی را چندان 
فرانمی گیرنــد و همیــن امــر به ایجــاد چالش هایی 
مانند آشنا نشدن پایه ای و مفهومی با ریاضی منجر 
می شود. وی اظهار داشت: آشنایی دانش آموزان 
بامهارت برنامه نویسی به ویژه زبان های ساده مانند 
"پایتون" و "اسکرچ"، کد نویسی و طراحی الگوریتم 
به آن ها برای پیدا کردن بهترین راه حل جهت حل 

مساله ریاضی کمک می کند.
زبان هــای  ســاده ترین  از   )Python( پایتــون 
برنامه نویســی برای خواندن و یادگیری محسوب 
زبــان  یــک  نیــز   )Scratch( چ  اســکر می شــود، 
برنامه نویســی تصویــری اســت که بــرای کــودکان 

طراحی شده است.
این اســتاد دانشــگاه بابیان اینکه در زمــان حاضر، 
برنامه نویســی فقط در دوره متوســطه و به صورت 
محدود بــه دانش آموزان کشــورمان آمــوزش داده 
می شود، اظهار داشــت: این در حالی اســت که در 
برخــی از کشــورها این مهــارت از ســنین پایین تر و 

به صورت گسترده تر آموزش داده می شود.
وی بابیان اینکه آموزش زبان برنامه نویسی اسکرچ 
کید  از کالس چهارم ابتدایی امکان پذیر اســت، تأ
کرد: این زبان برنامه نویسی برای دانش آموزان بسیار 
ساده و مفید است و به آموزش مفاهیم ریاضی و حل 

مسائل کاربردی کمک زیادی می کند.
جوادی با اشاره به اینکه ابزار برنامه نویسی و مفاهیم 
ریاضی ۲ بال اصلی آموزش ریاضی هستند، تصریح 

کــرد: الزم اســت که آمــوزش مهارت برنامه نویســی 
از ســنین پایین تــر وارد نظــام آموزشــی کشــورمان 
شــود زیرا امــروزه دنیا به ســمت علــم داده و هوش 
مصنوعی حرکت می کند و یادگیری چنین مفاهیم 
و مهارت هایی به پیشرفت دانش و فناوری کشورها 
کید بر اینکه الزم است نظام  منجر می شود. وی با تأ
آموزشی کشــور در این زمینه بازنگری شود، اضافه 
کرد: بیشتر معلمان ریاضی نیز با این مبحث چندان 
آشنا نیستند و الزم است دوره های آموزشی موردنیاز 

برای آن ها ارائه شود.
وی با اشاره به اجرای طرح کشوری آموزش مهارت 
برنامه نویســی دانــش آمــوزان پایه هــای چهــارم تا 
دوازدهــم، گفت: ایــن طرح بــا همکاری ســازمان 
فناوری اطالعات، خانه ریاضیات اصفهان و دانشگاه 
صنعتی اصفهان باهــدف آمــوزش دانــش آموزان 
به ویژه در مناطق محروم و کشــف اســتعدادها در 
نقاط مختلف کشور و توانمندسازی آن ها در حال 
اجراست. این استاد دانشــگاه بابیان اینکه در این 
طرح دانش آموزان با چند زبان برنامه نویسی ساده 
مانند پایتون و اسکرچ آشنا می شوند، افزود: آن ها با 
کسب مهارت برنامه نویسی می توانند از آن برای حل 
مسائل ریاضی و مدل سازی برای مسائل کاربردی 

استفاده کنند.
وی هدف از اجرای این طرح را آموزش مدل سازی 
بــرای حل مســاله با برنامه نویســی و ســپس آشــنا 
کردن دانــش آموزان بــا مباحثی مانند علــم داده و 
تولید برنامه هــای کاربردی تلفــن همراه عنــوان و 
کنــون حــدود ۳۰۰ دانش آموز  خاطرنشــان کــرد: تا

در این طرح شرکت کردند.
برنامه نویسی شامل عمل هایی مانند تحلیل، ایجاد 
الگوریتم ها و پیاده سازی آن الگوریتم ها به یک زبان 
برنامه نویسی انتخاب شده است که به آن کدگذاری 

)کدینگ( گفته می شود.

رشد ۲۱۲ درصدی پرداخت الکترونیکی صدقات مردم
 در اصفهان 

گشایی شدند؟  کدام مدارس باز
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استاد دانشگاه صنعتی اصفهان:

کسب مهارت برنامه نویسی برای آموزش ریاضی 
در مدارس ضروری است
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رئیس کانون بازنشستگان شهرستان اصفهان 
گفت: وام ضروری ۱۲ میلیون تومانی اختصاص 

به بازنشستگان تامین اجتماعی ندارد. 
سید حسن هاشمی رئیس کانون بازنشستگان 
فقــط  کــرد:  اظهــار  اصفهــان  شهرســتان 
بازنشستگان صندوق کشوری امکان دریافت 
وام ۱۲ میلیونــی را دارنــد. از ایــن رو زمانــی کــه از 
بازنشسته سخن گفته می شود الزم است برای 

عدم ابهام، نوع بازنشستگی هم تفکیک شود.
وی افزود: فعال به بازنشستگان تأمین اجتماعی 

وام هفت میلیونی اختصاص می گیرد.
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 

دریافت آن به ضامن و سفته هم نیاز ندارد.
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. 
همچنین فــردی کــه درخواســت وام دارد باید 
ســیم کارت به نام خــود داشــته باشــد و از زمان 
بازنشستگی فرد متقاضی دو سال گذشته باشد.

هاشمی اضافه کرد: متأسفانه کمترین تسهیالت 
بــرای بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی در نظر 
گرفته می شــود؛ وام هفت میلیون تومانی هم 

با پیگیری های بسیار زیادی تصویب گردید. 
در صورتی که چرخه اقتصاد این مملکت با کار 
و تالش همیــن افراد بــه گــردش درمی آیــد، اما 

کمترین توجهی به این قشر نمی شود.

و  آتش نشــانی  ســازمان  ســخنگوی 
خدمات ایمنــی شــهرداری اصفهــان گفت: 
در مجمــوع ۳۰۲۰ تمــاس بــا ســامانه ۱۲۵ در 
خصوص آبگرفتگی های روز های گذشته به 

ثبت رسیده است. 
فرهــاد کاوه اهنگــران ســخنگوی ســازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنــی شــهرداری 
اصفهان گفت: در پی شرایط ناپایدار جوی، 
آتــش نشــانان از ۲۶ ایســتگاه آتــش نشــانی از 
همان ساعات اولیه شروع بارش ها، با تمام قوا 
برای امداد رسانی به شــهروندان امداد خواه 
اعزام شدند و عملیات آبکشی را با تجهیزات و 

پمپ های آبکشی به انجام رساندند.
او افــزود:در مجمــوع ۳۰۲۰ تماس با ســامانه 
۱۲۵ ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان به ثبت رسیده که ستاد 
فرماندهــی آتش نشــانی اصفهان بــرای ۳۷۰ 
مورد عملیات، نیروی آتش نشان اعزام نمود.

و  آتش نشــانی  ســازمان  ســخنگوی 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان عنوان کرد: 
خوشبختانه با مدیریت و فرماندهی صحیح و 
تشکیل فوری ستاد بحران این سازمان که از 
قبل آمادگی مواجهه با این رخداد را داشــت، 
به تمامی امــداد خواهــان خدمت مناســب 

ارائه شد.
کاوه آهنگــران اضافه کرد:این در حالی اســت 
که عالوه بر ســرویس دهی مناســب به منازل 
کــن آبگرفتــه، ســازمان آتــش نشــانی و  و اما
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به حریق 
و حوادث که بیشتر آن تصادفات ناشی از عدم 
رعایت موارد ایمنی در زمان رانندگی بود، امداد 
رسانی به موقع انجام داد و آتش نشانان شهر 
اصفهــان در کمتریــن زمان ممکــن در محل 
حریق و حــوادث اعالم شــده به ســامانه ۱۲۵ 

حاضر شدند.
او در پایــان تصریــح کرد:خــدا قوت و خســته 
تمامی همــکاران  بــه  می گوییــم  نباشــید 
سختکوش و ایثارگر در سازمان که توانستند با 
خوشرویی و متانت و البته تالش مضاعف این 

روزهای پرکار را پشت سر بگذارند.

هالل احمر استان در زمان بارندگی های اخیر 
به عشایری که هنوز استان را ترک نکرده اند، 

خدمت رسانی کرد.
معاون امــداد و نجات حمعیت هــالل احمر 
اســتان گفت: در زمان بارندگی ها، به عشــایر 
شهرستان های فریدن، فریدونشهر، چادگان 

و سمیرم امدادرسانی شده است.
داریوش کریمی از مسئوالن این شهرستان ها 
خواست زمینه گسیل این عشایر باقی مانده 
در اصفهان را به اســتان های گرمســیر فراهم 

کنند.

مبلغ وام بازنشستگان 
تامین اجتماعی چقدر است؟ 

تماس با سامانه ۱۲۵ 
برای آبگرفتگی ها 

عشایر زودتر 
به نقاط گرمسیر بروند 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان: 

منابع طبیعی درمورد تعارضات با اوقاف طبق قانون عمل می کند
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زاون قوکاسیان، استاد فیلم ساز اصفهانی
نوشــتن کتابی درباره یک فیلم 
که تا آن زمان در سینمای ایران 
سابقه نداشــت باعث شد تا نام 
او بــه عنــوان نخســتین محققی کــه دربــاره فیلم 
کتــاب نوشــته اســت در تاریــخ هنــر و ســینمای 

معاصر ایران ثبت شود.
زاون قوکاســیان کارگــردان، فیلم ســاز، منتقــد، 
مــدرس و صاحب نظر ســینمای ایران بــود که در 
هفتم اردیبهشــت مــاه ۱۳۲۹ در اصفهان به دنیا 
آمــد؛ از همان جوانی وارد ســینما شــد و عــالوه بر 
نگارش یادداشت و نقدهای سینمایی، چندین 
گران  کتــاب در حــوزه ســینما و ســینما عنــوان 
تألیف کــرد. اولین کتــاب او با موضوع ســینما در 
سال ۱۳۵۰ منتشر شــد که درباره فیلم »چشمه« 
ســاخته " آربــی آوانســیان" بــود. نوشــتن کتابــی 
دربــاره یک فیلــم تــا آن زمــان در ســینمای ایران 
ســابقه نداشــت و همین دلیل باعث شــد تــا نام 
کــه  قوکاســیان بــه عنــوان نخســتین محققــی 
درباره فیلــم کتاب نوشــته اســت در تاریــخ هنر و 
ســینمای معاصر ایــران ثبــت شــود. او همچنین 
ســردبیر فصلنامه هــا و ویژه نامه هــای مختلــف 
ادبــی و فرهنگــی، مدیر گروه ســینمای مؤسســه 
آمــوزش عالــی ســوره، مدیــر اجرایــی و همچنین 
داور جشــنواره های بین المللــی زردآلوی طالیی 
ارمنســتان و فیلــم توربین ایتالیا و داور جشــنواره 

ملی فیلم ایران بوده است.
دربــاره زندگــی هنــری و فعالیت های قوکاســیان 
با »مجید بدیــع زاده« کارگردان و مدرس ســینما 
گفتگویی صورت گرفته است که مشروح آن را در 

ادامه می خوانید:
     از نظر شما شخصیت زاون قوکاسیان 

چگونه فردی بود؟
زاون بسیار مهربان و عاشق مادرش بود و ما را به 
تکریم مقام مادر بسیار تشویق می کرد. او از دروغ 
متنفــر و صداقــت در زندگــی اش جــاری و نقــش 
چشــمگیری داشــت. وی همیشــه لبخند بر لب 
داشت و دست گیر و دلسوز بود، همچنین عشق 

او به سینما بر همگان آشکار بود.
گی های فردی و شخصی ایشان در       ویژ

آموزش چگونه بود؟
بــر دنیــای ســینما، خصوصــا درس  او بســیار 
تخصصــی تاریــخ ســینما کــه تدریــس می کردنــد 

کــه نخوانــده  مســلط بــود. تقریبــا کتابــی نبــود 
باشــد، تمام کتاب های حــوزه ســینما را مطالعه 
کثــر فیلم هــا را تماشــا کــرده بــود. طوری  کــرده و ا
آموخته هــای خــود را به مــا انتقال مــی داد که به 
هیچ وجه نمی شــد از تدریس وی خســته کننده 
شــوید. لحظــات کالس هــای او بــرای مــا بســیار 
کثرا ســر کالس،  شــیرین و مملــو از خاطــره بــود. ا
فیلــم می گذاشــت و بــه صــورت دقیــق و عینــی، 

مطالب را به ما آموزش می داد.
     استاد قوکاسیان چه جایگاهی در فیلم 

سازی داشت؟
تعداد فیلم های زاون قوکاسیان اندازه انگشتان 
یــک دســت اســت، امــا تأثیرگــذاری وی در فیلم 
سازی دیگران، خصوصا دانشجویانش بسیار زیاد 
و غیر قابل انکار است. او فقط یک تئوریسین نبود 
و دوربیــن را به خوبی می شــناخت بــه طوری که 
فیلم هایش بسیار خوش ساخت و صاحب سبک 
بود. قوکاسیان، یکی از انگیزه های اصلی فیلمساز 
شدن بسیاری از عالقه مندان به سینما از جمله 

من بود. البته یادمان نرود که او مؤلف کتاب های 
بسیار زیادی در حوزه ی سینما نیز بود.

     نقش مرحوم قوکاسیان در ارتقا و اثر 
پذیری فیلم سازی اصفهان چه بود؟

زاون نقطــه اتصــال ســینمای اصفهــان و تهــران 
بــود؛ بــه گونــه ای کــه بعــد از فوتش ایــن اتصــال 
مخدوش و در جاهایی کامال از بین رفت و سینما 
و فیلم ســازی اصفهــان کــم فــروغ شــد. او ســعی 
داشــت، اصفهــان را قطــب فیلمســازی کننــد به 
طوری که جشــنواره ملی فیلم کوتاه حســنات را 
در اصفهــان برپا کرد و تــا وقتی زنده بــود دبیر این 
جشنواره باقی ماند. همچنین از ارکان جشنواره 
بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان بــه 
گــذاران  شــمار می آمــد و از بنیانگــذاران و پایــه 
ســینمای آزاد در اصفهان بود. واقعا پس از فوت 

او، صنعت فیلمسازی اصفهان فلج شد.
     این روزها کمتر کسی مثل آقای قوکاسیان 

گر هست هم اصفهان  در اصفهان هست و یا ا
را ترک می کند؛ نظر شما در این باره چیست؟

زاون تمــام خود را برای اصفهان، دانشــجویانش 
و ســینمای این شــهر گذاشــته بود. او بــه راحتی 
می توانســت بــه اتریــش و آمریــکا مهاجــرت دائم 
داشته باشد یا حداقل به تهران برود، ولی موقت 
ج از کشــور و تهــران می رفــت )او یکــی از  بــه خــار
مسئوالن سینمای شفاهی موزه سینمای تهران 
که اصفهان شــهر همیشــگی او و بی  هم بود( چرا

نهایت عاشق آن بود.  
دیگران مثل زاون نشدند، چون او ازخودگذشتی 
را به معنای واقعی کلمه معنا کرد، کلمه گذشت، 

گی بارز او بود. ویژ
     ایده آل زاون قوکاسیان برای 

سینمای ایران چه بود؟
او ابتدا آرزوی بالندگی سینمای اصفهان و تبدیل 
شهر اصفهان به قطب سینمای کشور را داشت، 
سپس آرزوی سینمایی که انسان، رویاهای خود 
را در آن جست و جو کند و خود را در داستان فیلم 
فرافکن کند؛ ســینمایی که قهرمان پرور، انرژی و 

انگیزه بخش باشد.

نشست خبری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان به مناســبت سی و سومین جشــنواره تئاتر 
همــراه بــا رونمایــی از پوســتر جشــنواره برگــزار شــد.  
رمضانعلی معتمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با 
کیدبر نقش مطبوعات و رسانه ها در خصوص توسعه فرهنگی گفت: این  تأ

گر خوب نقش آفرینی کند، کشور توسعه پیدا خواهد کرد. حوزه ا
 او خاطر نشــان کرد: برگزاری جشنواره ها به شــکل صحیح و در راستای 
اهداف برنامه ریزی شده، می تواند به پیشرفت موضوع رسانه و مطبوعات 

کمک کند. 
مدیرکل فرهنــگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان چند هــدف عمده 
مربوط به برگزاری این نشست را اینگونه بیان کردایجاد زیر ساخت، بروز 
توانمندی ها، نقشــه راه بــرای تئاتر، ضــرورت احیای مکتــب تئاتر برای 
اصفهان که همکاری رسانه ها را می طلبد که سعی می کنیم تادر این راستا 

موضوعاتی که برای تئاتر می تواند تاثیر گذار باشد را بهبود دهیم.
او افزود: این جشنواره از روز سه شنبه ۱۸ تا ۲۱ آبان ماه برگزار و در سالن حوزه 

هنری و فرشچیان به روی صحنه می رود.
او ادامه داد: این جشنواره هر ساله برگزار می شود و قبل از آن آثاری که ارسال 
شده بازبینی شده و بعد از بازبینی تعدادی از اثر ها انتخاب شده که به روی 

صحنه می رود.مراحل اجرای این جشنواره با تیم فنی از استان و کشور 
انتخاب شده که کار را دنبال می کنند.

معتمدی گفت: امسال یکی از ویژگی های این جشــنواره این است که 
سه ارگان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری سازمان فرهنگ و 
تفریحی و اجتماعی شهرداری و همچنین حوزه هنری در خصوص برگزاری 
جشنواره برای بهتر برگزاری این جشنواره باهمدیگر همکاری کرده اند. 
آثاری که توسط داوران کشوری داوری می شود انتخاب و به برگزیدگان 

جوایزی را اهدا خواهیم کرد.
اوافزود: در مجموع ۲۸ اثر در جشنواره شرکت داده شده که ۹ اثر انتخاب 
کز  می شــوند و بر روی صحنــه بــرای اجــرا می رونــد. امســال ۳داور، از مرا
نمایش های فرهنگ به صورت ملی انتخاب می شوند تا از بین آثاری که 

به این جشنواره راه پیدا کرده اند چند اثر را بعنوان برگزیده انتخاب کنند.
او تصریح کرد: از آثار ارسال شده ۲۸ اثر انتخاب شده که ۱۳ اثر از نجف آباد،۳ 
اثر از فالورجان، یک اثر از خمینی شهر، یک اثر از گلپایگان،۱ اثر از شاهین 

شهر یک اثر از شهرضا و یک اثر از لنجان می باشد.

معاون شــهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی اصفهان گفت: تئاتر شهر برای 
گر این بخش برای ساخت تئاتر شهر ورود پیدا  ساخت به همکاری بخش خصوصی نیاز دارد و ا

کند، سریع تر می توان از آن بهره برداری کرد.
مجتبی شاهمرادی در خصوص اقدامات شهرداری اصفهان در زمینه تئاتر، خاطرنشــان کرد: تالش شده در 
اصفهان و سایر شهرستان ها در حوزه تئاتر توازنی وجود داشته باشد؛ الزم است بدانیم بخشی از فعالیت ها در دوره 
کرونا به سمت تله تئاترها رفته و آثاری در این زمینه شکل گرفته و حدود چهار کتاب نیز در این حوزه داشته ایم که 

دو اثر منتشر شده و دو اثر دیگر هم در دست انتشار است.
شاهمرادی تصریح کرد: با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان بازبینی ها از تئاترها انجام شده تا این 
اتفاق روان تر شکل بگیرد. عطش حمایت از تئاتر را داریم و امیدواریم صدور مجوز در اداره کل فرهنگ و ارشاد استان 

اصفهان نیز تسهیل شود تا هنرمندان بهتر بتوانند به خلق آثار بپردازند.
وی اضافه کرد: رویدادهای مختلفی در حوزه نمایشــی و تئاتر برگزار می شــود که بایــد مجوزهــای الزم را از اداره 
کل فرهنگ و ارشاد برای انجام فعالیت داشته باشد؛ امیدواریم با همکاری ســه نهاد اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان، حوزه هنری و سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان اتفاقات خوبی برای تئاتر 
استان رقم بخورد؛ همچنین الزم است در سایر حوزه های هنری از جمله موسیقی نیز هماهنگی های الزم در 

نهادهای ذی ربط انجام شود تا بتوانیم به هنرمندان کمک کنیم.
کید کرد: شهرداری در ادوار مختلف کمک کرده تا مردم در محالت از تئاتر بهره ببرند و  معاون فرهنگی شهردار تا
از حوزه نمایشی دور نباشند؛ همچنین تالش شده مصرف فرهنگی تمام شهروندان بیشتر شود و در حوزه محله 
کز محله محور برنامه هایی را داشته باشیم و تصمیم داریم با خرد کردن  محوری در مناطق ۱۵ گانه به کمک مرا

برنامه ها در محالت و فرهنگسراها و انجام برنامه های مشارکتی، اقدامات مؤثری را در این زمینه انجام دهیم.
شاهمرادی افزود: شهرداری متولی و متصدی تئاتر نبوده و بیشترین اقدامات این حوزه بر عهده اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی و حوزه هنری است و شهرداری تنها برای رفع خالءهای موجود در این حوزه ورود پیدا کرده و به 
هنرمندان کمک می کند.

وی خاطرنشــان کرد: در زمینه اقدامات زیرســاختی در این حوزه، تئاتر شــهر برای ساخت به همکاری بخش 
گر این بخش برای ساخت تئاتر شهر ورود پیدا کند، سریع تر می توان از آن بهره برداری کرد.  خصوصی نیاز دارد و ا
با تمام توان برای ساخت تئاتر شهر اقدام خواهیم کرد و زمین آن در منطقه دو در چهارباغ، پشت سینما سپاهان 

قرار دارد.

همایش فرهنگ رامشه به روایت اسناد، در روستای رامشه برگزار شد.
سرپرست فرمانداری شهرستان جرقویه در این همایش گفت: ثبت و گردآوری تاریخ شفاهی 

هر منطقه می تواند به عنوان مرجعی برای آیندگان مورد استفاده قرار گیرد.
حسن جعفری هرندی گفت: مجموعه هایی از اسناد تاریخی کم نظیر در دست خانواده ها موجود است که نیاز 
به حفظ و نگهداری اصولی دارد و ثبت آن ها در قالب کتاب یا گنجینه های خطی یکی از راه های بسیار ارزشمند 

در این زمینه است.
در این همایش همچنین از کتاب دیار نار رونمایی شد.

الیاس رضایی این کتاب را با بهره گیری از ۱۴۰۰ نسخه خطی و تحقیق از بیش از ۱۰۰ نفر از مطلعان و سالخوردگان 
رامشه ای با موضوع فرهنگ و آداب و رسوم و تاریخ رامشه به رشته تحریر درآورده است 

رامشه بزرگترین روستای جرقویه و در فاصله ۱۶۰ کیلومتری مرکز استان واقع شده است.

رونمایی از پوستر سی و سومین جشنواره تئاتر اصفهان 

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان:

تئاتر شهر برای ساخت به همکاری بخش خصوصی نیاز دارد 

همایش فرهنگ رامشه به روایت اسناد 

مشاهیر

تئاتر

خبر

کتاب

آئین نکو داشت دکتر عباس بهنیا استاد شعر و 
ادبیات فارسی در کاشان برگزار شد.

درایــن آئیــن کــه شــاعران، ادیبــان، فرهنگ 
دوســتان و عالقه منــدان بــه زبــان و ادب 
فارسی و خانواده استاد بهنیا حضور داشتند 
سخنرانان و شاعران به بیان خاطرات خویش 
از این استاد وقرائت اشــعار خود پرداختند. از 
اســتاد بهنیــا بنیانگذار رشــته زبــان و ادبیات 
فارسی در دانشگاه آزاد اسالمی کاشان و مدیر 
گروه این رشــته از ســال ۱۳۶۴ تــا ۱۳۷۷ آثاری 
همچــون تصحیــح دیــوان ســنجر کاشــانی و 
رباعیــات بابــا افضــل مرقــی بــه یــادگار مانــده 

است.
عباس بهنیا استاد شعر و ادبیات فارسی در روز 
بزرگداشــت شــعر و ادب فارســی در ۸۰ سالگی 

درگذشت.

بــا حکمــی از ســوی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
اسالمی محمدحسین نیرومند مشاور وزیر 

در امور هنری و سینمایی شد.
محمدمهــدی اســماعیلی وزیــر فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی در حکمی محمدحســین 
و  عنــوان مشــاور هنــری  بــه  را  نیرومنــد 

سینمایی خود منصوب کرد.
در حکــم محمدمهدی اســماعیلی خطاب 

به محمدحسین نیرومند آمده است:
ج هنــری،  »نظــر بــه مراتب ایمانــی، مــدار
تجــارب و ســوابق ارزشــمند کاری در طــول 
سالیان متمادی و برخورداری از ویژگی های 
برجسته کارشناسی، جنابعالی را به عنوان 
مشــاور هنــری و امــور ســینمایی منصــوب 

می نمایم.
کــه مشــورت های  اطمینــان واثــق دارم 
کارشناسی مبتنی بر دانش و تجربه می تواند 
به ارتقای کیفی و گسترش مبانی ارزشی در 

تولیدات هنری و سینمایی بینجامد.
بدیهی است حوزه های سینمایی و هنری 
از مشاوره های کاربردی جنابعالی بهره مند 

خواهند شد.
توفیقات روزافزونتان را در پرتو عنایات الهی 
و تحت هدایت حکیمانه مقام معظم رهبری 
حضــرت آیــت اهلل العظمی امــام خامنــه ای 

مدظله العالی مسالت می نمایم«.
غ التحصیــل  محمدحســین نیرومنــد فــار
کارشناســی طراحــی صنعتــی از دانشــکده 
هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران و دارای 

گواهینامه درجه یک هنری است.
وی در دوره ای ســردبیر و مدیــر مســئول 

کیهان کاریکاتور بود. 
از جملــه ســوابق نیرومند می تــوان به مدیر 
ح و برنامه شبکه ۲ سیمای  گروه جوان و طر
جمهوری اسالمی ایران، سرپرست دفتر طنز 
مرکز هنرهای تجسمی و معاونت سینمایی 
حــوزه هنــری و دبیــر شــورای ارزشــیابی 
هنرمنــدان، نویســندگان و شــاعران کشــور 

اشاره کرد.
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر  هنــری  مشــاور 
اســالمی در دولت های نهــم و دهــم و مدیر 
عامــل انجمــن ســینمایی انقــالب و دفــاع 
از دیگــر ســوابق محمدحســین  مقــدس 

نیرومند است.
وی در طول فعالیــت هنری خــود موفق به 
دریافــت لوح تقدیر و نشــان طــال از معاونت 
فرهنگی و تبلیغات جنگ ستاد فرماندهی 
کل قــوا، جایــزه ویــژه یومیــوری شــیمبون 
ژاپن و نشــان عالــی تجسمی کشــور شــده و 
تدریس در دانشــکده هنرهای زیبا و صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی و دانشگاه سوره 

در کارنامه کاری اش دیده می شود. 
حــوزه  در  تالیفاتــی  همچنیــن  نیرومنــد 

هنرهای بصری دارد.

مدیــر خانــه انیمیشــن بــا بیــان جزئیاتــی 
درباره وضعیت انیمیشن ایران و اصفهان، 
گروهــی  کار  خال ایــن حــوزه را مدیریــت 

دانست. 
وضعیــت  گفــت:  صالحــی  امیرحســین 
انیمیشــن ایران نسبت به ســال های قبل 
خیلی بهتر اســت، چون حداقــل جامعه با 
آن آشنا شده و می توان درباره اش حرف زد؛ 
البته هنــوز کار در وضعیت ایده آل خودش 
نیســت امــا در کشــور، گروه هــای مختلفی 

وجود دارند که مشغول کار هستند.
کار   وی ادامــه داد: خــال انیمیشــن ایران 
گروهی است؛ مدیریت روابط بین آدم های 
گــروه و مدیریــت بــر روی ســاخت  یــک 
انیمیشــن. فکر می کنــم نقص اصلــی ما در 

همین مدیریت باشد. 
هنوز مدیران فرهنگی نسبت به انیمیشن 
شناخت کافی ندارند و اصفهان هم بیشتر 

آرتیست پرور است تا تیم پرور.
مدیــر خانــه انیمیشــن افــزود: مــن در این 
ســال ها ســعی کردم با آزمون  و خطا کشف 
کنــم چطــور می تــوان بــه یــک گــروه خوب 
رسید که به صورت مستمر تولید انیمیشن 
داشته باشد، چون استمرار در تولید خیلی 

مهم است.
 صالحی یادآور شــد: گروه تولید انیمیشــن 
مانند یک خانواده در کنار هم به تولید یک 

اثر می پردازند.
 داشــتن ســرمایه برای ســاخت انیمیشــن 

کنونــی  مهــم  امــا معضــل  اســت،  مهــم 
فقــدان تخصــص مدیریتــی بــرای هدایت 

استعدادهای مختلف است.
وی تصریح کــرد: تولید انیمیشــن در همۀ 
جهان کار سختی اســت، اما در کشورهای 
پیشرفته همه ایمان دارند که در سیر تولید 
یک اثر تــالش می کنند تا جایــگاه خود را به 
دست بیاورند ولی در ایران این باور و ایمان 

کم است. 
نوع برنامه ریزی و به کارگیری بچه ها در این 
رشته متفاوت است به طوری که هر استان 

شیوۀ خودش را دارد.
مدیر خانه انیمیشــن گفت: در ایــران افراد 
ج از کشور  حرفه ای ترجیح می دهند با خار
گــر خروجــی کارشــان را  کار کننــد؛ حتــی ا

نبینند و این پیچیدگی ماجراست.
صالحی با اشاره به مشکل فقدان شناخت 
کافی درباره صنعت انیمیشن، اظهار کرد: 

ما در ایران پخش کننده حرفه ای نداریم. 
خیلی از انیمیشنی ها سینماتوگرافی شان 
ضعیف اســت حال آنکه فعاالن این رشــته 
باید متناســب با نیــاز بازار و توجــه به اینکه 
برای کدام جامعه محصول ارائه می دهند 
بــه تولیــد اثــر و تقویــت مهارت هــای خــود 

بپردازند. 
انیمیشــن به عنــوان یــک بــازار لوکــس در 
جهــان شــناخته می شــود چــون هزینه بــر 
اســت امــا بــازار انیمیشــن در ایــران بــازار 

محدودی است.
کیــد بر اینکه بازار انیمیشــن را باید  وی با تأ
از هنر انیمیشــن جــدا کــرد، یادآور شــد: ما 
بایــد بتوانیــم حلقه هایــی را از هنرمنــدان 
شهرستان های مختلف و از استودیوهای 
کنیــم تــا آن هــا  مختلــف، دور هــم جمــع 
گســترده تر در حــوزه  بتواننــد به صــورت 
که در ایــن صورت  انیمیشــن کار کننــد چرا

می توانیم به بازار جهانی راه پیدا کنیم.

آئین نکو داشت دکتر عباس بهنیا استاد شعر و ادبیات فارسی 
در کاشان 

محمدحسین نیرومند مشاور وزیر 
در امور هنری و سینمایی شد

مدیر خانه انیمیشن:

انیمیشن اصفهان هنرمند پرور است تا تیم پرور

مشاهیر

انیمیشن

تئاتر

کارگاه »ســهم ویراســتاری و درست نویســی در 
رسانه ها« با تدریس میالد شمعی در اصفهان 

برگزار می شود.
 با توجه به ضرورت آموزش های بروز رســانه ای 
بــرای خبرنــگاران، اصحــاب فرهنــگ و ادب و 
رسانه، کارگاه »سهم ویراستاری و درست نویسی 

در رسانه ها« در اصفهان برگزار می شود.
مدرس این کارگاه آموزشی که با همکاری انجمن 
صنفی روزنامه نــگاران اســتان اصفهــان، مرکز 
آفرینش های ادبی قلمستان و فرهنگ سرای 
تخصصی رســانه برگزار می شود، میالد شمعی 
اســتاد دانشــگاه و نویســنده کتاب »راهنمای 

جامع درست نویسی و ویراستاری« است.
کارگاه »ســهم ویراســتاری و درست نویســی در 
رسانه ها« در تاریخ های ۲۰ و ۲۷ آبان و همچنین 
۴ و ۱۱ آذر ۱۴۰۰ از ســاعت ۱۰ و ۳۰ دقیقــه تــا ۱۳ در 
سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی برگزار می شود.

شــرکت در ایــن دوره بــرای اصحــاب رســانه و 
خبرنگاران اصفهان رایگان است و عالقه مندان 
می توانند به منظور ثبت نام و صدور گواهی نامه، 
مشخصات خود )شــامل: نام و نام خانوادگی، 
نــام پــدر و کــد ملــی( را در واتســاپ بــه شــماره 
۰۹۱۳۰۹۱۶۷۲۷ ارسال و یا به شکل حضوری به 
فرهنگ سرای رسانه واقع در مجتمع فرهنگی 

مطبوعاتی اصفهان مراجعه کنند.

برنامه رونمایی و امضای کتابهای »پرخو« و 
»علو« با حضور نویسندگان این آثار در عمارت 

تاریخی سعدی اصفهان برگزار می شود.
 واحــد آفرینش هــای ادبــی حــوزه هنــری 
اســتان اصفهــان بــا همــکاری روایــت خانــه 
برنامه رونمایی کتاب و امضای اثر را با حضور 

نویسندگان آثار »پرخو«و »علو« برگزار می کند.
کتاب »پرخو«اثر شبنم غفاری حسینی و کتاب 
»علو« اثر محمدرضا آریان فر است که در ساعت 
۱۸ روز سه شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰ در سالن سعدی 
حوزه هنری استان اصفهان واقع در خیابان 
اســتانداری، گذرســعدی، عمــارت تاریخــی 

سعدی رونمایی می شود.
»پرخو« در لغت نامه دهخدا به معنای هرس 
و بریدن شاخه های زیادی از درختان است. 
امــا شــبنم غفــاری حســینی در رمــان پرخو، 
داستانی از مبارزه، و گره خوردن علم و ثروت در 
روزگار امروز ما را نوشته است. داستان پرخو، 
داستان زنی اســت که مشــغول آزمایش ها و 
پژوهش های علمی اســت. در میانه ی راه به 
نتیجه ی غیرقابل باوری دست پیدا می کند. 
نتیجه ای کــه تمــام زندگــی اش را تحت تأثیر 
قرار می دهد و او را بر ســر دوراهی های سخت 

انتخاب قرار می دهد.
کتاب »علو« آمیزه ای از خاطرات و مشاهدات 
محمدرضا آریان فر از زمان شروع جنگ است، 
تا زمانی که به جبر از )خرمشهر( شهری که هنوز 
دوستش دارد، کوچید. اتفاقات این رمان در 

بخش شرقی شهر رخ می دهد.
آدم هــا حقیقــی و بچه هــای محــل هســتند 
و مکان هــا همــه گوشــه ای از منطقــه »کوت 
شــیخ« اســت؛ پایــداری، تحمــل بمب هــا و 
گلوله ها، کاستی ها و فشارهای روحی و روانی، 
در کنار داســتانک های مختلف، گوشه ای از 
فاجعه ای است که جز مرگ و ویرانی، نمودی 

نداشته است.

اثر نقاشی دانش آموز آران و بیدگلی با موضوع اثر 
تاریخی مذهبی امامــزاده ابراهیم در کنفرانس 

کازان روسیه به تماشا گذاشته شده است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
آران و بیدگل گفت: مهسا باقری دانش آموز پایه 
پنجم آموزشگاه شهیدان نوذریان شهرستان 
آران و بیدگل است مرداد امسال دیپلم افتخار 
مسابقه نقاشی اتحادیه شهر های تاریخی جهان 

را کسب کرد.
ســعید ضابطی افزود: این مســابقه در حاشیه 
هفدهمین اجالس جهانی شهر های تاریخی 
در کازان روسیه برگزار و این دانش آموز با اثری با 
موضوع بنای تاریخی مذهبی امامزاده ابراهیم 
کاشــان در این مســابقه شــرکت کرد و موفق به 

دریافت دیپلم افتخار شد.

کارگاه   برگزاری 
»سهم ویراستاری و 

درست نویسی در رسانه ها«
 در اصفهان

کتابهای  رونمایی از 
»پرخو« و »علو« 

کتاب اصفهان  در پاتوق 

موفقیت دانش آموز 
کسب آران وبیدگل در 
 افتخاری بین المللی 
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کتاب
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بررسی عملکرد ذوب آهن و سپاهان در داربی اصفهان:

 جذاب، پربرخورد و تماشایی
ذوب آهــن در داربی ایــن هفتــه 
آنالیز دقیقی از نقاط ضعف و قوت 
سپاهان داشــت و بازی منطقی  و 
هوشمندانه تری به نمایش گذاشت و همین موضوع 

گردان تارتار در شهرآورد اصفهان شد. باعث برتری شا
ذوب آهن و سپاهان در یک دیدار حساس و تأثیرگذار 
از هفته چهارم لیــگ برتر مقابل هم قــرار گرفته و پس 
از نمایش یک بازی جذاب و پرهیجان، سبزپوشــان 
اصفهانی موفق شدند رقیب همشهری خود را با تک 
گل سجاد دانایی شکست داده و طلسم ناکامی مقابل 
ســپاهان را بشــکنند. این دیــدار در شــرایطی برگــزار 
شد که ســپاهان با توجه به تســاوی استقالل مقابل 
فجرسپاســی و شکســت پرســپولیس در هفته سوم 
رقابت ها، فرصت خوبی در اختیار داشت که با شکست 
ذوب آهن، فاصله مناسبی با سایر رقبا ایجاد کند اما 
در عمل این اتفــاق رخ نداد و زردپوشــان اصفهانی با 
از دســت دادن ۳ امتیاز بــا ارزش صدر جــدول را هم از 
دست دادند و باید منتظر نتیجه بازی پرسپولیس و 

گل گهر بمانند.
در واقــع پیــروزی ذوب آهــن بیــش از سبزپوشــان 
اصفهانی، به ســود تیم های اســتقالل، پرسپولیس 
و گل گهر تمام شد، با نتایج به دســت آمده در روز اول 
هفتــه چهــارم رقابت های لیــگ برتر، اســتقالل بــا ۱۰ 
امتیاز به صدر جدول رســیده و پرسپولیس و گل گهر 
نیز شــانس جبران فاصله ۳ و ۲ امتیازی با سپاهان را 

به دست آوردند.
     پرواز ذوب آهن با بال های هوش و 

فرصت طلبی
داربی  اصفهان را می توان یکی از جذاب ترین بازی های 
اخیر دانســت که در آن همه چیز از گل تا اخراج وجود 
داشــت. هر ۲ تیــم در این بازی نمایش نســبتا خوبی 
ارائه کــرده و بــا خلق موقعیت هــای پرتعــداد گلزنی، 

صحنه های جذابی را خلق کردند.
ذوبی ها در این دیدار نمایش بسیار خوب و با کیفیتی 
گردان تارتــار در این دیــدار و به ویژه  را ارائــه کردند. شــا
در نیمــه دوم بــا هوشــمندی بیشــتری نســبت بــه 
حریف بازی کــرده و در نهایت نیز مــزد بازی منطقی و 
هوشمندانه خود را گرفتند و نتیجه را به سود خود به 

پایان رساندند.
مهدی تارتــار  با توجــه به قــدرت باالی خــط میانی و 
حمله ســپاهان، محتاطانه تــر عمل کــرده و تیمش 
را با آرایــش ۱-۴-۵ بــه میدان فرســتاد و تــالش کرد با 
اجرای یک بازی دفاعی و فشرده، خط میانی و حمله 
سپاهان از کار انداخته و در ضدحمالت به گل برسد. 
تارتار با درس گرفتن از اشتباهات بازی با استقالل، برای 

استحکام بخشیدن به خط دفاعی قریشی را به جای 
شبانی در مرکز خط دفاع به کار گرفته و سجاد دانایی 
را جانشین صدقی در دفاع راست ذوب آهن کرد. تارتار 
خط میانی ذوب  آهن را هم دست خوش تغییر کرده و از 
اسدبیگی به جای پورعلی در پست هافبک دفاعی بهره 

گرفت و محمدی را جانشین رستمی کرد.
سبزپوشــان اصفهانــی در ایــن بــازی تــالش کردند با 
گذاری مالکیت توپ به حریف، بازیکنان سپاهان  وا
را بــه یک ســوم میانــی زمیــن کشــانده و بــا پــرس 
سنگین هافبک ها و مهاجمان سپاهان، خط میانی 
زردپوشــان اصفهان را از جریان بازی خارج کنند و در 
ضدحمالت با به کارگیری ۳ مهاجم، فشار را روی خط 
گردان  دفاع سپاهان باال ببرند و با توجه به ضعف شا
نویدکیا در کانال های کناری، مدافعان این تیم را وادار 
به اشتباه کرده و از ضعف سپاهانی ها روی ارسال های 
بلند و خالهای موجود در عمق دفاع این تیم نهایت 
کتیک نیمه  بهره را ببرند. ذوبی ها بر اساس همین تا
نخست بازی را اداره کرده و در نیمه دوم حمالت شان 

را وسعت داده و به گل رسیدند.
کنش های  نکته قابل توجه در نمایش بازی سپاهان، وا
بدون نقص فرعباسی بود که نقش زیادی در پیروزی 
کنش های خود  تیمش داشت؛ فرعباســی بارها با وا
کام گذاشــت و با دفــع ضربه پنالتی  ســپاهانی ها را نــا
شــهباززاده ورق بــازی را بــه ســود تیمــش بازگردانــد. 
بــه طــور کلــی سبزپوشــان در فــاز دفاعــی روز خوبــی 
داشــتند. حبیــب فرعباســی دروازه بــان ذوب آهــن 
کنش های به موقع و سیوهای دیدنی خود  بارها با وا
ناجی تیمش شد و همراه با ســایر مدافعان این تیم، 

موقعیت های گلزنی زیادی را از سپاهانی ها گرفت.
گردان تارتار همانند چند بازی   در فاز هجومی نیز شــا
اخیــر خــود عملکــرد خوبــی داشــته و موقعیت های 
زیــادی را خلــق کردنــد. نکتــه نگران کننــده در بــازی 
هجومی ذوبی ها، فرصت سوزی پرشمار بازیکنان این 
تیم است. ذوبی ها در اواخر نیمه دوم موقعیت های 
گلزنی زیــادی خلــق کردند امــا نتوانســتند کــه از این 
موقعیت ها بهره الزم را ببرند و ادامه این روند می تواند 

ذوبی ها را در ادامه با مشکل مواجه کند.
در آن ســو ســپاهان بازی چندان خوبی را به نمایش 
نگذاشــت؛ نویدکیا تیمش را بــا آرایــش ۱-۳-۲-۴ به 
میــدان فرســتاده و از احمــدزاده به جــای حســینی 
در پســت وینگر راســت بهره گرفته بود. ســپاهانی ها 
تــالش داشــتند بــر اســاس بــازی همیشــگی خــود، 
فوتبال مالکانه ای را به نمایش گذاشته و با استفاده از 
پاسکاری های متعدد، نفوذ از کانال های کناری، شوت 
از راه دور، فرار به عمق دفاع و ضربات ایستگاهی خلق 
گردان  موقعیت کرده و به گل برســند. با این حال شا
نویدکیا اسیر بازی پرفشار و الیه های دفاعی ذوبی ها 
شده و نتوانستند بازی همیشــگی خود را به نمایش 
بگذارند. از طرف دیگر شرایط جوی  فوالدشهر نیز مزید 
بر علت شده و بیشتر زمان بازی به درگیری های میانه 

میدان گذشت.
کتورهای فنی از جمله مالکیت  سپاهان در بیشتر فا
توپ، تعداد و دقت پاس و تعداد شوت عملکرد بهتری 
نســبت به ذوبی ها داشــتند امــا در خلــق موقعیت و 
استفاده از موقعیت های گلزنی ضعیف عمل کردند. 
گردان نویدکیا در این بازی ۱۲ بار به سمت دروازه  شــا

ذوبی ها شوت زدند که از این تعداد ۲ شوت آنها درون 
چارچوب بوده و هیچ گلی به ثمر نرساندند. اما ذوبی ها 
۸ بار اقدام به شوت زنی کردند که از این تعداد ۲ شوت 

آنها درون چارچوب بوده و یک گل به ثمر رساندند.
نکتــه نگران کننــده دربــاره ســپاهان فصل بیســت و 
یکم، نرخ پایین بهره وری مهاجمان این تیم اســت. 
گردان نویدکیا در بازی های خــود موقعیت های  شــا
گلزنی زیادی خلق می کنند اما مهاجمان این تیم در 
زدن ضربات نهایی دقت الزم را نداشته و همین نکته 
در صورت ادامه دار بودن، می تواند امتیازات حساسی 

را از این تیم بگیرد.
گردان نویدکیا در فاز دفاعی نیز خوب عمل نکرده  شا
و بازی پراشتباهی را به نمایش گذاشتند. نورافکن و 
اسماعیلی فر به عنوان دو مدافع کناری سپاهان میل 
باالیی به حضور در حمــالت دارنــد و همین موضوع 
باعث می شود که در ضدحمالت جای آنها خالی مانده 
و فضای مناســبی برای خلق موقعیت در اختیار تیم 
مقابل قرار می دهد. از طرف دیگر سپاهان همچنان در 
عمق خط دفاع با ضعف مواجه بوده و زوج ولسیانی-

نژادمهدی آن هم پوشانی و هماهنگی الزم را ندارند. 
سپاهان نیز از همین خأل اسماعیلی فر در دفاع راست 
ضربه خورده و شنانی با استفاده از فضای خوبی که در 
جناح راست سپاهان به دست آورده بود، پایه گذار گل 

برتری ذوب آهن شد.
در مجمــوع می توان گفــت ذوب آهن آنالیــز دقیقی از 
نقاط ضعف و قوت سپاهان داشت و بازی منطقی  و 
هوشمندانه تری به نمایش گذاشته و همین مساله 

گردان تارتار در شهرآورد اصفهان شد. باعث برتری شا
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سرمربی ذوب آهن زیر تیغ جراحی رفت.
بــه گزارش ایســنا، مهــدی تارتــار، ســرمربی تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهان که با پارگی دیســک 
کمر مواجه شده بود، روز شنبه در تهران بستری 

شد و جراحی کرد.
او پس از این عمل به مدت سه روز نمی تواند در 
کنار تیمش حضور داشــته باشــد اما به احتمال 
فــراوان در بــازی پیــش روی ذوب آهــن مقابــل 

پیکان روی نیمکت تیمش خواهد نشست.

بازیکــن تیــم فوتبــال ذوب آهــن بــا تمجیــد از 
عملکرد حبیب فرعباسی دروازه بان این تیم در 
مهار پنالتی شهباززاده )بازیکن سپاهان( گفت: 
فرعباسی ما را در بازی نگه داشت که توانستیم 

مقابل تیم بزرگ سپاهان به پیروزی برسیم.
حســین شــنانی پــس از پیــروزی تیمــش در 
شــهرآورد اصفهــان از هفتــه چهــارم لیــگ برتــر 
فوتبال، در جمــع خبرنگاران اظهــار کرد: بازی 
بســیار خوبی بود، ســپاهان تیم بزرگی اســت و 
می دانستیم که کار سختی مقابل آنها خواهیم 

داشت.
وی افــزود: خوشــبختانه در نیمــه نخســت 
توانســتیم به خوبــی بــازی را اداره کنیــم؛ روی 
یک اشتباه پنالتی به ضرر تیم ما گرفته شد؛ اما 

خدا را شکر می کنم که دروازه بان تیم توانست با 
مهار ضربه پنالتی ما را در بازی نگه دارد. 

گر  بازیکــن تیــم فوتبــال ذوب آهــن ادامــه داد: ا
ضربه پنالتــی ســپاهان تبدیل به گل می شــد، 
ممکن بود نتیجه بازی به گونه ای دیگر شــود. 
در نیمــه دوم بعــد از مهــار پنالتی توانســتیم به 

جریان بازی برگردیم.
بازیکــن تیــم فوتبــال ذوب آهــن اضافه کــرد: با 
تفکــرات تارتار توانســتیم رونــد بازی را به ســود 
خودمــان تغییــر دهیــم و بــه گل برتــری در این 
میدان برســیم و در نهایــت ۳ امتیاز بــازی را به 

دست آوریم.
وی بــا تمجیــد از عملکــرد فرعباســی در مهــار 
پنالتــی ســجاد شــهباززاده، گفــت: فرعباســی 
دروازه بان بسیار خوبی اســت، امیدوارم روز به  

روز شاهد پیشرفت بیشتر او باشیم.
شنانی خاطرنشان کرد: ذوب آهن تیم جوان و 
خوبی است، درست است  که بازیکنان بزرگ و 
پرآوازه ای در ترکیب تیم ما نیستند، اما همه ما 
در کنار هم برای موفقیت تیم تالش می کنیم و 
مطمئن باشید در پایان فصل ذوب آهن جایگاه 

باالیی خواهد داشت.

قهرمان تیراندازی المپیک مدال طالی مسابقات 
جام ریاست فدراسیون جهانی را به دست آورد.

به گــزارش فدراســیون تیراندازی، مســابقات جام 
ریاست فدراسیون جهانی به میزبانی لهستان برگزار 
می شود. در فینال بخش ترکیبی تپانچه ۱۰ متر بادی 
جواد فروغی تنها نماینده ایران در این رقابت ها به 
همــراه ورزشــکاری از هند بــا تیم هایی از فرانســه و 
روســیه به رقابــت پرداختنــد و در نهایــت صاحب 

مدال طال شدند.
همچنیــن تیم هــای ترکیبــی آلمــان بــا فرانســه و 
صربستان با یونان به طور مشترک مدال برنز کسب 

کردند.

- تبریک وزیر ورزش به فروغی
وزیــر ورزش در پیامی کســب مــدال طالی میکس 
فروغی در مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی 

را تبریک گفت.
وزیــر ورزش و جوانان در پیامی کســب مدال طالی 
جــواد فروغــی، ملی پــوش تیرانــدازی کشــورمان 
در مســابقات جــام ریاســت فدراســیون جهانــی را 

تبریک گفت.
متن پیام سیدحمید سجادی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای جواد فروغی، موفقیت غرورآفرین شما 
در مســابقات تیراندازی جام ریاســت فدراســیون 
جهانی و کسب مدال ارزشمند طال در بخش میکس 
تپانچه ۱۰ متر بادی این بازی ها را صمیمانه به شما، 
جامعــه ورزش و خانــواده تیراندازی کشــور تبریک 
می گویــم. از خداوند منان توفیق روز افزون شــما را 
مسئلت دارم و امیدوارم همچنان در مسیر کسب 
افتخار و سربلندی ایران اسالمی، زیر سایه الطاف 

حق تعالی موفق باشید.

شهاب گردان در لیست ۱۸ نفره تیم ذوب آهن قرار 
گرفت و به نظر می رســد او مشــکلی بــرای همراهی 

تیمش ندارد.
به گــزارش، در دیدار ذوب آهن و ســپاهان شــهاب 
گردان دروازه بان با تجربه سبزپوشان در لیست ۱۸ 

نفره مهدی تارتار برای دیدار با سپاهان قرار گرفت.
پس از پایان شهرآورد اصفهان، محمود یزدخواستی 
سرپرست تیم درباره آخرین وضعیت گردان گفت: 
محرومیــت گــردان در پایــان هفتــه دوم مقابــل 
اســتقالل بــه پایــان رســیده بــود و او از ایــن هفتــه 
می توانست در ترکیب سرمربی تیم قرار بگیرد اما بنا 
به تصمیم مهدی تارتار فر عباسی درون دروازه قرار 

گرفت و خوشبختانه موفق هم ظاهر شد.
این در حالی اســت که بــا پایان یافتــن محرومیت 
گردان رقابت خوبی بین گلرهای ذوب آهن شکل 
خواهد گرفت و کادر فنی تیم دغدغه ای برای دروازه 

ذوب آهن نخواهند داشت.

سرپرست باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: هیئت 
مدیره کارخانه و باشگاه حمایت کاملی از تیم دارند 

و از نظر مالی نیز مشکلی نداریم.
به گزارش تســنیم، فرشــاد دادفــر پــس از پیروزی 
ذوب آهن برابر سپاهان در هفته چهارم لیگ برتر 
فوتبال، در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: ابتدا 
درگذشت هوادار تیم فوتبال سپاهان را به جامعه 
هواداری فوتبال ایران تسلیت می گویم. امیدوارم 

همه کمک کنند که دیگر این حوادث رخ ندهد.
وی افــزود: از ۳ مــاه پیــش بــر اســاس نقشــه 
راه هیئت مدیــره بــا گزینه هــای متعــددی بــرای 
کره شد و توانستیم با  سرمربی گری ذوب آهن مذا
مهدی تارتار که یک مربی کاربلد و با دانش است 
به توافــق برســیم. تارتار همه تــوان خــود را صرف 
تیم می کند و در همه موارد حضور مستقیم دارد. 
حمایت هیئت مدیره باشگاه و کارخانه جواب داد 
و برنده میدان شدیم. سرپرست باشگاه ذوب آهن 
دربــاره مســائل مالی ایــن باشــگاه در فصــل اخیر 
خاطرنشان کرد: هیئت مدیره کارخانه ذوب آهن 

یک برنامــه بودجــه ای را برای مــا در نظــر گرفته  و 
کارخانه فراتر از برنامه خود از باشگاه حمایت کرده  
اســت. یکــی از معدود باشــگاه هایی هســتیم که 
زیرســاخت خوبی داریم و هیئت مدیــره کارخانه 

در این زمینه نظر بسیار مساعدی داشتند.
دادفر درباره جوانگرایی در ذوب آهن تصریح کرد: 
ما و کادر فنــی بازی به بــازی برنامه ریزی کرده ایم 
و ســخت تالش کــردن را ســرلوحه کار خــود را قرار 
داده اند. مجموعه تیم و کارخانه همه تالش خود 
را انجــام می دهنــد کــه فصــل خوبــی را بــه پایــان 

برسانیم.

تارتار زیر تیغ جراحی رفت

خبر

شنانی: سپاهان تیم بزرگی است

کرد کسب  فروغی طالی مسابقات تیراندازی لهستان را 

با اعالم سرپرست تیم ذوب آهن؛ 

گردان به پایان رسید محرومیت 

سرپرست باشگاه ذوب آهن: 

از نظر مالی مشکلی نداریم

خبر

بلندقامتان زردپوش با پیــروزی در لیگ برتر 
بسکتبال از جدول باال رفتند.

در یکی از مسابقات هفته پنجم رقابت های 
گروه ب لیگ برتر بسکتبال، سپاهان موفق شد 
با نتیجه ۷۲ بر ۶۷  تیم آویژه صنعت پارسای 

مشهد را شکست دهد.
این بازی در تاالر بسکتبال مجموعه ورزشی 

آزادی برگزار شد.
ســپاهان با این بــرد ۶ امتیازی شــد و تــا رتبه 

چهارم جدول باال رفت.

دور نخست لیگ برتر هندبال بانوان با پیروزی 
سپاهان همراه شد.

مرحله نخست دور رفت هفدهمین دوره لیگ 
هندبال بانوان به پایان رسید و در آخرین روز این 
مرحله در حساس ترین بازی تیم های سپاهان 

و شهید شاملی به مصاف هم رفتند.
در این بــازی مهم ســپاهان موفق شــد حریف 
خود را شکست دهد تا سومین برد خود را جشن 
بگیرد. طالیی پوشان اصفهانی در این بازی ۲۹ 

بر ۱۹ به برتری رسیدند.

۳ کشــتی گیر ایران به تورنمنت تمام ستارگان 
مسکو دعوت شدند.

 ALL STAR به گــزارش اســتارنیوز، تورنمنــت
مســکو در روســیه با حضور قهرمانــان جهان و 

المپیک جمعه ۱۲ آذر برگزار می شود. 
مسابقات در بخش های کشتی فرنگی و آزاد با 
حضور جمعی از بهترین های جهان در مسکو 
برگزار می شود که چندین کشتی گیر از ایران نیز 
در این رقابت ها حضور دارند که در وزن های خود 
برابر هم به میدان می رونــد و دیدارهای فینال 

گونه را به نمایش می گذارند. 

تیم ملــی فوتبال ســاحلی ایران در فینــال جام 
بین قاره ای مقابل روسیه شکست خورد و نایب 

قهرمان شد.
تیم ملــی فوتبال ســاحلی ایران در فینــال جام 
بین قاره ای ۳ بر ۲ مقابل روسیه باخت و ناسب 

قهرمان شد.
تیم ملی فوتبال ســاحلی ایران در مرحله نیمه 
نهایی ســنگال را ۷ بــر ۵ شکســت داده بودند.

گوئه و  تیم ایران در مرحله گروهی تیم های پارا
ژاپن را برد و به روسیه باخت.

این مســابقات با حضــور ۸ تیم روســیه، ایران، 
گوئه، امارات، پرتغال، اسپانیا و سنگال  ژاپن، پارا
در دو گروه چهار تیمی به میزبانی دبی برگزار شد.

فدراسیون جهانی تکواندو، رده بندی المپیکی 
جدید ورزشکاران را اعالم کرد.

به گزارش فدراسیون تکواندو، فدراسیون جهانی 
تکوانــدو رده بندی المپیکــی تکوانــدوکاران در 
ماه نوامبــر را اعــالم کرد کــه در آن امتیازات ســه 
رویداد بیــن المللی به میزبانی ایران محاســبه 
شــده اســت. در رده بنــدی جدید فدراســیون 
جهانی، آرمین هادی پور نماینده وزن منهای 
۵۸ کیلوگرم کشــورمان با ۱۱/۱۴۵ امتیاز در رده 
نهم قــرار دارد، میرهاشــم حســینی بــا ۴۰/۱۵۱ 
امتیاز در رده هفتم در وزن منهای ۶۸ کیلوگرم 
جای گرفته اســت و ســجاد مردانی تکواندوکار 
وزن به اضافه ۸۰ کیلوگرم با ۱۱/۱۴۴ امتیاز در رده 

ششم قرار دارد.
اما در گروه زنان در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم ملیکا 
میرحسینی با کسب مدال طالی مسابقات جام 
فجر و آزاد آسیا و نیز ۲۰ پله صعود با ۴۰/۵۷ امتیاز 
رده ســی و پنجم را به خود اختصــاص داده که 

بهترین رده بانوان است.
براساس اعالم قبلی فدراسیون جهانی با توجه 
به آغاز دوره جدید رده بندی برای کسب امتیاز 
و حضــور در بازی های المپیــک ۲۰۲۴ پاریس، 
گوست  در رده بندی فدراسیون جهانی از اول آ
۲۰۲۱ )۱۰ مــرداد ۱۴۰۰( از امتیــازات ســال ۲۰۲۰ و 
۲۰۲۱، ۲۵ درصد، از امتیــازات ۲۰۱۹، ۵۰ درصد، 
از امتیازات ۲۰۱۸، ۷۵ درصد و از امتیازات ۲۰۱۷ و 

قبل از آن ۱۰۰ درصد کسر خواهد شد.

پیروزی زردهای زاینده رود 
در بسکتبال

پیروزی شامل حال 
سپاهان شد

ع و برادران دعوت زار
گرایی به تورنمنت  

 ALL STAR مسکو

نایب قهرمانی ساحلی 
بازان فوتبال 

در جام بین قاره ای

اعالم رتبه بندی المپیکی 
تکواندوکاران

نایب قهرمان المپیــک توکیو اعالم کرد پیشــنهاد 
حضور در لیگ کشتی ایران را رد کرده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از استار نیوز، نایب قهرمان 
المپیک توکیــو در صحبت هایی دربــاره رد پیشــنهاد بــازی در لیگ 

کشتی ایران و برنامه خود برای آینده صحبت کرد.
گمدوف در وزن ۷۴ کیلوگرم کشــتی آزاد المپیــک ۲۰۲۰ توکیو  کادیما
ک از آمریکا و فرانک  حاضر بود که گیانــدری گارزون از کوبــا، کایــل دا
چامیزو از ایتالیا را شکست داد و به فینال رســید. وی در دیدار نهایی 

کوف از روسیه باخت و به مدال نقره وزن ۷۴ کیلوگرم  به زائوربک سیدا
رسید.

      میدونم به لیگ ایران دعوت شدی ولی قبول نکردی...
در مرحله مقدماتی دو مبارزه در وزن ۷۴ کیلوگرم به من پیشــنهاد 
شــد، امــا فقــط در دســته ۷۹ کیلوگــرم آمــاده مبــارزه بــودم، زیــرا 
نمی خواســتم در مدت زمان کوتــاه دو بــار وزن کم کنــم.  برای من 
جلسه مسکو مهمتر است و از نظر مالی این پیشنهاد کامال خوب بود. 
در کل دوست دارم خودم را در لیگ ایران امتحان کنم. دوست دارم 

جایی اجرا کنم که کشتی دوست داشته شود و درک شود، جایی که 
گران زیادی در سکوها حضور دارند و به قول خودشان چنین  تماشا
کم است. این  فضایی در مسابقات قهرمانی باشگاه های ایران حا
امکان هنوز وجود دارد که در این فصل در آنجا مبارزه کنم. باشگاه 
دیگری به من عالقه داشــت که می خواهد خود را بــرای دیدارهای 
نیمه نهایی و فینال تقویت کند و در صورت توافق بر سر شرایط، من 

با کمال میل به آنجا خواهم رفت.
     چرا جام جهانی اسلو را از دست دادی؟

 مصدومیــت جزئی داشــتم، البتــه امکان حضــور وجود داشــت، اما 
کنون همه چیز مرتب اســت، من با شرایط کامل  چرا ریسک کنم؟ ا
در ماخاچکاال تمرین می کنم. به ورزشــگاه خانگی باشــگاه گادجی 
ماخاچف و مدرســه حمیدوف می روم، جایی که بسیاری از کشتی 
گیران برجسته ما در آنجا جمع می شوند، و در آنجا احساس می کنید 

که در یک کمپ تمرینی هستید.
کنشی نشان دادند؟      در بالروس به نتیجه شما در توکیو چه وا

راضی بودند. آنجا با من خوب رفتار می کنند. ریاست فدراسیون کشتی 
بالروس برعهده هموطنم، قهرمان دو دوره جهانی علیم سلیموف 
است و او به هر نحو ممکن از من حمایت می کند. پس از المپیک، یک 
جایزه به من داده شد - ۱۴۴ هزار روبل بالروس و آنها همچنین قول 
دادند که عنوان استاد ورزشی را اعطا کنند. آنها می گویند که این گواهی 
در پایان سال در مراسم استقبال از ورزشکاران المپیکی توسط رئیس 

جمهور الکساندر لوکاشنکو تحویل داده می شود.
     برای فصل بعد چه برنامه ای دارید؟

بعدا با مربیان تیم ملی بالروس در این مورد تصمیم خواهیم گرفت. 
من هنوز مدال قهرمانی جهان را ندارم و باید برای کسب آن تالش کنم. 

هدف اصلی رسیدن به بازی های پاریس است.

کردم گمدوف: پیشنهادات لیگ ایران را فعال رد  کادیما

خبر

اسامی بیســت و هفت بازیکن 
دعوت شده به اردوی تیم ملی 

فوتبال ایران اعالم شد.
گزارش ایســنا، تیــم ملــی فوتبال ایــران در  بــه 
رقابتهــای مرحله نهایــی انتخابی جــام جهانی 
۲۰۲۲ بــه ترتیــب در روزهــای ۲۰ و ۲۵ آبــان بــه 

مصاف لبنان و سوریه می رود.
گان اســکوچیچ برای ایــن دو دیــدار روی نام  درا
مهدی طارمی خــط قرمــز کشــیده؛ بازیکنی که 
بهتریــن گلزن ایرانــی در دور ســوم انتخابی جام 
جهانی بوده اما به علت اظهاراتش علیه سرمربی 
تیم ملــی مشــمول غضب ایــن ســرمربی کروات 

شده است. 
گان اســکوچیچ چنــدی قبــل در گفت وگــو  درا

کشــورش، برخــالف تعریــف  بــا رســانه ای در 
بازیکنان ایرانــی  گذشــته،  تمجیدهــای  و 
کــرد:  قلمــداد  کتیکــی  تا توانایــی  فاقــد  را 
»فوتبالیســت های ایرانی بــه لحــاظ تکنیکــی و 
فیزیکــی قدرتمنــد هســتند و در ســطح رشــک 
برانگیــزی قــرار دارند. چیــزی که آن هــا فاقدش 
هســتند و مــن در آن جــای پیشــرفت می بینم، 
کتیکی اســت. بازیکنان ایران هنوز در  توانایی تا
کتیکی آن قدرها خوب نیستند ولی در  توانایی تا

بلند مدت می توان آن را آموخت«.
طارمــی،  مهــدی  اظهــارات،  از ایــن  بعــد 
مهاجم ایرانــی شــاغل در پورتــو کــه بیشــترین 
گل هــای تیــم ملــی در دوران حضور اســکوچیچ 
را به ثمر رســانده، به طور علنی با انتشار توئیتی 

پاســخ اســکوچیچ را داد: »بایــد عــرض کنم که 
بازیکنان ایرانــی عــالوه بــر تکنیــک فردی 

و جنگندگــی و.… از لحــاظ دانــش 
کتیــک خیلــی درک  فوتبــال و تا

باالیی دارند ولی متاســفانه 
دیگــر  جایــی  مشــکالت 

است. زنده باد ایران«
ایــن موضــوع بــا حواشــی 

زیادی در ایران همــراه بود که 
مجتبی خورشــیدی، سرپرست 

تیم ملی گفت "این مشکل خانوادگی 
است و حل می شود و جای نگرانی ندارد". 

با این حال به نظر می رسد که موضوع فراتر از این 
حرف ها است و کار بیخ پیدا کرده است.

لیست تیم ملی اعالم شد:

 طارمی خط خورد

خبر
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زهر مار چیست و چه تاثیری بر بدن دارد؟ 
زهــر مــار مایــع سمی اســت کــه 
اســت  زرد  رنــگ  بــه  معمــوال 
مار هــای  بزاقــی  غــدد  در  و 

سمی ذخیره می شود. 
اســت. این  پروتئیــن  مــار  زهــر  اصلــی  جــزء 
پروتئین هــای ســمی عامل بســیاری از اثــرات 
حــاوی  همچنیــن  هســتند.  آن  نامطلــوب 
آنزیم هایــی اســت کــه بــه ســرعت بخشــیدن به 
کنش های شیمیایی که پیوند های شیمیایی  وا
بیــن مولکول هــای بــزرگ را می شــکند، کمــک 
می کند. ایــن آنزیم ها بــه تجزیــه کربوهیدرات ها 
و  فســفولیپید ها  ماننــد  پروتئین هایــی  و 
نوکلئوتید های مسئول ساخت DNA در طعمه 
کمک می کنند. آنزیم های سمی همچنین فشار 
خون را کاهش می دهنــد، گلبول هــای قرمز را از 
بیــن می برنــد و از کنتــرل ماهیچه هــا جلوگیــری 

می کنند.
     انواع سموم ترشح شده توسط مار ها و 

هدف آنها:
۳ نوع سموم اصلی وجود دارد که هر کدام نقش 
یا اثر خاصی دارنــد که با دیگری متفاوت اســت، 
به عنــوان مثال نوروتوکســین ها معمــوال در فلج 
کردن حرکت طعمه و کاهش فشار خون آن برای 
تســهیل دفع آن یافت می شوند. ســه نوع سم و 

ح زیر است. اثربخشی هر یک از آنها به شر
۱. سیتوتوکسین ها:

آن ها مواد سمی هســتند که ســلول های بدن را 
از بین می برند. سیتوتوکســین ها منجــر به مرگ 
بیشــتر یا تمــام ســلول های بافــت یا انــدام تحت 
تأثیر گــزش می شــوند، وضعیتی که به نــام نکروز 
شناخته می شود. برخی از بافت ها ممکن است 
دچار نکــروز مایع شــوند کــه در آن بافــت به طور 

جزئی یا کامل مایع شده است.
سیتوتوکســین ها بــه هضــم جزئــی طعمــه قبــل 
کمــک می کننــد. سیتوتوکســین ها  از خــوردن 
معمــوال بــه نــوع ســلول هایی کــه بــر آن هــا تأثیــر 
می گذارنــد اختصاص دارنــد. کاردیوتوکســین ها 
سیتوتوکسین هایی هستند که سلول های قلب 
را از بین می برند، میوتوکسین ها فقط سلول های 
ماهیچه ای را هدف قرار داده و تخریب می کنند و 
کلروتوکسین ها سلول های کلیه را از بین می برند.

۲. نوروتوکسین ها:
مــواد شــیمیایی ســمی برای سیســتم  آن هــا 

عصبی هستند. نوروتوکســین ها با مختل کردن 
ســیگنال های شــیمیایی )انتقــال دهنده هــای 
عصبــی( ارســال شــده بیــن ســلول های عصبــی 
کار می کننــد. آن هــا ممکــن اســت تولیــد انتقال 
یــا  دهنــد  کاهــش  را  عصبــی  دهنده هــای 
مکان هــای گیرنده خود را مســدود کنند. ســایر 
کــردن کانال هــای  نوروتوکســین ها بــا مســدود 
کلســیم و کانال های پتاسیم عمل می کنند. این 
بــرای انتقــال ســیگنال ها در طــول  کانال هــا 

نورون ها مهم هستند.
نوروتوکســین ها باعــث فلــج عضالنــی می شــوند 
کــه همچنیــن می توانــد منجــر بــه مشــکل در 
 Elapidae تنفس و مرگ شــود. مار های خانواده
تولیــد  نوروتوکســین  معمــوال   ))Lapididae
می کنند. این مار هــا نیش های کوچکــی دارند و 
شامل مار های کبرا، مامباها، مار های دریایی و 

مار های مرجانی هستند.
۳. هموتوکسین ها:

کــه اثــرات ســمی روی  آن هــا سمومی هســتند 

گلبول های قرمــز دارنــد و همچنیــن فرآیند های 
لخته شــدن خون را مختل می کنند. این مواد با 
انفجار گلبول های قرمز، تداخل با عوامل انعقاد 
خون و سپس باعث مرگ بافت و آسیب اندام ها 
گلبول هــای  و همچنیــن باعــث از بیــن بــردن 
قرمز خون ناتوانی خــون در لخته شــدن و باعث 
خونریــزی داخلــی جــدی می شــوند و تجمــع 
گلبول هــای قرمــز مــرده در رگ هــای خونــی نیــز 
می تواند عملکــرد کلیــه را مختل کنــد، در حالی 
که برخی از سموم از لخته شدن خون جلوگیری 
می کنند و نــوع دیگری نیــز وجــود دارد که باعث 

کت ها و سلول های خونی می شود. تجمع پال
نحوه استفاده از زهر مار در پزشکی:

عالوه بر اســتفاده از زهر مار برای به دست آوردن 
پادزهــر، مطالعــه ســم مار هــا و عملکرد هــای 
بیولوژیکــی آن هــا پــس از کشــف راه هــای جدید 
مبــارزه بــا بیماری هــای انســانی از طریــق آن هــا 
اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است، برخی از این 
بیماری ها شامل سکته مغزی، بیماری آلزایمر، 

سرطان و اختالالت قلبی و... می شوند.
از آنجایی که ســم مار بــه طور خاص ســلول ها را 
هــدف قــرار می دهنــد محققــان در حــال انجــام 
تحقیقــات زیــادی در مــورد روش هایی هســتند 
که ایــن ســموم بــرای تولیــد دارو هــای قــادر بــه 
هــدف قــرار دادن ســلول های خــاص اســتفاده 
می شوند. تجزیه و تحلیل اجزای زهر مار به تولید 
مســکن های قوی تر به عنوان رقیق کننده های 

خون موثرتر نیز کمک کرده است.
محققان از خواص ضد انعقادی سم هتوکسین، 
بــرای تولیــد دارو هایــی بــرای درمــان فشــار 
خــون بــاال، اختــالالت خونــی و حمــالت قلبی و 
نوروتوکســین ها بــرای تولیــد دارو هایــی بــرای 
درمــان بیماری هــای مغــزی و ســکته اســتفاده 

کرده اند.
 FDA کــه توســط اولیــن داروی مبتنــی بــر زهــر 
ساخته و تایید شد، کاپتوپریل بود، مشتق شده 
از پیتون برزیلی که بــرای درمان فشــار خون باال 

استفاده می شد.

دانستنیها

افراد دارای مو های فر و مجعد می توانند با اقداماتی 
ساده از موی سر خود در فصل پاییز مراقبت کنند. 

مو های مجعد و در اصطالح فر نیازمند توجه زیادی 
هستند؛ با شروع فصل پاییز زیبایی های طبیعی و 
چشم نواز انسان را به وجد می آورد؛ با این حال، هر 
فصل یک چالش برای انسان به ویژه مو های اوست. 
در حالی که افراد دارای مو های لخت و صاف مشکلی 
برای رســیدگی به مو های خود در تغییرات فصول 
ندارند، اما مو های مجعد نیازمند توجه و مراقبت 
بیشتری هستند؛ با تغییر دما، موی این افراد دچار 
آشفتگی بیشتری شده و زمان آن می رسد که آن ها 

موی خود را کوتاه کنند.
متخصصان زیبایی راهکار های ذیل را به افراد دارای 

مو های مجعد در فصل پاییز پیشنهاد می کنند.
۱- مو های خود را مرطوب نگه دارید: برای جلوگیری 
از وزوز شــدن مــوی ســر در برابــر تغییــرات دما، این 
افراد بهتر اســت مو هــای خــود را با روغن مناســب 
گر دارای مو های ضخیم هستید  مرطوب نگه دارند؛ ا
می توانیــد از روغن هــای نارگیــل و روغــن کرچــک 
استفاده کنید؛ این امر به مرطوب و شاداب شدن 
موی سر شما کمک کرده و مانع از آسیب های فصلی 

به آن می شود.
۲- کمی مو های خود را کوتاه کنید: زمانی که شاهد 
مو خوره در موی سر خود هستید، یعنی زمان آن فرا 
رسیده است که کمی آن را کوتاه کنید؛ افراد دارای 
مو های مجعــد می توانند ایــن کار را خــود در منزل 
با کمک قیچی انجام دهند سپس مو های خود را 

بشویند و آن را با روغن مرطوب کنند.
۳- بخــار دادن: یکــی از روش هایــی کــه امــروزه در 
بسیاری از آرایشــگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد، 

بخار دادن موی ســر به وســیله دستگاهی کالهی 
شکل است. این روش باعث مرطوب شدن عمیق 
موی سر شــده و از موی ســر در برابر تغییرات دما در 

فصل پاییز جلوگیری می کند.
۴- اســتفاده از شــامپو و نرم کننده مناســب: افراد 
دارای مو های مجعد نیازی به استفاده از شامپو های 
دارای مواد شیمیایی و پارابن ندارند؛شما می توانید  
به جای این شامپو های نامناســب از شامپو های 
مالیم و نرم کننده های فصلی استفاده کنید. این 
شــامپو ها به حفظ روغــن طبیعی پوســت کمک 

می کنند.
از دیگر مواردی که افــراد دارای مو های مجعد باید 
در فصل پاییــز رعایت کنند می توان به مــوارد ذیل 

اشاره کرد:
۱- استفاده از ماسک های مخصوص موی سر

۲- استفاده از نرم کننده های ضد وزوز شدگی مو
۳- استفاده از نرم کننده پیش از استفاد از شامپو

۴- کمتر استفاده کردن از محصوالت فرم دهنده 
موی سر مانند ژل 

۵- درمان بیماری های مرتبط با پوست سر
۶- استفاده از پروتئین کافی در رژیم غذایی

بهترین راهکار ها برای مراقبت از مو های مجعد 
در فصل پاییز 

پوست و مو

دانستنی ها

تغذیه

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، کاهش 
کز اهدای خون را به  میزان مراجعه مردم به مرا

دلیل سرد شدن هوا تایید کرد. 
بشیر حاجی بیگی خاطرنشان کرد: به دلیل 
افزایــش عمل هــای جراحــی کــه در دوران 
کرونا متوقف شــده بود و همچنین گسترش 
کز آنکولوژی و پیوند اعضا و رشد چشمگیر  مرا
فضاهای درمانی و بیمارستانی در کالنشهرها، 
مصرف خون افزایش پیدا کرده است و ما باید 
خون و فرآورده های خون مورد نیاز برای ۹۷۷ 
بیمارســتان و مرکز درمانی در سراســر کشور را 
تامین کنیم و این مهم نیاز به مشارکت بیشتر 

کز اهدای خون دارد. و مستمر مردم در مرا
وی ادامه داد: به همه گروه های خونی برای 
اهدای خون نیــاز داریم اما بــه دلیل اینکه ۹۰ 
درصــد مردم ایــران دارای گــروه خون مثبت 
هســتند، اهدای خون دارندگان گروه خونی 
منفــی بســیار مهــم و حائــز اهمیــت اســت. 
مردم ایــران بر اســاس آمارهای صحیــح، ۳۳ 
درصد دارای گروه خونی O مثبت، ۲۷ درصد 
دارای گروه خونی A مثبت، ۲۳ درصد دارای 
گــروه خونــی Bمثبــت و ۷ درصــد دارای گروه 
خونی ABمثبت هستند و در جمع ۱۰ درصد 
مردم ایران کــه دارای گروههای خونی منفی 
هستند، ۴ درصد دارای گروه خونی O منفی، 
۳ درصد دارای گروه خونی Aمنفی، ۲ درصد 
دارای گروه خونی Bمنفی و ۱ درصد دارای گروه 

خونی ABمنفی هستند.
کســینه  حاجــی بیگــی بــا اشــاره به اینکــه وا
شــدن افراد هیچ مانعی بــرای اهــدای خون 
کســن های  نیســت، اظهــار کــرد: بــه جــز وا
آســترازنکا و اســپوتنیک کــه افــراد ۱۴ روز پس 
کسیناســیون می تواننــد اهــدای خــون  از وا
کســینه با ســایر  را انجام دهنــد، برای افراد وا
کسن ها هیچ مشکل خاصی برای اهدای  وا
خون نیســت و بــه محض رفــع عالئم پــس از 
کز  کسیناسیون، این افراد می توانند به مرا وا

اهدای خون مراجعه کنند.

ام اس

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران؛

کسن زدن مانع اهدای  وا
خون نمی شود 

دانشمندان اســترالیایی تحقیقات جالبی درباره 
جلوگیری از آسیب دیدن انسان در حوادث رانندگی 
انجام داده اند.  بدن انسان برای تحمل یک تصادف 
خودرو طراحی نشــده اســت. گرچه امروزه بیشــتر 
ماشین ها دارای ایربگ و ســایر ویژگی های ایمن و 
محافظتی هستند، اما وقوع تصادف های شدید 
می تواند باعث وارد آمدن فشار های بیش از اندازه 
تحمل انسان به وی شده و مرگ او را به همراه داشته 
باشــد. در همین راســتا، یک شــرکت فناوری ســه 
بعدی به همراه یک تیم تخصصی مهندسی ایمنی 
جاده و یک جراح و متخصص آســیب های مغزی 
و جســمی اقدام به بررســی تاثیرات یک تصادف بر 
انسان کردند. آن ها می خواستند بدانند که انسان 
باید چه ویژگی داشته باشــد که بتواند در برابر این 
آسیب ها جان سالم به در ببرد. آن ها در تحقیقات 
خود انســانی به نام"گراهام" را شبیه ســازی کردند 
که بتواند در برابر آسیب های تصادف خودرو مقاوم 
باشد. مهمترین ابعاد تحقیقات این دانشمندان 

شامل موارد ذیل می شود:
۱- مغز

جمجمه انسان همانند یک کاله ایمنی عمل کرده و 
از مغز در برابر آسیب ها و ضربات محیطی محافظت 
می کند. جمجمه طوری طراحی شده است که با 
گرفتن شدت ضربه، مانع از آسیب به مغز شود، اما 
حقیقت این است که ضربات شدید به ویژه ضربات 
ناشی از یک تصادف خودرو می تواند به راحتی باعث 

شکستگی جمجمه شود.
جمجمــه گراهــام آنگونــه طراحی شــده اســت که 
بتواند شدت ضربات وارده در تصادفات سنگین را 

کاهش داده و مانع از شکستگی استخوان و آسیب 
به مغز شود.
۲- صورت:

صــورت گراهام بــه صورت مســطح طراحی شــده 
اســت. این امر باعث می شــود کــه تمام صــورت در 
کاهش دادن فشار ضربه تصادف به طور هماهنگ 
عمل کند. چشــمان، گوش هــا و به ویــژه بینی به 
وسیله ماهیچه ها و بافت ها محافظت شده است.

۳- قفسه سینه:
دنده هــا بــه صــورت مطلوبــی باعــث محافظــت 
از اندام هایــی ماننــد ریــه و قلــب می شــود، اما این 
موضوع می توانــد بهتر شــود. در میــان دنده های 
گراهــام، دنده هــای اضافی تعبیه شــده اســت که 
همانند ایربگ در برابر ضربات شدید و تصادفات از 

آسیب به اندام های داخلی جلوگیری کند.
۴- پوست:

زیر پوست ما میلیون ها ســلول عصبی وجود دارد 
که می تواند به راحتی در یک تصادف شدید آسیب 
ببیند. پوست گراهام بسیار ضخیم تر از پوست یک 
انسان طراحی شده است به طوری که مانع از وارد 
آمدن فشار و آسیب دیدن سلول های عصبی شود.

۵- پا ها:
تصادف افــراد پیاده بــا خــودرو یکــی از مرگبارترین 
تصادفات است که می تواند به جان باختن فرد منجر 
شــود. با این حال، پا های گراهام از استخوان های 
اضافی و مستحکم تشکیل شده است که به میزان 

زیادی باعث کاهش آسیب به او می شود.
کید داشت که »گراهام«  در پایان باید بر این نکته تا
توانایــی  توســط دانشــمندان  طراحــی شــده 
زیادی برای لطمه ندیــدن در تصــادف دارد، اما ما 
انســان ها این قابلیت ها را نداریم. از همیــن روی، 
بهتر است در هنگام رانندگی کمربند های ایمنی را 
بسته و از خودرو های دارای ایربگ و ایمن استفاده 
کنید, همچنین رعایت نکات ایمنی در زمان رانندگی 
بسیار ضروری است. براساس اعالم سازمان جهانی 
بهداشت ساالنه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر 
در جهان در حوادث رانندگی جان خود را از دســت 

می دهند.

محققان کره ای دریافته اند که تنها غذا خوردن، خطر 
یک بیمــاری مرگبــار را افزایش می دهد. وقتــی افراد 
به تنهایی غذا می خورند، تمایل دارند سریع تر غذا 
بخورند! نتیجه آن، افزایش شاخص توده بدن، فشار 
خون و سطح چربی خون است؛ عواملی که خطر ابتال 
به بیماری های قلبی و عروقی را افزایش می دهند. 
دانشمندان از سه دانشگاه در کره جنوبی، سالمت 
حــدود ۶۰۰ زن باالی ۶۵ ســال را بررســی کردند. آنها 
ســبک زندگی و برنامه غذایی شــرکت کنندگانی که 
تنها یا در جمع غذا می خوردند، مقایسه کردند. این 
گروه ها، کالری، کربوهیدرات، فیبر، سدیم و پتاسیم 
یکســانی در تحقیق، دریافت کردند. در گروهی که 
افراد به تنهایی پشــت میز غذا می خوردنــد، میزان 
۲.۵۸ برابر، خطر ابتال به آنژین، درد قفسه سینه ناشی 

از کاهش جریان خون که از نشانه های بیماری عروق 
کرونر قلب نیز بوده، بیشتر به ثبت رسید. پیش از این در 
خبر ها آمده بود که نشستن طوالنی، باعث مشکالت 
قلبی می شود. همچنین بر اساس بررسی های اخیر 
محققان، نشستن های طوالنی مدت تا ۶۴ درصد، 
احتمال ابتال به بیماری های قلبی را افزایش می دهند. 
ضعیف شــدن ســتون فقرات، فشــار های بیــش از 
حد بر اســتخوان های گردن، کمر و لگن و بســیاری 
دیگر از ناهنجاری های اسکلتی، غضروفی و عضالنی 
نیز از دیگر عوارض پشــت میز نشــینی های طوالنی 
است. به عقیده محققان کانادایی، نشستن های 
طوالنی مدت در پشت میز کار یا روی کاناپه، امکان 
بروز ترومبوز وریدی عمقی، به ویژه در بین افراد مبتال 

به چاقی مفرط را افزایش می دهد.

چگونه می توانیم از یک تصادف رانندگی مرگبار 
کنیم؟  نجات پیدا 

تنها غذا خوردن و خطر مرگ! 

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 ۳۳89 و ۳۳88 مورخ 1۴۰۰/۰7/11 خانم زهرا شریعتی نجف آبادی 
فرزند اسداله سه دانگ مشاع و آقای بهرام کیوانی  فرزند محمدرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 1۰6/۴۴ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۳۳۳  اصلی واقع در قطعه 9 
نجف آباد بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی بوسیله سند رسمی شماره 891۲1، 
99/۰8/1۲ دفترخانه 16 نجف آباد  مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/۰8/17، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/۰۲ - حجت اله کاظم زاده اردستانی 
سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 1۲18۲68 / 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 ۲8۲۰ مورخ 1۴۰۰/۰6/۰9 خانم سمیه کیوانی بارده فرزند بهرام 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۰۴/7۵ مترمربع قسمتی از پالک ثبتی  ۳۳۳ اصلی واقع 
در قطعه 9 نجف  آباد  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طبق سند رسمی 8898۲-

99/۰7/۲7 دفترخانه 16 نجف آباد مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/۰8/17، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/۰۲ - حجت اله کاظم زاده اردستانی 
سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 1۲18۲76/ 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 ۳۴۲6 و ۳۴۲7 مورخ 1۴۰۰/۰7/1۳ آقای سعید امینی نجف آبادی فرزند اسماعیل 
نسبت به سه دانگ مشاع و عاطفه محمدی نجف آبادی فرزند مرتضی نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۴۴/۲۰مترمربع قسمتی از پالک ثبتی شماره ۳7۳  
اصلی واقع در قطعه ۳ نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک 
رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/17، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1۴۰۰/۰9/۰۲ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 1۲18۲8۴ / 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 ۳۴۰7 و ۳۴۰6 مورخ 1۴۰۰/۰7/1۲ خانم رویا حجتی نجف 
آبادی فرزند احمد نسبت به سه دانگ مشاع و آقای حسن اصالنی فرزند علیرضا نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 1۵۳/6۴ مترمربع قسمتی از پالک  ثبتی 
شماره ۵8۳  اصلی واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش11 ثبت اصفهان متقاضی طبق سند 
رسمی شماره 18۲79 مورخ 98/۰۴/98 دفترخانه ۳9۵ نجف آباد مالک رسمی مشاعی 
می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/17، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰۰/۰9/۰۲ 
- حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسی - 1۲18۲89/ م الف

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

رای شماره 1۴۰۰6۰۳۰۲۰۲6۰۰9۲۵۲ مورخ 1۴۰۰/۰7/۰۴ هیات دو آقای امیدعلی 
بهرامی به شناسنامه شماره 1۳1۵ کدملی 1۲87۳۵۴۵1۳ صادره اصفهان فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 161/6۵ مترمربع از پالک شماره 17 فرعی 
از 1۵177 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالک 
رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۳۲۲19 مورخ 99/9/۲۲ دفتر ۲۳7 اصفهان لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/17، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/۰۲ – رییس اداره ثبت اسناد 

و امالک شمال اصفهان موسوی – 1۲186۵9 / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه سند مالکیت ششدانگ یکباب دکان شماره 1. ۳669 فرعی از یک اصلی که 
بشماره 9۴۰8 تبدیل گردیده و در دفتر ۲6 صفحه ۳۵۵ به نام یداله کوپائی شهرضا ثبت 
و سند صادر گردیده سپس بموجب سند شماره ۲886۵، ۵۲/1/19 دفتر سه شهرضا 
به غالمحسین پورکرمان انتقال و نامبرده بموجب سند شماره ۴۲۴۵7، 7۲/1۲/1 دفتر 
۴ شهرضا به مرتضی دهقان انتقال و نامبرده بموجب سند شماره ۵9۰۵9، 7۵/11/۲7 
دفتر ۴ شهرضا به صندوق قرض الحسنه حضرت رقیه )س( بنمایندگی آقای سیدابوالقاسم 
سجادی انتقال نموده اینک آقای سیدحمیدرضا سجادی بنمایندگی ازطرف صندوق باارایه 
درخواست کتبی به شماره وارده 1۴۰۰۲17۰۲۰۰8۰1۲۰19، 1۴۰۰/8/8 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 9۵876، 1۴۰۰/8/۳ به گواهی 
دفترخانه شماره چهار شهرضا رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی 
مفقودگردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب 
به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 

سند مالکیت به ارایه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. مرتضی قدیری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

شهرضا – 1۲19۰۰9 / م الف
آگهی فقدان سند مالکیت

نظربه اینکه سند مالکیت تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 7۳۵۲ فرعی 
از یک اصلی که در دفتر ۲6۲  صفحه ۴7۵ به نام فرزانه مهریار ثبت و سند صادر گردیده که 
بموجب سند شماره 979۴، 87/9/۲۵ دفتر ۴۰ شهرضا در رهن بانک مسکن شعبه شهرضا 
میباشد. اینک نامبرده باارایه درخواست کتبی به شماره وارده 1۴۰۰۲17۰۲۰۰8۰۰7۳6۲، 
1۴۰۰/۵/1۰ به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره ۳۰618، 
1۴۰۰/۵/1۲ به گواهی دفترخانه شماره ۲9۲ شهرضا رسیده است مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده که در آگهی قبلی سند رهنی ازقلم افتاده اینک اصالح میگردد لذا مراتب 
به استنادتبصره یک اصالحی ذیل ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارایه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. مرتضی قدیری سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک شهرضا – 118۲171 / م الف
آگهی فقدان سند مالکیت

نظربه اینکه سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 7۳۴8 
فرعی از ۲ اصلی که در دفتر ۴7۰  صفحه ۳8۵ به نام محمدحسن مصدقیان ثبت و سند 
صادر گردیده که بموجب سند شماره 1۲6۰۴، 7/1۲/ 9۵ دفتر ۳۰۳ شهرضا در رهن 
بانک مسکن شعبه شهرضا میباشد. اینک نامبرده باارایه درخواست کتبی به شماره وارده 
1۴۰۰۲17۰۲۰۰8۰۰7188، 1۴۰۰/۵/1۲ به انضمام دوبرگ استشهادیه محلی که امضا 
شهود آن ذیل شماره 7۳91، 1۴۰۰/۴/۲8 به گواهی دفترخانه شماره ۳۴7 شهرضا رسیده 
است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده که درآگهی قبلی سند رهنی ازقلم افتاده اینک 
اصالح میگردد لذا مراتب به استنادتبصره یک اصالحی ذیل ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارایه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. مرتضی قدیری سرپرست واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا – 118۲1۵6 / م الف
آگهی تحدید حدود اختصاصی

شماره: ۲6۰۰۵16۴، تاریخ: 1۴۰۰/8/1۲، چون تحدید حدود ششدانگ خانه پالک 
شماره 1۵18۲/1619۳ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام داود 
محمدی بلمیری فرزند علی و شریک درجریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیر از ماده 1۵ قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1۴۰۰/9/8 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا )۳۰( روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. موسوی رییس منطقه ثبت اسناد 

شمال اصهفان – 1۲19۳۵8 / م الف

آگهی
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مایکروسافت با عرضه افزونه جدید اوت لوک 
بــرای مرورگــر کــروم، دسترســی به ایمیل هــا و 
ســایر امکانات ایــن ســرویس را بــرای کاربران 

آسان تر می کند.
شرکت مایکروســافت به تازگی با عرضه افزونه 
جدید اوت لوک برای مرورگر کروم، دسترســی 
به ایمیل هــا و ســایر امکانات ایــن ســرویس را 

برای کاربران آسان تر کرده است.
بــه نظــر می رســد کــه مایکروســافت بــه تازگی 
نســخه ای جدیــد از ســرویس اوت اوک را بــه 
صــورت افزونه کروم بــرای کاربران ایــن مرورگر 

عرضه کرده است.
کاربــران پــس از دانلود ایــن افزونــه و افــزودن 
می تواننــد  خــود،  کــروم  مرورگــر  بــه  آن 
بــه  مختلــف،  ســربرگ های  تغییــر  بــدون 
ســرویس های ایمیل هات میــل و اوت لــوک 

دسترسی داشته باشند.
در حقیقت کاربــران با اســتفاده از افزونه اوت 
لوک مایکروســافت برای مرورگر کروم، نه تنها 
می تواننــد بــه ســرعت به ایمیل هــای خــود 
دسترســی داشــته باشــند، بلکــه می توانند از 
قابلیت های دیگری نظیر تقویم اوت لوک نیز 
اســتفاده کرده و از منــوی افزونه هــای مرورگر 
کروم به مخاطبان و وظایف بــه تعویق افتاده 

خود دسترسی داشته باشند.
ایــن افزونــه همچنیــن بــرای کاربــران تجاری 

و کارمندان شرکت ها بسیار کاربردی است.
دسترسی ســریع به ایمیل های دریافت شده 
و امــکان نوشــتن و ارســال کردن ایمیل هــای 
جدید بدون نیاز به تغییر سربرگ های مختلف 
مرورگر هــا یــا بــاز کــردن نرم افزارهــای متعــدد 
می توانــد بهــره وری کارمنــدان یــک شــرکت و 

سازمان را افزایش بدهد.
البته قابلیت های افزونه مرورگر مایکروسافت 
اوت لوک صرفــا به اینجــا محدود نمی شــود و 
کاربران می تواننــد برای انجــام کارهایی نظیر 
جســت وجو، افــزودن یــا ویرایــش مخاطبــان 

اوت لوک نیز از آن استفاده کنند.
همچنیــن امــکان ورود به بخش تســک های 
اوت لــوک و ویرایــش یــا اتمــام آنهــا نیــز وجود 

دارد.
جالب اســت بدانید کــه مایکروســافت دقیقا 
مشابه همین افزونه را در ماه ژوئن برای مرورگر 

اج عرضه کرده بود.

ک آبی خود  توییتر به کاربران ســرویس اشــترا
کــه قابلیت هــای آزمایشــی  اجــازه می دهــد 
جدید عرضه شــده برای این پلتفرم را پیش از 

سایر کاربران تست کنند.
توییتــر از قابلیت جدیــدی به نــام Labs برای 
ک ابی خود رونمایی کرد. کاربران دارای اشترا

 بــر همیــن اســاس این مشــترکان از ایــن پــس 
می توانند به قابلیت های آزمایشــی توییتر به 

صورت اختصاصی دسترسی داشته باشند.
در حال حاضر مشترک های توییتر می توانند 
 Labs با اســتفاده از یکی از دو قابلیت نخست
به امکان آپلود ویدیوی ۱۰ دقیقه ای از طریق 
که ایــن  کامیپوتــر دسترســی داشــته باشــند 
میزان بسیار بیشتر از تایم استاندارند ۲ دقیقه 
و ۲۰ ثانیه ای در نظر گرفته شده برای ویدیوها 

اپلود شده در این پلتفرم است.
قابلیــت آزمایشــی دیگــر بــه آنها این امــکان را 
می دهد کــه مکالمه هــای مورد عالقــه خود را 
کــس خــود پیــن کــرده و آن مکالمــه را  در اینبا

همیشــه در اول فهرســت پیام هــای دریافتی 
خود داشته باشند. 

گی هــای آزمایشــی از  عــالوه بر ایــن ســایر ویژ
 Labs تیم هــای مختلــف داخلــی توییتــر در
پذیرفته می شود و به این ترتیب آنها می توانند 
کاربــران دسترســی  بــه بازخوردهــای اولیــه 

داشته باشند.
البته الزم بــه ذکر اســت کــه  تجربه هــای ارائه 
Labs ماننــد ســایر قابلیت هــای  شــده در 
آزمایشــی احتمــاال در زمــان عرضــه بســیار 
گی ابتدایی عرضه شده برای  متفاوت تر از ویژ
مشترکات آبی توییتر است. حتی ممکن است 
گی ها هرگــز به صــورت پایدار  برخــی از ایــن ویژ

عرضه نشوند.
 جالب اســت بدانیــد که رقــم پرداختــی برای 
ک آبــی توییتــر ۳ دالر در مــاه  خریــد اشــترا
اســت و مشــترکان این ســرویس می توانــد بــه 
قابلیت های اختصاصی از قبیل پوشــه هایی 
برای سازماندهی بوک مارک ها و حالتی به نام
 "reader mode" برخــوردار باشــند. همچنین 
به ایــن  توییت هــا  کــردن   "undo" امــکان 

مشترکان ارائه شده است.
کانادایــی و  کاربــران  در حــال حاضــر تنهــا 
ک  استرالیایی توییتر می توانند به خرید اشترا
آبی اقدام کنند و هنوز مشخص نیست که این 
امکان چه زمانی بــرای کاربران آمریکا و ســایر 

نقاط جهان عرضه شود.

گاهی الزم است برای حفظ امنیت خودتان، 
رمزعبورهــای اســتفاده شــده در مرورگــر را 

ک کنید. پا
در اینجا نحوه مشاهده و حذف رمزهای عبور 
ذخیره شده در Chrome با اســتفاده از رایانه 

رومیزی آورده شده است:
کروم را باز کنید.

روی دکمه ســه نقطه در گوشه سمت راست 
باالی مرورگر کلیک کنید.

      بر روی بخش تنظیمات کلیک کرده و 
وارد آن شوید

 Passwords در قسمت تکمیل خودکار، روی
کلیک کنید.

گر به دنبال رمز عبور برای یک سایت خاص  ا
هستید، نام سایت را در نوار جستجوی کلمه 
عبور جســتجو وارد کنید. همچنین، لیست 
را به پایین اســکرول کنید و روی نماد چشم 
در سمت راست نام هر سایتی کلیک کنید تا 
رمز عبور ذخیره شده خود را مشاهده کنید. 
برای حذف رمز عبور ذخیره شده خود، روی 
ســه نقطه کنــار رمــز عبــوری کــه می خواهید 
حذف شود کلیک کنید. سپس از منو گزینه 

Remove را انتخاب کنید.
روی Continue کلیــک کنیــد تــا تأیید شــود 
که شما هستید و ســپس روی Delete کلیک 
کنید. اخطار دیگری ظاهر می شود، بنابراین 

دوباره روی حذف کلیک کنید.
 توجه داشته باشید که هر کسی که به رایانه 
شــما دسترســی دارد می توانــد بــا انجام این 
کار تمــام رمزهــای عبــور ذخیــره شــده شــما 
را مشــاهده کند، بــه همیــن دلیل اســت که 

ذخیــره رمزهــای عبــور در مرورگــر همیشــه 
بهترین ایده نیست.

ک کردن رمزهای       نحوه مشاهده و پا
عبور ذخیره شده در کروم نسخه موبایل

در اینجا نحوه مشاهده و حذف رمزهای عبور 
ذخیره شده در Chrome در تلفن هوشمند یا 

رایانه لوحی آورده شده است:
کروم را باز کنید.

روی دکمه ســه نقطه در گوشه سمت راست 
باالی صفحه ضربه بزنید.

روی Settings > Passwords ضربــه بزنیــد تــا 
لیستی از سایت هایی که جزئیات ورود شما 

برای آنها ذخیره شده است باز شود.
برای لیست های طوالنی، روی نماد جستجو 
در باال ضربه بزنید و نام سایت را وارد کنید تا 
آن را فراخوانــی کنید. در غیر ایــن صورت، به 
سادگی روی هر سایتی در لیست ضربه بزنید. 
گر فرمی از احراز هویت دو مرحله ای را تنظیم  ا
کرده اید، برای مشاهده رمز عبور ذخیره شده 
خود، باید اطالعات خود را تأیید کنید. برای 
حذف رمز عبور، یک رمز عبور انتخاب کنید و 
ســپس روی نماد bin در گوشه سمت راست 

باالی صفحه ضربه بزنید.

کروم گوگل  عرضه افزونه مایکروسافت اوت لوک برای 

ک آبی توییتر  کاربران دارای اشترا
کرد به زودی قابلیت های جدیدی دریافت خواهند 

چگونه رمزهای عبور ذخیره شده 
کنیم؟ ک  در Google Chrome را پا

فناوری

آموزش

استخراج یخ، ماموریت جدید ناسا در ماه 
ناســا اعالم کرد که قصــد دارد 
در ماموریتی جدید استخراج 
یــخ در ســطح کــره مــاه را آغــاز 

کند. 
کــرد بــه منظــور  ســازمان فضایــی ناســا اعــالم 
اســتخراج یخ از ســطح مــاه، بــا فرســتادن یک 
فرودگر، آزمایشــی را در قطب جنوب ماه انجام 
می دهد. ایــن ماموریــت جدیــد اواخــر ســال 
۲۰۲۲ و در نزدیکی دهانه Shackleton این قمر 
انجــام می شــود. دانشــمندان ناســا می گویند 
ممکن اســت زیر ســطح این منطقه، یخ وجود 

داشته باشد.
کــه مــورد مطالعــه و  ایــن منطقــه ماه هاســت 
دانشــمندان  اســت،  گرفتــه  قــرار  بررســی 
می گویند این منطقه نور خورشید را به اندازه ای 
دریافــت می کنــد کــه بتوانــد نیــرو ی مــورد نیاز 
یک فرودگر را برای انجام یــک ماموریت ۱۰ روزه 
فراهم کند. برای اولین بار است که دانشمندان 
قصــد دارند منابعــی را در مــاه پیدا و اســتخراج 
کنند. این ماموریت به ناسا کمک می کند تا در 
فضا حضور پیدا کنــد و برای ماموریت آرتمیس 

هم سودمند باشد.
ناســا قــرار اســت در ایــن ماموریــت بــا شــرکت 
آمریکایــی Intuitive Machines همــکاری  کند 

 Nova-C و فرودگر ماه ساخت این شرکت یعنی
انجام این ماموریت را برعهده دارد.

     استخراج یخ در دهانه شکلتون 
دهانــه شــکلتون و شــرایطی کــه دارد بهتریــن 
فرصت بــرای اثبــات کارایی ســه فنــاوری نو در 
فرودگر های رباتیک آینده را فراهم می کند. دکتر 
جکی کوئین، مدیــر پروژه مربوط بــه ماموریت 

PRIME-۱ در مرکــز فضایی کندی ناســا گفت: 
 Nova-C ۱ به شکل دائمی به فرودگر-PRIME"
متصل می شود و محلی برای فرود پیدا می کند 
که این امــکان را به مــا می دهد بتوانیــم یخ زیر 

سطح را کشف و استخراج کنیم. "
کــه نــور خورشــید  او در ادامــه گفــت: "زمانــی 
به اندازه کافی وجود داشــته باشــد، سطح ماه 

 ۱-PRIME به انــدازه ای گــرم می شــود که متــه
بتوانــد به یــخ دســت پیــدا کند. مــا بــه مکانی 
مناسب نیاز داشــتیم که نور خورشید را به قدر 
کافــی دریافــت کنــد کــه هــم شــرایط ماموریت 
فراهم شــود و هــم امکانــی بــرای فــرود آمدن و 

برقراری ارتباط با زمین باشد. "
زمانی که فرودگر ناسا در قطب جنوب ماه فرود 
بیایــد، متــه PRIME-۱ کــه TRIDENT دارد، 
ســعی می کند تا ســنگ پوشــه ماه را حدود سه 
فوت حفر کند و هنگامی که روی ســطح آن قرار 
گرفت، به دنبال آب بگردد. ابزار دیگر این مته، 
MSolo اســت که وظیفه بررسی گاز هایی که از 

ج شده را برعهده دارد. سنگ پوشه خار
تعدادی از دانمشندان ناسا، آزمایشگاه فیزیک 
کاربردی، شرکت نوکیا، دانشگاه ایالتی آریزونا و 
شرکت اینتویتیو ماشینز با استفاده از داده های 
از راه دور، نقشــه هایی را از ســطح کره ماه تهیه 
کردند که به این ماموریت و استخراج یخ کمک 

می کند.
در ادامه بیانیه ناســا آمده: "ساده سازی عملیات 
و حفاری در سطح کره ماه، پیش نیازی ارزشمند 
بــرای مهندســان در ماموریت هــای آینــده مانند 
VIPER است. این ماموریت قرار است اواخر سال 

۲۰۲۳ در قطب جنوبی کره ماه فرود می آید.

هواوفضا

داستان کوتاه

کالیپتــوس اغلــب بــه دلیــل  درختــان ا
به عنــوان  و  معطــر  برگ هــای  داشــتن 
منبع اصلــی غــذا بــرای کواالها شــناخته 
کــه آن هــا  می شــوند، امــا آیــا می دانیــد 
رنگارنــگ  کامــال  می تواننــد  همچنیــن 

باشند؟
کالیپتــوس آن قــدر  ایــن نــوع درخــت ا
کالیپتوس  رنگارنگ اســت کــه به عنــوان ا
رنگین کمان معروف است. تنه این درخت 
باورنکردنــی هنگامی کــه پوســته ریــزی 
می کند، تقریبا به نظر می رسد مداد رنگی 
تراشیده شده است. و این باعث می شود 
منظره ای فراموش نشدنی به وجود بیاید. 
با مــا همراه باشــید تــا بــا درختــان رنگین 

کمان بیشتر آشنا شوید.
کالیپتوس      درختان رنگین کمان ا

این درخــت همچنیــن به عنــوان درخت 
صمــغ میندانائــو )Mindanao gum( یــا 
 )rainbow gum( رنگین کمــان  صمــغ 
کالیپتــوس رنگین کمان  معــروف اســت، ا
کالیپتوسی  یک درخت بلند است و تنها ا
اســت کــه در جنگل هــای بارانــی زندگــی 
می کنــد و تنها یکــی از چهار گونــه موجود 
گیــاه را  ج از اســترالیا اســت. این  در خــار
می تــوان در فیلیپین، اندونــزی و پاپــوا 
گینه نــو یافــت، جایی کــه می توانــد تا ۷۶ 
گرچه ارتفاع آن چشمگیر  متر رشــد کند. ا
اســت، اما چندرنگی پوســت آن است که 
باعــث محبوبیــت و معروفیــت آن شــده 

است.
تنه این درخت، به طــور دوره ای یک الیه 
از پوســت را از بیــن بــرده و الیه ای ســبز در 
زیر را نشان می دهد. با گذشت زمان، این 
رنگ به رنگ هــای مختلــف ازجملــه آبی، 
بنفــش، نارنجــی و خرمایــی متمایــل بــه 
قرمز می رود. ایــن خط های رنگــی به این 
دلیل ایجاد می شــوند که پوســته درخت 
گذشت  به یک باره نمی ریزد. به تدریج، با
زمان، الیه های مختلف از بین می روند و 
پس از گذشت زمان رنگ های متفاوتی به 

خود می گیرند.
کالیپتوس رنگین کمان      ا

باغ هــای  در  می تــوان  را  گیــاه  ایــن 
گیاه شناسی در سراسر جهان یافت و اغلب 
به عنــوان یک درخــت زینتــی در هاوایی، 
تگــزاس، لوئیزیانــا و کالیفرنیــای جنوبــی 
کاشــته می شــود، جایــی کــه آب وهــوای 
بدون یخبنــدان امکان رشــد آن را فراهم 

می کند.
     جالب است بدانید

کالیپتوس رنگین کمان  جالب اینجاست که ا
همچنیــن از ارزش تجاری باالیــی برخوردار 
است که هیچ ارتباطی بارنگ آن ندارد. این 
ع درخت یافت می شود،  درخت غالبا در مزار
زیرا منبع بســیار خوبی برای پــرورش چوب 
نرم )خمیرکاغذ سازی( ماده اصلی تهیه کاغذ 

سفید است. 
بنابراین دفعه دیگر که یک برگه خالی بیرون 
می آورید، فقط به یاد داشته باشید که ممکن 
اســت در ابتدا چیزی بســیار پررنگ تــر بوده 

باشد.

معلم زیست شناسی سعی داشت به دانش 
آموزانش نشــان دهد که یک کرم چگونه به 

پروانه تبدیل می شود.
 او به بچه ها گفت: »در چند ساعت آینده شما 
شاهد این خواهید بود که پروانه چطور برای 
بیرون آمدن از پیله خودش تقال می  کند؛ ولی 
هیچ کس نبایــد کمکی به او برســاند« و بعد 

کالس را ترک کرد.
دانش آمــوزان صبــر کردنــد و در نهایت این 
کش بیــرون  اتفــاق افتــاد. پروانــه در کشــا
آمــدن از پیلــه خود بــود کــه یکــی از بچه ها 
دلش به حــال او ســوخت. او برخالف گفته 
معلم شــان تصمیم گرفت به پروانه کمک 
کند تا زحمــت کمتری برای بیــرون آمدن از 

پیله متقبل شود. 
دانش آموز پیله را شکافت تا پروانه به راحتی 
بیرون بیاید و دیگر مجبور به تقال نباشد. ولی 

با این کار پروانه پس از مدت کوتاهی مرد. 
وقتی معلم به کالس برگشت و از ماجرا مطلع 
شد، برای بچه ها شرح داد که دوستشان با 
کمک کردن به پروانــه، در واقــع باعث مرگ 
او شده اســت. این قانون طبیعت است که 
پروانــه بــرای بیــرون آمــدن از پیله بایــد تقال 
کنــد و ایــن کار باعث قــوت گرفتــن بال های 

او می شود.

تنه این درختان 
عجیب وغریب تبدیل 

به رنگین کمان می شوند!

تقال

بازی رنگ ها در ته چین انار بســیار 
اشــتها برانگیز اســت. انــار همــواره 
می تواند یکی میوه هایی باشد که 
غذاها و دســرهای خوشــمزه و خاصی را می توان با آن 
تهیه کرد. ته چین انار یکی از خوشمزه     های فصل پاییز 

و زمستان است. 
غ تهیه  شما     می توانید این ته چین را با گوشــت و یا مر
کنید. ته چین     ها یکی از غذاهای پر طرفدار هستند که     
می توانید داخل قابلمه و یا در فر و در قالب آن را درست 
کنید و یا حتی     می توانید این ته چین را در قالب تک نفره 
مافین بپزید. در تهیه این ته چین از انار استفاده شده 
است. شــما به دلخواه     می توانید از انار شیرین یا ترش 
گر از انار ترش استفاده     می کنید شکر  استفاده کنید و ا

را فراموش نکنید. 
     مواد الزم

• فیله مرغ ۴ تکه
• برنج ۲.۵ پیمانه

• انار دان شده ۱ پیمانه
• پیاز ۱ عدد

• شکر ۱ قاشق غذاخوری

• زعفران به مقدار الزم
• ماست ۱/۲ پیمانه

• تخم مرغ ۱ عدد
• روغن ۲ قاشق غذاخوری

• نمک، فلفل سیاه، زردچوبه به مقدار الزم
     طرز تهیه ته چین انار

     مرحله اول
غ را خــرد کنیــد و بــا  ابتــدا فیلــه بــدون اســتخوان مــر
کمی ادویه و نمک و زعفران خوب ماساژ دهید تا مواد 
غ را  غ به خوبی آغشته شــود. ســپس در ادامه مر با مر

به مدت یک ساعت داخل یخچال قرار داده تا مزه دار 
شود.

     مرحله دوم
پیاز را پوســت بگیرید و نگینی خــرد کنید و بــه همراه 
کمی روغن و زردچوبه داخل تابه تفت دهید تا سبک 
شود. سپس تکه     های مرغ را به پیاز اضافه کنید و خوب 

تفت دهید تا مرغ کامال بپزد.
     مرحله سوم

در ادامه انار را دان کنید و بسته به ذائقه خود به آن شکر 
اضافه کنید و به همراه مرغ تفت دهید تا آب اضافی آن 

کشیده و سرخ شوند. ســپس از روی حرارت بردارید تا 
مواد ته چین را آماده کنید. داخل یک کاسه ماست و 
غ و زعفران و روغن را ریختــه و خوب مواد را هم  تخم مر

بزنید تا یکدست شوند.
     مرحله چهارم

در ادامه برنج خیس خورده را روی حرارت قرار دهید و 
صبر کنید تا به جوش بیاید. سپس آبکش کنید و برنج را 
به مخلوط ماست اضافه کنید و هم بزنید. کف قابلمه 
روغن ریخته و نیمی از برنــج را بریزید و بعد مقــداری از 
غ و انــار را مخلوط کنیــد و مابقی برنــج را ریخته و به  مر
مدت ۵۰ دقیقه ته چین را دم بگذارید و در انتها کمی کره 

روی آن بریزید.
     نکات مهم

• می توانید به دلخــواه از کمی رب انار ملس اســتفاده 
کنید و به همراه مرغ تفت دهید.

• می توانید از کمی آب انار ملس استفاده کنید و داخل 
مایه ته چین ریخته تا ته چین شما قرمز و خوش رنگ 

شود.
• از سبزی     های معطر نیز     می توانید در تهیه این ته چین 

استفاده کنید.

اپل قصــد دارد بــرای نســل جدید 
مینی آیپد  های خود از نمایشگر ۱۲۰ 

هرتزی استفاده کند. 
اپــل در حال حاضر یــک نمایشــگر ۱۲۰ هرتــزی را برای 
نســل بعدی آیپد مینی خود آزمایــش می کند. گفته 
می شــود این پنــل ۸.۳ اینچــی توســط سامســونگ 
دیسپلی تولید می شود و ظاهرا برای نسخه بعدی مینی 

تبلت های اپل عرضه خواهد شد.
نسل ششم آیپد مینی دچار مشکلی در صفحه نمایش 
بود که در آن یــک طرف از صفحه نمایش آهســته تر از 
کنش های  طرف دیگر تازه سازی می شد. این موضوع وا
زیادی را از سوی کاربران اپل به همراه داشت و اپل در 
 LCD پاسخ به این مسئله این مشکل را برای صفحات
گرچه این دلیل برای کاربران قانع کننده  عادی نامید. ا

نبود، اما می توان گفت که نمایشگر جدید مطمئنا به 
رفع این مشکل مینی آیپد ها کمک زیادی خواهد کرد. 
پیش از این اپل از صفحه نمایش ۱۲۰ هرتزی در ســال 
۲۰۱۷ برای آیپد های پرو و امسال نیز برای آیفون ۱۳ خود 

استفاده کرده بود.
گفته می شــود که بقیه سخت افزار نســل بعدی آیپد 
 ،Bionic A۱۵ مینی، نســبت به مدل فعلــی بــا تراشــه

۴ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیره سازی 
بدون تغییــر باقــی می مانــد. طرفداران این محصول 
باید منتظر قیمتی باالتر نیز باشند. باید در نظر داشت 
تمامی این مسئله به صورت رسمی از سوی اپل تایید 
نشده به عالوه اینکه هنوز زود است در مورد آیپد های 
مینی جدید صحبت کرد، زیــرا آیپد فعلی حدود یک 

ماه پیش عرضه شد.

ته چین انار غذایی متفاوت برای روزهای سرد

استفاده اپل از نمایشگر ۱۲۰ هرتزی برای مینی آیپد جدید 

خانه تاریخی حــاج علی آقا یکی 
از بزرگترین و زیباترین خانه های 
خشتی و سنتی جهان است. این 
مجموعه بی نظیــر زیر بنایــی در حدود هفــت هزار 
متر مربع دارد و در معماری زیبای آن تمامی عناصر 
اصیل ایرانی مانند آجرکاری های زیبا، حوضخانه، 
تاالر شــاه نشــین، تاالر هــای پاییزی و زمســتانی به 
چشم می خورد. این بنا شاهکاری باشکوه از دوران 
قاجاریه است و توسط حاج علی آقا معروف به زعیم 
اهلل رفســنجانی کــه از بزرگتریــن تجــار آن دوره بــود 

احداث شده است.

خانه  تاریخی حاج 
قا-رفسنجان علی آ

گردشگری

دستپخت

فناوری

ع  برداشت پنبه از مزار
شهرستان "خدا آفرین" 
بــا رســیدن آبــان مــاه، برداشــت پنبه 
از باغ هــای شهرســتان "خداآفریــن" 
آذربایجــان شــرقی آغاز شــد. امســال 
کشــت پنبــه در  میــزان ســطح زیــر 
خداآفرین ۹۰۰ هکتار بود که براساس 
تنی ایــن  پنــج  عملکــرد  میانگیــن 
محصول در واحد سطح، پیش بینی 
می شــود حــدود چهــار هــزار و ۵۰۰ تن 
وش پنبــه در ایــن شهرســتان تولیــد 

شود.
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