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رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت: چنانچه نرخ ارز و اونس جهانی افزایشی باشد، طبیعتا قیمت طال و سکه 
هم در بازار افزایشی خواهد بود، با این وجود همچنان تقاضا برای سرمایه گذاری در بازار به شدت کاهش یافته است. 
هوشنگ شیشه بران با اشاره به وضعیت بازار طال، اظهار کرد: اونس جهانی طی چند روز گذشته به باالترین قیمت 
خود در ۶ ماه گذشته رسید و در طول یک هفته گذشته اونس جهانی با افزایش ۴۸ دالری، به ۱۸۶۶ دالر رسید. رئیس 
اتحادیه طال و جواهر اصفهان با بیان اینکه دو عامل اونس جهانی و دالر موجب افزایش طال و سکه در بازار داخلی شده 
است، گفت: اونس جهانی طال به دلیل شاخص های منفی اقتصادی در آمریکا و افزایش تورم روند صعودی به خود 

گرفته و تقاضا برای سرمایه گذاری طال در بازارهای جهانی را افزایش داده است.
وی به بازار طال و سکه ایران اشاره کرد و افزود: در مقابل بازارها جهانی در ایران داد و ستد طال همچنان در رکود به سر 

می برد و کاهش حباب سکه در بازار ایران به دلیل کاهش تقاضا است.
نایب رئیس اتاق اصناف اصفهان، تصریح کرد: هفته گذشته به دلیل کاهش تقاضا، ۱۴۰ هزار تومان حباب سکه 

کاهش داشت.

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان اعالم کرد:

گذاری در بازار طال کاهش شدید تقاضا برای سرمایه 

غ های نطفه دار وارداتی: با تخم مر

افزایش جوجه ریزی در اصفهان

ماموریت رئیس جمهور 
به مرکز بررسی های استراتژیک 

برای احیای زاینده رود

افزایش ۳۵۰ درصدی 
محصوالت صنعتی ذوب آهن 

اصفهان در نیمه اول سال

رئیس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان:

کمیته حقابه بران قانونی 
زاینده رود  در اصفهان 

تشکیل می شود

تمرکز مدیریت شهری 
بر حل مسأله کارتن خوابی 

و معضالت حاشیه شهر 
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ترین های هفته سوم لیگ برتر فوتبال

تیم خطیبی با بیشترین نماینده 
در بین ترین های هفته سوم

یک روز خوشمزه در نمایشگاه شکالت و شیرینی
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اصفهان به مناسبت ۲۵ آبان 
فضاسازی و آذین بندی می شود

سال پنجم - شماره 127۶- دوشنبه  2۴ آبان 1۴۰۰ - 9 ربیع الثانی 1۴۴۳
1۵ نوامبر    2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

در مسیر پیشرفت و کارآفرینی: 

کننده  کارآفرین مبارکه ای تولید 
انواع حبوبات
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۴

۴
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متقاضیانی که می خواهند وام فوری از بانک ها دریافت کنند 
اغلب با شرایط عجیب و غریبی رو به رو می شوند. با وجود آنکه 
متقاضی دریافت وام نیاز فوری به تسهیبالت بانکی دارد، اما 
شرایطی که بانک ها برای مشتریان در نظر گرفته اند، دشوار 

است.
بانک ها شرایط عجیبی برای پرداخت وام فوری دارند. یکی 
می گوید وام فوری را فقط در قالب خرید کاال از یک برند و فروشگاه 
خاص می دهد و بانک دیگر، معادل مبلغ وام را در حساب 

وام گیرنده بلوکه می کند.
در ادامه برخی از وام های فوری که در شبکه بانکی پرداخت 

می شود را مرور می کنیم.
     وام فوری ۲۰ میلیونی

بانک آینده در طرح کارگشای خود فقط تا سقف ۲۰ میلیون 
تومان وام فوری به متقاضیان می دهد. در این طرح عالوه بر 
بلوکه شدن ۱۰ درصد مبلغ تسهیالت، فرد متقاضی برای دریافت 
تسهیالت و ضمانت بازپرداخت اقساط باید تضمین های دیگری 
از جمله معرفی ضامن رسمی )کسر از حقوق(، جواز کسب وکار و 
سفته به بانک ارائه کند. طرح کارگشا با سود ۱۸ درصد وام را به 
متقاضیان خرید لوازم خانگی پرداخت می کند. بازپرداخت این 

تسهیالت حداکثر تا ۳۶ ماه است. اقساط ماهانه این وام هم 
حدودا ۷۲۳ هزار تومان تعیین شده است.

     وام فوری ۵۰ میلیونی
بانک رفاه کارگران هم وام فوری را برای متقاضیان در نظر گرفته 
است. این بانک با سود ۱۵ درصد تا سقف ۵۰ میلیون تومان با 

شرط ضامن رسمی به متقاضیان وام فوری می دهد.
بازپرداخت این وام ۳۶ ماهه و با سود ۱۵ درصد است. همچنین 
اقساط ماهانه وام فوری بانک رفاه هم یک میلیون و ۷۳۳ هزار 

تومان است.
متقاضی این طرح فقط می تواند از فروشگاه اسنوا خرید کند و 

نباید به بانک بدهکار و یا دارای چک برگشتی باشد.
     طرح وام ۳۰ میلیونی

بانک حکمت ایرانیان در این طرح با سود ۱۴ درصد به متقاضیان 
دریافت وام فوری تسهیالت می دهد. سقف این وام ۳۰ میلیون 
تومان است و نیاز به ضامن رسمی دارد. همچنین حداکثر زمان 

بازپرداخت این وام ۳۰ ماه است.
متقاضیان این وام باید در این بانک حساب قرض الحسنه داشته 
باشند. اقساط ماهانه یک میلیون و ۱۹۰ هزار تومان تعیین شده 
است. همچنین وام گیرنده فقط ملزم به خرید از فروشگاه های 

اسنوا است.
نکته قابل توجه در طرح های وام فوری بانک ها قرار دادن شرایط 
سخت برای استفاده از این تسهیالت است. بانک آینده و بانک 
حکمت ایرانیان شرط استفاده از این وام را خرید لوازم خانگی از 
فروشگاه های اسنوا قرار داده اند در صورتی که متقاضی شاید 

دلیل دیگری برای دریافت وام فوری داشته باشد.
     وام ۲۰۰ میلیونی بدون ضامن

برخی دیگر از بانک ها هم وام فوری تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان 
می دهند. برخی در قالب کارت اعتباری و برخی به شکل نقدی. 
اما آن ها هم یک شرط عجیب دارند. وام گیرنده باید مبلغی را 
در بانک سپرده گذاری کند و معادل ۸۰۰ درصد آن را از بانک 

وام بگیرد.
اما نکته مهم این است که در تمام مدت بازپرداخت وام، پول وام 
گیرنده باید در بانک بلوکه باشد. یعنی یک فرد باید ۱۰۰ میلیون 
را به مدت ۵ سال در بانک بلوکه کند تا بتواند ۸۰ میلیون وام 

فوری بگیرد!
بانک ها نه تنها شرایط سختی را در پرداخت تسهیالت به مشتریان 
پیشنهاد می کنند بلکه برای استفاده از تسهیالت هم شروطی را 

قرار می دهند که کامال دست و پای مشتری را می بندد.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی از صادرات برخی اجزا و قطعات 
به ترکیه و آبگرمکن گازی به ایتالیا و برخی کشورهای بلوک شرق 

خبر داد. 
عباس هاشمی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه کدام 
لوازم خانگی ایرانی به اروپا صادر می شود، اظهار کرد: در حال 
حاضر صادرات اجزا و قطعات بیشتر به ترکیه انجام می شود و 
آبگرمکن های گازی نیز به برخی کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا 
و برخی کشورهای بلوک شرق صادر می شود. به طور کلی بیشتر 

صادرات لوازم خانگی در حوزه محصوالت بزرگ است.

به گفته وی از صادرات ساالنه حدود ۳۰۰ میلیون دالر، حدود 
۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دالر از آن به کشورهای اروپایی و مابقی به 
کشورهای همسایه، سی آی اس و حوزه خلیج فارس انجام 

می شود.
هاشمی همچنین در پاسخ به سوالی درباره ظرفیت کنونی 
صادرات لوازم خانگی، تصریح کرد: در حال حاضر یک بازار 
۵۵۰ میلیون نفری در منا، یعنی خاورمیانه، آفریقای شمالی 
و کشورهای سی آی اس وجود دارد که ارزش این بازار به ۳۷ 

میلیارد دالرمی رسد.

به گفته وی ورود به این بازارها وابسته به حمایت دولت، انعقاد 
قراردادهای ترجیحی منطقه ای، وضعیت اقتصادی و سیاسی 
کشور، فعال شدن رایزن های بازرگانی، سفارتخانه ها و تعامالت 

با دنیا است.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه در صورت فراهم 
شدن شرایط صادرات، ظرفیت تولید نیز در داخل ایجاد می شود، 
تصریح کرد: همانطور که شاهد بودیم تولید طی یک سال بعد 
از تحریم ها رشد کرد و همچنان امکان توسعه در این صنعت 

وجود دارد.

وزیر نیرو: در بخش هایی که امکان تأمین آب از روش های دیگر مثل 
پساب وجود دارد، باید این مهم عملیاتی شود تا بخشی از منابع 
برای مردم آزاد شود. وزیر نیرو بر سرعت بخشی اجرای پروژه های 
آب تاکید کرد و گفت: اجرای این پروژه ها باعث افزایش ورودی های 
اصفهان و استان های همجوار می شود. علی اکبر محرابیان با 
اشاره به این که سال بسیار خشکی را پشت سر گذاشتیم که در ۵۲ 
سال گذشته تجربه نکرده بودیم، گفت: امیدواریم امسال سالی پر 
از نعمت و رحمت الهی باشد. وی گفت: بارش های نسبتا خوبی 
در آبان ماه داشتیم، اما امیدواریم در آذرماه و زمستان بارش های 
بهتری داشته باشیم. وی با بیان این که بخش زیادی از مسائل 
کشاورزان به توزیع عادالنه آب برمی گردد، گفت: در سال های 
گذشته بارگذاری های زیادی بدون توجه به منابع اتفاق افتاده 
که این بارگذاری ها باید متوقف شود. محرابیان افزود: همچنین در 
بخش هایی که امکان تأمین آب از روش های دیگر مثل پساب وجود 
دارد، باید این مهم عملیاتی شود تا بخشی از منابع برای مردم آزاد 

شود. وی بر سرعت بخشی اجرای پروژه ها تاکید و ابراز امیدواری 
کرد اجرای این پروژه ها باعث افزایش ورودی های اصفهان و 
استان های همجوار  شود. وزیر نیرو گفت: متاسفانه رکود پروژه ها 
آسیب زیادی به کشور زده و برخی از پروژه ها تا ۱۰ سال متوقف بود، 

درحالی که نیازهای مردم روز به روز بیشتر می شود.
وی اظهار امیدواری کرد در جلسه سازگاری با کم آبی استان با 
حضور و همفکری مسئوالن و نمایندگان کشاورزان تصمیمات 

خوبی گرفته شود.

رئیس سازمان تعاونی روستایی گفت: از امروز طرح توزیع تخم 
مرغ و مرغ منجمد با قیمت مصوب از طریق سامانه اینترنتی 

بازرگام به صورت پایلوت در تهران آغاز شده است.
آقای اسماعیل قادری فر در گفتگو با  صدا و سیما، افزود: در این 
طرح، مرغ منجمد با قیمت مصوب کیلویی ۲۰ هزار تومان و 
تخم مرغ با نرخ مصوب شانه ای ۴۳ هزار تومان با خرید اینترنتی 

درب منازل مناطق ۲۲ گانه تهران تحویل می شود. 

وی تصریح کرد: در گام نخست ۳۰۰ تن مرغ منجمد و 
همچنین ۳۰۰ تن تخم مرغ برای عرضه در تهران در نظر 
گرفته شده است، اما در گام بعدی تا اواخر آبان ماه عرضه این 
محصوالت در کالن شهر های دیگر نیز آغاز می شود و در نهایت 
در هفته نخست ماه آتی این عرضه در همه نقاط کشور که شبکه 

توزیع با معضل مواجه است انجام خواهد شد.
قادری فر ادامه داد: در حال حاضر عرضه شامل مرغ منجمد 

و تخم مرغ است، اما با عرضه سراسری کاال های اساسی دیگر 
مانند برنج و روغن نیز از طریق همین سامانه توزیع خواهند شد.

وی گفت: در نظر داریم تا با تمهیداتی که صورت می پذیرد، 
عرضه مرغ گرم با نرخ مصوب را نیز در دستور کار قرار داده و از 

همان هفته نسخست آذرماه این مهم را به انجام رسانیم.
رئیس سازمان تعاونی روستایی افزود: در حال حاضر توزیع 
از طریق سامانه اینترنتی بازرگام که تحت حمایت یکی از 
تعاونی های روستایی کشور راه اندازی شده، انجام می شود، 
اما از طرح های همه کسب و کار های نوپای اینترنتی )استارت 

آپ ها( برای انجام توزیع کاال های اساسی استقبال می کنیم.
قادری فر گفت: هدف از این اقدام حذف واسطه گری ها و 
رسیدن کاال های اساسی با نرخ مصوب به دست مردم است و 
هیچ هزینه ای بابت حمل و نقل از خریداران دریافت نمی شود 
ضمن اینکه اگر مشکلی در کاالی خریداری شده وجود داشته 

باشد امکان استرداد محصول وجود دارد.
وی افزود: هیچ محدودیتی در عرضه کاال های اساسی با آغاز 
طرح به صورت سراسری وجود ندارد و مردم می توانند از این 
طریق برخی از کاال های مورد نیاز خود را با حذف واسطه ها و با 

قیمت مصوب خریداری کنند.
قادری فر گفت: در حال حاضر محصول و کاال های اساسی 
به اندازه کافی در کشور تولید می شود و تنها مشکل نقص در 
شبکه توزیع است که دالل بازی ها اجازه نمی دهد این کاال ها 
با قیمت مصوب به دست مردم برسد، اما این شیوه توزیع ضمن 
حذف دالل بازی ها اجازه رسیدن محصوالت با نرخ مصوب به 

مردم را می دهد.

شرایط عجیب پرداخت وام 

کدام لوازم خانگی ایرانی به اروپا صادر می شود؟

تاکید وزیر نیرو بر سرعت بخشی اجرای پروژه های آب

توزیع اینترنتی مرغ منجمد و تخم مرغ با قیمت مصوب

محل مزایدهردیف
مبلغ پایه اجاره 

ماهیانه )ریال(
مبلغ سپرده شرکت 

در مزایده )ریال(
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سال پنجم - شماره 1۲7۶
دوشنبه  ۲۴ آبان 1۴۰۰ - 9 ربیع الثانی 1۴۴۳

1۵ نوامبر    ۲۰۲1 اقتصاد2

رییس جمهــوری بــه رییــس مرکــز بررســی های 
اســتراتژیک ریاســت جمهوری بــرای مطالعــات 

علمی در زمینه احیای زاینده رود ماموریت داد. 
بــه گــزارش روابــط  عمومی مرکــز بررســی های 
اســتراتژیک ریاســت جمهوری، در پی ماموریت 
آیت اهلل سیدابراهیم رییسی به مرکز بررسی های 
استراتژیک برای تهیه یک طرح علمی و عملیاتی 
برای احیــای زاینــده رود، رییس این مرکــز  اظهار 
کرد: بنا داریم با کمک تمامی صاحبنظران و اساتید 
کز علمی کشور به صورت علمی و  دانشگاهی و مرا

عملیاتی به این موضوع بپردازیم.
آیت اهلل رییســی  طــی روزهای گذشــته در جمع 
نمایندگان استان های ســمنان، قم و اصفهان 
گفتــه بودنــد: »بــه رییــس مرکــز بررســی های 
اســتراتژیک ریاســت جمهوری مأموریــت دادم 
مطالعات علمی در زمینه احیای زاینده رود را آغاز 
کنند. کمیته و کارگروه فعالی برای رسیدگی به این 

مسأله تشکیل خواهد شد تا احیای زاینده رود و 
رفع مشکل مربوط به آن مثل فرونشست زمین 
در مناطق مرکزی کشور به طور دقیق مورد بررسی 
قرار گرفته و یک طرح علمی و عملیاتی برای رفع 

آن تهیه شود.«
در همیــن زمینــه رییــس مرکــز بررســی های 
استراتژیک ریاست جمهوری در صفحه اینستاگرام 
ویــژه  ماموریــت  اولیــن  نوشــت: این  خــود 
رییس جمهوری به مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاســت جمهوری اســت و بنــا داریــم بــا کمــک 
کز  تمامی صاحبنظران و اساتید دانشگاهی و مرا
علمی کشــور به صورت علمی و عملیاتــی به این 

موضوع بپردازیم.
محمدصــادق خیاطیــان در ادامــه تصریــح کرد: 
مناطق مختلف کشور از چالش آب رنج می برند و 
رفع این چالش در کشور یکی از اولویت های اساسی 
دولت ســیزدهم اســت. رییس مرکز بررســی های 
استراتژیک ریاست جمهوری اضافه کرد: مردمان 
شریف و نجیب استان های اصفهان، قم، سمنان 
و یزد در طول سال های گذشته، رنج های فراوانی را 

در پی بی آبی و خشکسالی کشیده اند.
خیاطیــان خاطرنشــان کــرد: مــا از مطالعــات 
پیشــین و ظرفیت نخبــگان اســتفاده خواهیم 
کرد تا راه حل های مناسبی برای برون رفت از این 

مشکالت فراهم کنیم.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
تاکید بر اینکه پیگیری مطالبات کارگری و کارفرمایی 
اولویت مهم ایــن وزارتخانه اســت، گفــت: تقویت 
گاهی عمومی و اختصاصی فعالین کارگری  دانش و آ
از مهمترین اقدامات در جهت توسعه کیفی این قشر 
است. به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
»علی حســین رعیتی فــرد« در دیدار بــا نمایندگان 
کیــد بر  مجامــع ملــی و اســتانی سراســر کشــور با تا
اهمیــت توجه بــه مطالبات تشــکل های صنفی، 
اظهار کرد: این معاونت آمادگی خود را برای دریافت 
و پذیرش دیدگاه ها و انتقادات و پیشنهادات تمام 

فعالین صنفی در راستای رفع مشکالت جامعه کار و 
تولید کشور اعالم می دارد. وی ضمن تاکید بر برگزاری 
جلسات مستمر شورای عالی کار ابراز امیدواری کرد: 
در این شورا با بررسی مشکالت کارگران و ارائه طرح ها 
و راهکارهــای عملــی در رفع مشــکالت و تقویت به 

نتایج مطلوب دست پیدا کنیم.
رئیس هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران 
و عضو هیئت امنای تأمین اجتماعی در ادامه این 
نشســت ضمــن تشــریح نــوع فعالیــت و ســوابق و 
عملکرد این نهاد، گفت: این تشکل صنفی و ملی 
برای ایجــاد بالندگــی و تقویــت مؤلفه های محیط 
کسب و کار کشور با رویکرد ســه جانبه گرایی اعالم 

آمادگی می کند.
"ســید محمد یاراحمدیان" ابــراز امیــدواری کرد تا 
با تغییر شــیوه و نگرش هــا در جهــت حفظ حقوق 
تشــکل ها، شــاهد برخــورداری یکســان از جایگاه 

قانونی برای عموم فعالین این عرصه باشیم.
در این نشست، نمایندگان مجامع استانی به بیان 

نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

۵۷ هزار متقاضی از اســتان اصفهــان در طرح ملی 
مسکن ثبت نام کردند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ۵۷ 
کنون در  هزار متقاضی مسکن از ۴۳ شهر استان تا

سامانه ثمن طرح ملی مسکن ثبت نام کرده اند.
علیرضا قاری قرآن بیشــترین متقاضیان مســکن 
طرح ملی را از شهر های کاشان، شهرضا، فالورجان 
کنون بیش از ۱۸  و شاهین شهر برشــمرد و افزود: تا
هزار متقاضی در شهر های جدید استان )فوالدشهر، 
بهارستان و مجلسی( ثبت نام کرده و بقیه متقاضی 
از شــهر های باال و زیــر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت اســتان 
بوده انــد. وی، ادامه ثبت نام متقاضیــان در طرح 
نهضت ملی مســکن را تــا ۲۸ آبان مــاه اعــالم کرد و 
افزود: متقاضیان این طرح می توانند در هر ساعت از 
شبانه روز از طریق سامانه جامع طرح های حمایتی 
مسکن به نشانی http://saman.mrud.ir اقدام به 

ثبت نام کنند.
قــاری قــرآن گفــت: در زمــان حاضــر ثبت نــام برای 
شــهر های فوالدشــهر، بهارســتان، مجلســی، 
شاهین شــهر، شــهرضا، کاشــان، اردســتان، اژیه، 
انارک، برزک، تودشک، تیران، جندق، حسن آباد، 
خوانســار، خور، داران، دهق، زواره، ســده لنجان، 
علویجه، فرخی، فریدونشــهر، گلپایگان، مهاباد، 

میمه، نصرآبــاد، نــوش آباد، نیاســر، هرنــد، ورزنه، 
وزوان، کمــه، کوهپایــه، آران وبیدگل، ایمانشــهر، 
بــاغ بهــادران، بوییــن ومیاندشــت، طالخونچــه، 
فالورجان، قهدریجان، گلدشت و نطنز فعال است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان بابیان اینکه 
کن در شهر های شهرستان اصفهان  متقاضیان سا
می توانند در سه شهر جدید بهارستان، فوالدشهر 
و مجلسی ثبت نام کنند گفت: متقاضیان ساکن در 
شهر گوگد می توانند برای گلپایگان ثبت نام کرده و 
برای متقاضیان ساکن در شهر های شهرستان های 
لنجان، نجف آباد، فالورجان، خمینی شهر امکان 
ثبت نام در شهر جدید فوالدشهر فراهم شده است.

اصفهان حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت 
در ۲۸ شهرستان دارد و سومین استان پرجمعیت 

کشور به شمار می آید.

گــذاری  وزیــر صمــت گفــت: بررســی قیمــت 
خودروهــا بــه ســتاد تنظیم بازار ســپرده شــده 
و این ســتاد درباره این موضــوع تصمیم گیری 

خواهد کرد.
کیــد بــر حمایت  ســید رضــا فاطمی امیــن بــا تا
همــه جانبــه دولــت از صنایــع خودروســازی 
کشــور اظهار کرد: ســودآوری این صنعت برای 
دولــت ســیزدهم اولویــت ویــژه ای دارد و مــا با 
تمام توان این هــدف را پیگیری می کنیم. وزیر 
صمــت گفــت: یکــی از اهــداف اصلــی که ایــن 
وزارتخانه با همکاری دیگر دستگاه ها و اهتمام 
خودروسازان کشــور پیگیری می کند، افزایش 

تیراژ و تولید خودرو است.

وی با اشاره به اخباری که درباره تعیین قیمت 
خودروها در روزهای اخیر منتشــر شده است، 
افزود: بررسی قیمت گذاری خودروها به ستاد 
تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این 

موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.

ماموریت رئیس جمهور به مرکز بررسی های استراتژیک 
برای احیای زاینده رود

خبر

برای افزایش جوجه ریزی در استان اصفهان 
جوجه هــای وارداتــی در بیــن واحد هــای 
مرغداری استان اصفهان توزیع شده است.

معاون بهبود تولیدات دام و طیور ســازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه 
ماه های گذشــته ســهمیه ای بــرای جوجه 
ریزی در اســتان ها درنظر گرفته شد، گفت: 
با هماهنگی های انجام شده، اجازه افزایش 

جوجه ریزی در اصفهان گرفته شد.
حسین ایراندوست افزود: به منظور افزایش 
جوجــه ریــزی در اســتان اصفهــان قرارشــد 
غ های نطفه  جوجه های حاصــل از تخم مر
دار وارداتی در برنامه بگنجدکه جوجه های 

یک روزه در این نهاد عرضه شود.
وی افزود: در هماهنگی با شرکت پشتیبانی 
امــور دام حجم قابــل توجهــی از جوجه یک 
روزه را به استان اصفهان وارد کردیم تا سقف 

جوجه ریزی افزایش یابد.
ایراندوست گفت: بر این اساس، جوجه یک 
روزه به ازای هرقطعه ۶ هزار تومان در اختیار 
غ زنــده با قیمت ۱۹  مرغدار قــرار می گیرد و مر
هــزار و ۸۰۰ تومــان درب مرغــداری تحویــل 
غ کشتارشــده هم به  می گیریــم و قیمت مــر
ازای هرکیلوگــرم ۲۸ هزار تومان اســت که در 
قالب قراردادی بین شــرکت پشــتیبانی امور 
دام و مرغدار منعقد می شود، انجام می گیرد.

وی هدف از این طرح را حمایت از واحد های 
کد مرغداری  به منظور افزایش جوجه ریزی  را
در استان اصفهان است دانست و افزود: این 
امر به حفظ اشتغال منجر می شود و نگرانی 
غ در اســتان اصفهــان  از تامیــن گوشــت مــر

نیست.

شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهــان موفق 
به عضویت در انجمن سازندگان تجهیزات 

صنعت نفت ایران شد.
عمومی شــهرک  روابــط  اعــالم  بنابــر   
علمی تحقیقاتــی اصفهــان تــوان فنــی و 
پتانســیل موجود در پارک تخصصی نفت، 
گاز، پتروشیمی و انرژی این شهرک منجر به 
عضویت این شــهرک در انجمن ســازندگان 

تجهیزات صنعت نفت ایران شده است.
تســهیل در عوضیت در AVL )شرکت های 
کارفرمایی(، تسهیل شناسایی شرکت های 
داخلی در زنجیره تامین تجهیزات، امکان 
اســتفاده از تســهیالت بانکــی و اســتفاده از 
پتانســیل بازار ســرمایه از جملــه مهمترین 

مزایای عضویت در این انجمن است.

بانک مرکزی حدود یک میلیارد دالر ارز به 
منظــور واردات کاالی اساســی تخصیــص 

داد.
قمــری وفــا مدیــرکل روابط عمومــی بانک 
مرکــزی در فضــای مجــازی نوشــت: رونــد 
تامین ارز تجــاری بصــورت روان در جریان 

است.

انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعالم کرد، 
در هــر دقیقــه ۳۳ دســتگاه تلفن همــراه در 

کشور به فروش می رسد.
به گزارش ایرنا، انجمــن واردکنندگان تلفن 
همراه اعــالم کــرد، به طــور میانگیــن در هر 
دقیقه چهار هزار و ۹۴۶ دستگاه تلفن همراه 

در دنیا به فروش می رسد.
با ایــن حــال و براســاس آمارهــای موجــود، 
در ایران در هر یک دقیقه، ۳۳ دستگاه تلفن 
همراه به فروش می رسد؛ یعنی چیزی کمتر 

از یک درصد فروش موبایل در جهان.
ایــن در حالــی اســت که ایــران یــک درصــد 
جمعیت جهــان را دارد و ضریب نفوذ تلفن 
کنون به ۱۱۰ درصد رسیده  همراه در کشور، ا
اســت. واردکننــدگان تلفــن همــراه اعتقــاد 
گر ایــن بــازار شــفاف شــده و جلــوی  دارنــد ا
گرفتــه شــود،  کاال نیــز  گران فروشــی این 
می توان ضریب نفود تلفن همراه در کشــور 

را افزایش داد.  

خبر تالش دولت برای برقراری عدالت 
در بهره مندی از آب و برق

روی  بــدو  از  ســیزدهم  دولــت 
کار آمــدن، برقــراری عدالــت در 
بهره مندی مردم از طرح های آبی 
کید قرار داد و برای تحقق این هدف از  و برقی را مورد تا
همان روزهای نخست گام های مهمی توسط وزارت 
نیرو برداشته شد که اینک با گذشت ۱۰۰ روز از آغاز به کار 
دولت، تالش هایی برای عملیاتی شدن آنها برداشته 

شده است.
کبر محرابیان« به عنــوان وزیر نیروی  زمانی که »علی ا
دولت سیزدهم به مجلس شورای اسالمی معرفی شد، 
وی برنامه های مهم خود در دوره تصدی وزارت نیرو را 

به مجلس شورای اسالمی ارائه کرد.
محرابیان در زمان ارائه برنامه های خود با بیان اینکه 
کارگاهــی بــه  بــرای حــل مشــکل آب و بــرق بایــد 
وسعت ایران بنا کنیم، گفت: مکلفیم عالوه بر جبران 
عقب ماندگی ها، طوری برنامه ریزی کنیم تا در افق بلند 

مدت قطعی آب و برق نداشته باشیم.  
وی افزود: وزارت نیرو در دولت کار و تالش، تمام ظرفیت 
خود را بــه کار می بندد تا نســبت به رفــع دغدغه های 

مردم اقدام کند.  
کید بر اینکه دولت ســیزدهم در حالی کار  وزیر نیرو با تا
خود را شروع می کند که قطعی مکرر برق موجب اخالل 
در زندگــی مردم و کســب و کار شــده اســت، گفــت: به 
دلیل این قطعی ها، بخشی از ظرفیت صنایع و تولید 
متوقف مانــده و ضرر هنگفتی به تولیدکننــدگان وارد 
می آید و باعث بیکاری و افزایش نرخ کاالهای تولیدی 

شده است.
محرابیان با بیان اینکه وضعیت در موضوع آب نیز در 
برخی نقاط کشــور بهتــر از برق نیســت، ادامــه داد: در 
برنامه ششــم مجلس اهــداف خوبــی را در نظر گرفته 
بود که به آن نرسیدیم بنابراین مکلفیم عالوه بر جبران 
عقب ماندگی ها طوری برنامه ریزی کنیم تا در افق بلند 

مدت قطعی آب و برق نداشته باشیم.  
     تشکیل شورای جهاد آب رسانی

وزیر نیرو در نخستین جلسه رسمی وزارت نیرو از تالش 
برای ایجاد مرکزی برای ســرعت دادن به امر آبرســانی 
روستایی خبر داد و گفت که بزودی مرکز جهاد آبرسانی 

روستایی در ستاد وزارت نیرو را شکل خواهد داد.
مرکزی که با توجه به اهمیت آن تبدیل به شورای جهاد 
آبرسانی روستایی شده است. ویژگی خاص این شورا 

آن اســت که عالوه بر دســت اندرکاران بخش دولت، از 
توان نیروهای جهادی و خیران هم برای ایجاد تحول 
در امر آبرســانی به روســتاها و مناطق محروم هم بهره 

برده شود.
وزیر نیرو در این زمینه به لزوم مدیریت صحیح و استفاده 
بهینه از منابع آبی کشور و همچنین توجه به توسعه 
زیرســاخت های حیاتی به ویژه در روستاها و مناطق 
محــروم در دولــت عدالــت محــور و مردمی ســیزدهم 
کید کرده و گفته که ایجاد یک سازوکار جدید اهمیت  تا

مضاعف دارد.
     تعیین پروژه های اولویت دار بخش آب

وزیر نیرو در این باره افزود: مجموعه پروژه های آب و آبفا 
در سه ماه گذشته بررسی و به طور تقریبی اولویت های 

اصلی مشخص شده است.
وی ادامه داد: مسوولیت بســیار سنگینی بر دوش ما 
وجود دارد که باید با همکاری و همدلی تمام توان خود 

را به کار بگیریم تا بتوان مشکالت را برطرف کرد.
کید بر ضرورت سیاستگذاری در این زمینه  وزیر نیرو با تا
خاطرنشــان کرد: باید بر اساس سیاســتگذاری های 
انجام شــده، پروژه ها و خدمات خود را به نحو احسن 

اجرایی کنیم، چرا که این سیاستگذاری ها و مدیریت ها 
در اجرای پروژه متبلور می شود؛ به عبارتی دیگر زمانی 
که پروژه به موقع اجرا می شود نشان از سیاستگذاری 
صحیح اســت. محرابیان گفت: ســال های گذشــته 
به دلیل تحریم ها، سیاستگذاری ها و محدودیت منابع 
با رکــود در اجــرای پروژه ها مواجــه بود، امــا در کنار این 
موضوع ها افتخارهای دیگری هم داشتیم. برای مثال 
آب های مرزی جزو افتخارهای وزارت نیرو از دولت دهم 
تا دوازدهم اســت کــه اقدام های جــدی در این زمینه 
انجام شده زیرا کار کارشناســی زیادی در این موضوع 

انجام شد و به نتایج مناسبی هم رسیده است.
وی بــا بیان اینکه بایــد بهــره وری را در اجــرای پروژه ها 
باال برد، خاطرنشــان کرد: در سال های گذشته ده ها 
میلیارد در استان های جنوبی به خصوص خوزستان 
ســرمایه گذاری صورت گرفته اما بهره برداری درستی 

انجام نشده است.
وزیر نیرو با اشاره به لزوم اولویت بندی پروژه ها گفت: باید 
پروژه ها را اولویت بندی کرده و تا تکمیل پروژه های قبلی 
پروژه جدیدی را آغاز نکنیم. باید اعتبارات را مدیریت 
کرده و مانده اعتبار را به پروژه های با درصد پیشــرفت 

باال اختصاص دهیم تا بتوانیم خدمات ارزنده ای را به 
مردم ارائه کنیم.

به گفته عضو کابینه دولت سیزدهم، مهندسی پروژه ها 
بر اساس اولویت بندی جزو اساسی ترین کارها بوده که 
باید صورت پذیرد، زیرا بر اســاس این مهندسی است 
که می توان نقاط دارای نقصان را شناسایی و مشکل 

را برطرف کرد.
محرابیان بــا اشــاره به مصوبه هــای شــورای عالی آب 
خاطرنشان کرد: در جلسه شورای عالی آب ۱۴ مصوبه 
داشتیم. مصوبه هایی که به نظر بنده قوی ترین مصوبه  

سال های تشکیل شورا بوده است.
وی با اشــاره بــه اهمیت موضوع بازتخصیــص عنوان 
گر  کرد: در موضــوع باز تخصیــص اختیار تــام داریــم و ا
بتوانیــم خیلــی از تخصیص هــا را بازنگــری کنیــم، به 
طور قطع مشــکالت عمده ای را در بخش آب برطرف 

خواهیم کرد.
وزیر نیرو گفت: طی سه ماه گذشــته تالش کردیم آب 
و برق را در دولت ســیزدهم جزو اولویت ها قرار دهیم و 
امروز نیز بعد از موضوع کرونا، اولویت دوم و سوم به این 

موضوع ها اختصاص دارد.

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت: چنانچه 
نرخ ارز و اونس جهانی افزایشی باشد، طبیعتا قیمت 
طال و سکه هم در بازار افزایشی خواهد بود، با این وجود 
همچنان تقاضا برای سرمایه گذاری در بازار به شدت کاهش یافته است. 
هوشــنگ شیشــه بران با اشــاره به وضعیت بازار طال، اظهار کرد: اونس 
جهانی طی چند روز گذشته به باالترین قیمت خود در ۶ ماه گذشته رسید 
و در طول یک هفته گذشته اونس جهانی با افزایش ۴۸ دالری، به ۱۸۶۶ 
دالر رســید. رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با بیان اینکه دو عامل 
اونس جهانی و دالر موجب افزایش طال و سکه در بازار داخلی شده است، 
گفت: اونس جهانی طال به دلیل شاخص های منفی اقتصادی در آمریکا و 
افزایش تورم روند صعودی به خود گرفته و تقاضا برای سرمایه گذاری طال 

در بازارهای جهانی را افزایش داده است.
وی به بازار طال و ســکه ایران اشــاره کرد و افزود: در مقابــل بازارها جهانی 
در ایران داد و ستد طال همچنان در رکود به سر می برد و کاهش حباب سکه 

در بازار ایران به دلیل کاهش تقاضا است.

نایب رئیس اتاق اصناف اصفهان، تصریح کرد: هفته گذشــته به دلیل 
کاهش تقاضا، ۱۴۰ هزار تومان حباب سکه کاهش داشت.

وی با اشــاره به قیمت طال و ســکه در بــازار اصفهان، اظهــار کرد: قیمت 
سکه طرح جدید امروز نسبت به پنجشنبه با ۱۵۰ هزار تومان افزایش به 

۱۲میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رســید، ســکه طرح قدیم با ۱۵۰ هزار تومان 
افزایش به ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید، همچنین قیمت نیم سکه با 
۵۰ هزار تومان افزایش به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع سکه بدون تغییر 

نسبت به روز  پنجشنبه ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید.
وی ادامه داد: سکه های یک گرمی بانک مرکزی نیز بدون تغییر با قیمت 

۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان دادو ستد می شود.
رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان، افزود:  هر گرم طالی ۱۸ عیار با ۱۲هزار 
تومــان افزایش به یــک میلیــون و ۲۷۷ و هــزار تومان و هر مثقــال طالی 
آب شده با ۵۵ هزار تومان افزایش با قیمت ۵ میلیون و ۵۳۳ هزار تومان 
فروخته می شود. وی با پیش بینی بازار طال، اظهار کرد: چنانچه نرخ ارز و 
اونس جهانی افزایشی باشد، طبیعتا قیمت طال و سکه هم در بازار افزایشی 
خواهد بود، با این وجود همچنان تقاضا برای سرمایه گذاری در بازار طال و 

سکه به شدت کاهش یافته است.
کید کرد: مطمئنا بانک مرکزی با تدابیــر الزم نــرخ ارز را در  شیشــه بران تا

روزهای آینده کاهش خواهد داد.

معــاون نظــارت و بازرســی امور تولیــدی ســازمان بازرســی کل کشــور با برشــمردن تکالیف 
دستگاه های مسئول در موضوع آلودگی هوا گفت: در حال حاضر در خصوص موضوع آلودگی 
گر شرایط کرونا و کاهش محدودیت ها نبود،  هوا در شرایط اضطراری و آستانه بحران قرار داریم و ا
امروز در بحران واقعی قرار داشتیم. به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، غالمعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی 
ک«، ضمن تبیین اهمیت موضوع  امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در نشست اجرای قانون »هوای پا
آلودگی هوا و وضعیت نامناسب آلودگی هوا در کالنشهرها به خصوص شهر تهران اظهار کرد: انتظار داریم عالوه بر 
پیگیری دستگاه ها، رسانه ها و افکار عمومی نیز عمل به وظایف قانونی دستگاه های اجرایی مرتبط را مطالبه و 
نقد کنند. وی با برشمردن تکالیف دستگاه های مسئول گفت: در حال حاضر در خصوص موضوع آلودگی هوا در 
گر شرایط کرونا و کاهش محدودیت ها نبود، امروز در بحران واقعی قرار  شرایط اضطراری و آستانه بحران قرار داریم و ا
داشتیم؛ بنابراین با توجه به وضعیت اضطرار و مفاد قانون مدیریت بحران، نیازمند راهبری واحد برای پیگیری و 
هماهنگی بین دستگاه ها هستیم. معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: 
کی از آن است که بسیاری از تکالیف قانونی دستگاه ها، اجرا نشده است.  بررسی های سازمان بازرسی کل کشور حا
ک به طور صریح تعیین شده است. از  در این قانون اعتبار الزم نیز پیش بینی شده و در ماده ۳۳ قانون هوای پا
طرفی بررسی های سازمان بازرسی کل کشور نشان می دهد مفاد ماده ۳۳ مذکور و سایر مقررات در زمینه تأمین 
بودجه و هزینه کرد به درستی و کامل محقق نشده و ما نیز پیگیری های الزم در این زمینه را انجام خواهیم داد تا 
مشخص شود که آیا منابع، برای کنترل آلودگی هوا مورد استفاده قرار گرفته و یا تخطی شده است. ترکی در ادامه 
افزود: در این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست دو تکلیف قانونی دارد؛ یک دسته از آن ها، ناظر بر تکالیف 
خود دستگاه است و دسته دیگر نیز نظارت بر اجرای قانون و آئین نامه های قانونی است. بنابراین انتظار داریم این 
سازمان به هر دو وظیفه خود عمل کند و در این زمینه اخطار الزم را داده ایم. وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ و هم 
در سال جاری بازرسی های متعددی را انجام داده ایم و نشست های تخصصی در این زمینه برگزار شده است. 
در همین راستا دستگاه های متخلف را به مراجع قانونی معرفی کرده و با احراز تخلف و ترک فعل چند دستگاه، 
موضوع به هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری اعالم شده است. در ادامه نمایندگان دستگاه های اجرایی ضمن 
بیان گزارش عملکرد، نسبت به طرح دیدگاه ها، چالش های اجرای قانون از جمله؛ نبود راهبر و هماهنگ کننده، 
عدم هماهنگی برخی مفاد قانون موصوف با واقعیت های جامعه و مسائل اقتصادی آن، عدم توازن استاندارد 
سوخت با استاندارد خودروها، فقدان ردیف بودجه خاص در قانون و عدم احصاء درآمدهای ناشی از اجرای 
قانون و … پرداختند. همچنین در این نشست برخی اساتید دانشگاه و صاحبنظران حاضر در جلسه نظرات 

و دیدگاه های خود را در خصوص راهکارهای عبور از شرایط فعلی بیان کردند. در پایان معاون نظارت و بازرسی 
امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: گزارش مدیریتی همه دستگاه ها ارائه و مورد بررسی 
کید داشت: ذکر  قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهادها و راهکارها را جمع بندی خواهیم کرد. ترکی در ادامه تا
کاستی ها در این جلسه به معنی نادیده گفتن عملکرد دستگاه های مسئول نیست و هدف در این جلسه بیشتر 
کید بر اجرای تکالیف قانونی اجرا نشده است. وی تصریح کرد: دستگاه های مسئول در زمینه تأمین بودجه و  تا
ک تأمین شود. معاون سازمان  اعتبارات موضوع قانون را دنبال کنند تا منابع موجود برای اجرای قانون هوای پا
ک خواست نسبت به ثبت اقدامات خود  بازرسی کل کشور همچنین از دستگاه های ذیربط در قانون هوای پا
کید کرد: نتایج بررسی های تکمیلی در خصوص  ک اقدام کنند. ترکی در ادامه تا در سامانه پایش قانون هوای پا
گر کوتاهی در اجرای هر بخش  گزیر هستیم که ا اجرای تکالیف قانونی دستگاه ها را حتما پیگیری خواهیم کرد و نا
از قانون صورت گرفته باشد ضمن اعالم عمومی، به مبادی مربوط منعکس کنیم. وی همچنین با اشاره به بین 
ک و مشخص نبودن راهبر و هماهنگ کننده از وزارت کشور خواست با  بخشی بودن تکالیف در قانون هوای پا
استفاده از ظرفیت های قانونی موجود نظیر قانون مدیریت بحران و شرایط اضطرار، تکالیف خود را در راستای 
راهبری موضوع تا حصول نتیجه دنبال کند. معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور از 
کنون احصاء و گزارش کاملی  ک را تا دستگاه های مسئول خواست درآمدهای حاصل از اجرای قانون هوای پا
در این خصوص به سازمان بازرسی کل کشور ارائه کنند. ترکی در عین حال خواستار تشکیل کمیته تخصصی با 
حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور هماهنگی 
ک شد؛ به  و تدوین شیوه نامه وصول و نحوه هزینه کرد اعتبارات و درآمدهای حاصل از اجرای قانون هوای پا
ک  نحوی که کلیه درآمدهای ناشی از جریمه های موضوع این قانون تفکیک و در اجرای ماده ۳۳ قانون هوای پا
در اجرای تکالیف قانونی تخصیص یابد. وی همچنین از وزارت نیرو خواست ضمن »تجهیز نیروگاه های مازوت سوز 
کسید گوگرد گازهای خروجی« در راستای »توسعه، تولید و عرضه انرژی های تجدید  به تجهیزات کاهنده دی ا
ک« اقدام کند به نحوی که حداقل ۳۰ درصد برق ساالنه مورد نیاز کشور از انرژی تجدیدپذیر باشد. »ارتقا  پذیر و پا
استاندارد ملی تولید بنزین، نفت کوره و نفت - گاز و استانداردهای خودرویی«، »اجرای طرح کهاب با اولویت 
جایگاه های سوخت ۸ کالنشهر کشور« و »تدوین و بروزرسانی اســتانداردهای ملی موضوع قوانین و مقررات 
ک« خواسته ترکی از وزارت نفت و سازمان ملی استاندار بود. در نهایت معاون نظارت و بازرسی کل کشور  هوای پا
دستگاه های مسئول را مکلف کرد ظرف مدت دو هفته توضیحات تکمیلی از چگونگی اجرای تکالیف قانونی، 

چالش ها و موانع موجود را تهیه و به صورت مستند به سازمان بازرسی کل کشور ارائه کنند.

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان اعالم کرد:

گذاری در بازار طال کاهش شدید تقاضا برای سرمایه 

معاون سازمان بازرسی کل کشور خبر داد:

کشور به سازمان محیط زیست کل  اخطار سازمان بازرسی 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

کارفرمایی،  کارگری و  پیگیری مطالبات 
کار است اولویت مهم وزارت 

در طرح ملی مسکن :

ثبت نام ۵۷ هزار متقاضی اصفهانی 

گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار گذاری قیمت  وا

با تخم مرغ های نطفه دار وارداتی:

افزایش جوجه ریزی 
در اصفهان 

عضویت شهرک تحقیقاتی
 اصفهان در انجمن 

سازندگان تجهیزات نفت

اختصاص یک میلیارد دالر 
ارز برای واردات 

کاالی اساسی 

دقیقه ای ۳۳ تلفن همراه
 در ایران به فروش 

می رسد

خبر

خبر

خبر
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کید کرد: مدیرعامل فوالد مبارکه تأ

کثری از ظرفیت های  لزوم استفاده حدا
موجود،افزایش بهره وری و رفع موانع تولید

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

مدیرعامل فــوالد مبارکــه در جمع 
اعضــای هیئــت  مدیــره انجمــن 
تولیدکننــدگان فوالد ایران بــر لزوم 
کثری از ظرفیت هــای موجود،افزایش  اســتفاده حدا

کید کرد. بهره وری و رفع موانع تولید تأ
محمدیاســر طیــب نیــا در دیــدار بــا رئیــس و اعضــای 
هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشاره 
به اینکه اصالح گفتمان توسعه کمی به توسعه کیفی 
کثر ظرفیت های  و راه اندازی نهضت اســتفاده از حدا
موجود، افزایــش بهره وری و رفــع موانع تولید ازجمله 
مواردی است که امروز بیش ازپیش باید در دستور کار 

نهادها و انجمن های صنفی قرارگیرد، اظهار داشت:
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به عنوان نهادی که 
شرکت های فوالدی و صنایع پایین دست و باالدست 
زنجیره فوالد در آن عضو هســتند، به خوبی می تواند 
نقش نمایندگــی و گفتمان ســازی در جهــت برقراری 
تعــادل در زنجیــره فــوالد را ایفا نمایــد. ازایــن رو انتظار 
مجموعه هــای فــوالدی عضــو انجمن این اســت که 
گرچه جایگاه حاکمیتی ندارد، اما با آینده نگری  انجمن ا
و لحاظ کردن تهدیدها و فرصت هایی کــه در زنجیره 
که  وجود دارد، گفتمان سازی را به خوبی اجرا کند، چرا

در زنجیره فوالد عدم تعادل هایی نیز به چشم می آید.
 مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در سال های 
گذشته و به واسطه نیازی که کشور درحال توسعه به 
صنعت فوالد داشت، گفتمان توسعه کّمی، گفتمان 
کــم بــر زنجیــره فــوالد بــود و همــه موظف و  رایــج و حا
مکلف بودیم در این گفتمان و پارادایم حرکت کنیم و 
توسعه های بسیار خوبی که در چند دهه گذشته در 
همین راستا شکل گرفته، نتیجه این گفتمان است؛ 
به طوری که در حال حاضر شاهدیم زنجیره فوالد نه تنها 
پاسخگوی نیاز بازار داخل است، بلکه امکان صادرات 

نیز در زنجیره وجود دارد.
طیب نیا در ادامه افزود: از ۳۰ میلیون تن تولید فوالد، 
۱۷ میلیون تن در داخل مصرف می شــود، درحالی که 
بالغ بر ۴۰ میلیون تن ظرفیت وجــود دارد و طرح های 
توسعه در دست اجرا به سمتی حرکت می کند که در ۴ 

تا ۵ سال آینده، باالتر از برنامه ۵۵ میلیون تن ظرفیت 
احداث شده خواهیم داشت.

پر واضح است که در سال های گذشته، گفتمان توسعه 
کّمی، برای کشــور نیاز بوده، ولی امروز در شرایطی قرار 
گرفته ایم که زیرساخت ها، منابع و مواد اولیه در زنجیره 
پاسخگو نیست و این می طلبد که گفتمان امروز تغییر 
کند و نقــش نهادهایی مانند انجمــن تولیدکنندگان 
فوالد ایــران در ایجاد ایــن گفتمان نقشــی بی بدیل و 
تعیین کننده اســت. این نهــاد باید نقش روشــنگری 
داشته باشد و فعاالن زنجیره را نسبت به توسعه هایی 
که انجام می دهند هوشــیار کند؛ چه بســا بســیاری از 
توسعه هایی که در شرایط فعلی شکل می گیرد، خود 

برهم زننده تعادل در زنجیره باشند.
به همین دلیل باید گفت امروز تبدیل گفتمان توسعه 
کمی به گفتمان توســعه کیفی با ارزش افــزوده باالتر، 

نخســتین نقشــی اســت که انجمــن تولیدکننــدگان 
فوالد ایران می تواند عهده دار آن باشد.

     سرمایه گذاری  در زنجیره فوالد
 مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در پایــان بــا اشــاره بــه 
سرمایه گذاری های خوبی که در زنجیره فوالد و صنایع 

مختلف صورت گرفته تصریح کرد:
در حــال حاضــر می توانیــم بگوییــم ظرفیت هــای 
 ایجادشــده در بســیاری از حوزه هــا بیــش از نیــاز 
گرچــه در حــوزه  مصرف کننــدگان داخلــی اســت. ا
محصوالت کیفی کمبودها همچنان پابرجاست، اما 
در حوزه محصوالت تجاری، انرژی، مواد غذایی و دیگر 
زنجیره ها، ظرفیت های خوبی در کشور ایجاد شده، ولی 
به علت مشکالت موجود، از این ظرفیت ها به طور کامل 

استفاده نمی شود.
کثری  از همین رو، ما نیازمند ایجاد نهضت استفاده حدا

از ظرفیت های موجود و افزایش بهره وری در کنار رفع 
موانع تولید هستیم.

کثری از ظرفیت های  امروز باید نهضت استفاده حدا
موجود و افزایش بهره وری و رفع موانع تولید، مطابق 
آنچه مقام معظــم رهبری فرمودند، در کشــور تبدیل 
به یــک نهضت ملــی شــود و نکته اساســی این اســت 
گــر ســرمایه گذاری های انجام شــده بــه بهتریــن  کــه ا
گــر شناســایی ظرفیت هــا و  نحــو اســتفاده شــود، ا
پتانسیل های ایجادشــده در دســتور کار قــرار گیــرد، 
نهادهایی مانند انجمــن تولیدکننــدگان فوالد ایران 
به راحتی می تواننــد در زنجیره فوالد مشــخص کنند 
کــه کجــا ظرفیــت داریــم، خألهــا کجاســت و یا بــا چه 
حجم سرمایه گذاری و با چه رویکردی می شود از این 
کثری کرد و این رویکرد نشان  ظرفیت ها استفاده حدا

از نقش بی بدیل این نهاد صنفی دارد.

سومین نمایشگاه تخصصی قهوه، نان، شیرینی، 
شکالت، تجهیزات هتل، رســتوران و فست فود 
طی روز هــای ۲۵ تا ۲۸ آبان مــاه ۱۴۰۰ در اصفهان 

برپا می شود. 
سومین نمایشگاه تخصصی قهوه، نان، شیرینی، 
شکالت، تجهیزات هتل، رســتوران و فست فود 
در اصفهان طی ۴ روز میزبان شرکت های فعال و 
برند های مطرح در حوزه واردات، تولید و فرآوری 
قهوه، تولیدکنندگان تجهیزات هتل، رستوران، 
فســت فود و کافی شــاپ، دســتگاه های پخــت 
نان، تولیدکننــدگان و عرضه کنندگان تجهیزات 
شــیرینی پزی و تولیدکننــدگان نــان، شــیرینی و 

شکالت خواهد بود.
بیش از ۹۰ شرکت از استان های اصفهان، تهران، 
فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و البرز 
در این دوره از نمایشــگاه حضور دارند و به عرضه 
دســتاورد ها و توانمندی های خود می پردازند. 
همچنیــن شــرکت هایی از کشــور های کلمبیا، 
بولیــوی و اقلیــم کردســتان عــراق در ســومین 
نمایشگاه تخصصی قهوه، نان، شیرینی، شکالت، 
تجهیزات هتل، رستوران و فســت فود اصفهان 

حضور خواهند یافت.

از جمله ویژگی های نمایشگاه این دوره می توان 
به افزایــش دو برابری فضای نمایشــگاه نســبت 
به سال قبل اشاره کرد؛ این نمایشــگاه در ۱۲ هزار 
مترمربع فضای نمایشگاهی برپا می شــود که در 
مقایسه با سال گذشته، افزایش کمی و کیفی قابل 

توجهی داشته است.
در کنار ایــن نمایشــگاه، ســمینار ها و دوره هــای 
آموزشی متعددی برگزار می شــود تا عالقمندان 
به حوزه قهوه و نوشیدنی ها بتوانند با جدیدترین 
یافته های این بخش در دو قســمت تخصصی و 
استفاده روزمره آشنا شوند. کارگاه آموزشی مهارت 
الته آرت، کارگاه آموزشــی مهارت های باریســتا، 
سمینار آشنایی با فرصت های تجاری کنیا با تمرکز 
بر صنعت قهــوه و چــای، دوره تخصصــی چای، 
کارگاه آموزشــی مهارت های بارتندینــگ و کارگاه 
آموزشی مدیریت واحد صنفی از جمله برنامه های 
جانبی پیش بینی شــده برای این نمایشــگاه به 

شمار می روند.
نمایشــگاه قهوه و نوشــیدنی های اصفهــان که 
کنــون و پــس از ســه دوره برگــزاری، بــه جایــگاه  ا
مطلوبی در سطح کشور دســت یافته و پیرو آن، 
استان اصفهان را به پایتخت قهوه ایران تبدیل 

کرده است.
سومین نمایشگاه تخصصی قهوه، نان، شیرینی، 
شکالت، تجهیزات هتل، رســتوران و فست فود 
طی روز های ۲۵ تــا ۲۸ آبان مــاه ۱۴۰۰ و از ســاعت 
۱۰ تا ۱۹ در نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در 
کمربندی شــرق، روبروی منطقه روشن دشــت 

برپا خواهد بود.

بــرق از زیر ســاخت های مهم ســرمایه گــذاری در 
کشوراست.

 قائم مقام مدیر عامل شــرکت توزیع برق اســتان 
اصفهــان در جلســه تودیــع و معارفــه مدیــر امور 
برق اردســتان گفــت: بــرای تامیــن و توســعه زیر 
ساخت های تولید انرژی، نیاز به سرمایه گذاری 
است که تالش شــده استاین کار به نحو مناسب 
در این شهرستان انجام شود تا مشکل کمبود برق 

وجود نداشته باشد.
رحمت اله حمامیان افزود: آنچه وظیفه این حوزه 
برای ایجاد طرح های سرمایه گذاری در شهرستان 
است انجام خواهیم داد و برای واحد هایی که نیاز 
به برق دارند اقدام های الزم صورت خواهد گرفت.
فرماندار اردستان هم در این جلسه با اشاره به اینکه 
شهرستان اردستان در حال صنعتی شدن است 
گفت: موضوع تامیــن برق مــورد نیــاز واحد های 
صنعتی برای شهرستان بسیار مهم و حایز اهمیت 
است، ولی نگاه ها به اردســتان به صورت سنتی 

است.
حمیدرضــا تاملــی افــزود: چندیــن ســال اســت 
موضوع تبدیــل پســت ۶۳ کیلــووات مهابــاد به 

پست ثابت و تقویت آن مورد درخواست شهرستان 
اســت، ولی اقدامی صــورت نگرفتــه وتعــدادی از 
کارخانه های صنعتی مانند سیما کاشی و برخی 
دیگر بامشــکل تامین بــرق الزم مواجه هســتند. 
فرماندار اردستان با اشاره به طرح ساخت حدود 
۹۰۰ واحــد مســکونی بــرای اقشــار آســیب پذیــر 
شهرســتان گفــت: از شــرکت توزیــع برق اســتان 
اصفهان و امور برق شهرستان انتظار داریم از هم 
ک  کنون تامین زیر ساخت های الزم برای اشترا ا

برق این واحد ها را پیش بینی کنند.
در پایان از خدمات دو ساله قاسمعلی ناظری مدیر 
پیشــین با اهدا لوح ســپاس قدردانی و محســن 
قاســمی به عنوان سرپرســت امور برق اردســتان 

معرفی شد.

طرح تعویض ۴ کیلومتر از خط لوله ۳۰ اینچ انتقال 
نفت خام مــارون به اصفهان در محــدوده تنگ 
ســرخون تا دره گندمــکار اســتان چهارمحــال و 
بختیاری بــه همــت کارکنــان منطقــه اصفهان 
اجرا شــد. مدیر شــرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران منطقه اصفهان گفت: در پی حادثه 
رانش زمیــن در آذر ماه ســال گذشــته در منطقه 
سرخون استان چهارمحال و بختیاری، بخشی 
از این خط لوله اســتراتژیک در محدوده کیلومتر 
۲۲۸ دره گندمکار و هفت کیلومتری باال دست 
سرخون دچار شکستگی شد که با تالش کارکنان 
منطقه اصفهان در کمترین زمان ممکن در مدت 

شش ماه با جمع آوری آلودگی نفتی این خط لوله 
تعمیر و وارد مدار بهره برداری شد.

سیاوش اورنگی افزود: مسیر اجرای طرح جدید 
بــه طــول چهــار کیلومتــر در محــدوده کیلومتــر 
۲۲۵ تا ۲۲۹ به موازات خط لولــه قدیم طراحی و 
عملیات بسترسازی، حفاری و آماده سازی و در 
نهایت تعویض این خط لوله نفت خام با مشارکت 
گروه هایی از مناطق خوزستان و مرکزی با موفقیت 

بهره برداری شد.
مدیر شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
منطقــه اصفهــان افــزود: بــه منظــور افزایــش 
ضریب ایمنی خط در شرایط اضطراری و جلوگیری 
از حوادث زیســت محیطی همزمان با عملیات 
قطع و وصل یکدستگاه شیر ۳۰ اینچ در کیلومتر 
۲۲۲ و باالدست روســتای قیصری و یکدستگاه 
چک ولو ســاخت داخل در کیلومتــر ۲۲۹ نصب 
شد که با بررسی کارشناسان منطقه در زمان بهره 
بــرداری از خط جدیــد، عملکرد آن مثبــت اعالم 

شده است.

حبوبــات  بنــدی  بســته  کارخانــه  تنهــا  در 
شهرســتان مبارکه در واحد صنعتی ده ســرخ، 
روزانه بــا بســته بنــدی ۱۰ تــن انــواع حبوبات و 
غــالت زمینــه اشــتغالزایی ۴۵ نفر فراهم شــده 

است.
نادر نوربخش مدیرعامل این شــرکت تولیدی 
گفت: در این واحد صنعتی، انــواع محصوالت 
در بسته های ۳۰۰ و ۹۰۰ گرمی به دست مصرف 

کننده می رسد.
کسری بابایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
مبارکــه نیــز گفــت: در شهرســتان، ۲۲ واحــد 
صنایع تبدیلــی و تکمیلی با ظرفیــت ۱۴۹ هزار 
خ فعال  تــن در ســال در واحد صنعتــی دهســر
است که امکان اشتغال برای ۳۲۰ نفر را فراهم 

کرده است.
خانــم صفایــی کارشــناس جهــاد کشــاورزی 
شهرستان مبارکه گفت: بسته بندی محصوالت 
کشاورزی عالوه بر مشتری پسند بودن افزایش 
فروش و کم شدن ضایعات همچنین تاثیر زیادی 

در صادرات و ارزآوری کشورمان دارد.

یک روز خوشمزه در نمایشگاه شکالت و شیرینی 

گذاری برق زیرساخت مهم سرمایه 

با تالش متخصصان مخابرات نفت اصفهان:
کیلومتر  بهره برداری از طرح تعویض چهار 

از خط لوله مارونـ  اصفهان

در مسیر پیشرفت و کارآفرینی:

کننده انواع حبوبات کارآفرین مبارکه ای تولید 

کنــون ۱۲ واحــد عملیاتــی  از ابتــدای امســال تا
در پاالیشــگاه اصفهان تعمیرات اساسی شده 

است.
مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پاالیش نفت 
اصفهان، اجرای این عملیات ها را در قالب چهار 
دوره تعمیــرات اساســی مهم دانســت و گفت: 
کس و هیــدروژن شــماره دو،  پنج واحــد آیزوما
کتور  گوگرد سازی، مشعل شماره دو، آمین کنتا
شماره دو در خرداد و تیرماه و تعمیرات اساسی 

دیگر در ماه های مرداد و شهریور تعمیر شد.
علیرضا قزوینی زاده افزود: این تعمیرات شامل 
واحد هــای تقطیــر در اتمســفر و تقطیــر در خال 
یک، واحد کاهش گرانروی یک، واحد گاز مایع 
شماره یک نیز به صورت همزمان تعمیر اساسی 

شده است.
وی گفت: بعد از آن تعمیرات اساسی کوچکتری 
مربوط به بویلر F را داشتیم و از نیمه اول مهر ماه 
بازرسی اولیه واحد تقطیر شماره سه و گاز مایع 
شماره ســه را نیز داشــته ایم و در حال حاضر در 
حال تعمیرات اساسی واحد تبدیل کاتالیستی 

شماره دو هستیم.
مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پاالیش نفت 
اصفهان افزود: همچنین دو تعمیرات اساسی 
دیگر شامل واحد تبدیل کاتالیستی شماره یک 
و واحد تصفیه آمین و آب ترش شماره یک را نیز 

در بهمن و اسفند ماه امسال محقق می شود.

۹۰ درصد روســتا های شهرستان فریدونشهر 
از مجموع ۸۵ روستای دارای سکنه از مزایای 

برق برخوردار هستند.
قائــم مقــام شــرکت توزیــع بــرق اســتان در 
فریدونشهر گفت : ظرف ۲ ماه آینده روستای 
حیــران شهرســتان فریدونشــهر بــه عنــوان 
دورترین روستا از برق پایدار برخوردار می شود.

رحمــت اهلل حمامیان افــزود: طــرح جهادی 
برق رســانی و اصالح شــبکه توزیع بــرق در ۱۵ 
روســتا با بیش از ۱۵ میلیارد ریال اعتبــار نیز در 

دست اجراست.

فرماندار تیران و کرون گفت: با ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی، توســعه بوم گــردی و احیای 
خانه های قدیمی مشــکل اقامت گردشــگران 

در این شهرستان رفع شده است.
مجید حججــی افــزود: زیرســاخت های تیران 
کــرون در منطقــه غــرب اســتان اصفهــان  و 
توسعه یافته و یک صد تخت اقامتی در سه سال 
اخیر به امکانات گردشگری منطقه افزوده شده 

است.
وی بیان کرد: بخش گردشــگری تیران و کرون 
تا ســال ۹۶ امکانات اقامتی مناســب نداشــت 
کنون با راه انــدازی ۱۲ اقامت بوم گردی رو  ولی ا

به بهبود است.
وی ادامــه داد: تیــران و کرون بــه لحاظ قدمت 
تاریخــی و ظرفیت هــای گردشــگری طبیعی و 
میراثــی ازجمله قلعــه تاریخــی و حیات وحش 
قمیشــلو، درهای ســنگی، کوچه باغ ها، شــهر 
زیرزمینی، روستاهای تاریخی، آبشار و طبیعت 

بکر از ظرفیت باالی گردشگری برخوردار است.
فرماندار تیــران و کرون موقعیــت جغرافیایی و 
ارتباط بیــن اســتان های هم جــوار اصفهــان و 
نزدیکی به مرکز استان را ازجمله فرصت های مهم 

در رونق گردشگری این خطه بیان کرد.
وی بابیان اینکــه بایــد تمهیــدات الزم بــرای 
گردشــگری دوران پــس از کرونــا فراهــم شــود، 
خاطرنشــان کرد:  جلســات کمیتــه تخصصی 
گردشــگری بــرای جــذب ســرمایه گذار بخــش 
توســعه  پیشــرو،  موانــع  رفــع  خصوصــی، 
زیرســاخت ها و ارائــه برنامــه جامــع به صــورت 

هفتگی برگزار می شود.
حججــی خاطرنشــان کــرد: تســهیالت بانکی 
برای سرمایه گذاران پیش بینی شده و امکانات 
ح هــای گردشــگری در  الزم بــرای اجــرای طر
سطح شهرها و روستاها در حال انجام است که 
ســنگ فرش بافت های فرســوده و احیای این 
مناطق از جمله آن است. وی از نصب تابلوهای 
راهنمــای گردشــگری، تشــکیل ســتادهای 
تسهیل برای روستاهای تاریخی و تولید محتوا 
برای معرفی این شهرستان در راستای پیشرفت 
صنعت توریسم خبرداد و گفت: روستای جاجا، 
کرد علیا و خمیــران دارای ظرفیت گردشــگری 
هســتند که متناســب با بافت آن طرح هادی 

اجرایی می شود.

خبر خبر

استان

خبر

شــهردار اصفهــان در ادامــه جلســات و بازدیدهای 
هفتگــی خــود از مناطــق شــهرداری در منطقــه ۴ 
شــهرداری حضور پیدا کــرد تــا از نزدیک با مســائل، 

دغدغه ها و مشکالت این منطقه آشنایی پیدا کند.
علی قاسم زاده در این جلسه با بیان اینکه قرار بر این است به سمت اداره 
شهر به صورت متمرکز بر مبنای الگوی شهر همگرا حرکت کنیم، اظهار 
کرد: یکی از انتقاداتی که همواره به شهرداری می شده این است که در هر 
منطقه یک نوع سبک مدیریت به اقتضای شخص مدیر حاکم بوده و هر 

منطقه با سایر مناطق نوع مدیریت متفاوتی داشته است.
ک  وی تصریح کرد: در این دوره مدیریت شهری قرار است به یک اشترا
ک رویه قرار نیست خالقیت ها را در مناطق از  رویه برسیم، اما این اشترا
بین ببرد. الزم است یک نوع ادبیات که همان الگوی شهر همگرا است 

کم شود. در مناطق حا

شهردار اصفهان با بیان اینکه الگوی شهر همگرا جز جدیدترین تجارب 
مدیریت شهری محسوب می شود که در اصفهان به راحتی قابل پیاده 
سازی اســت، ادامه داد: کلیدواژه شهر همگرا، همگرایی است و اولین 
نقطه آن نیز مناطق شهرداری هستند. این همگرایی از فیزیکی و سطحی 

آغاز شده و می تواند تا سطح همدلی پیش رود.
وی اضافه کــرد: پس از شــکل گیری همگرایــی در مناطق، الزم اســت 
همگرایی بین معاونت ها و سازمان ها و در نهایت شهرداری اصفهان در 

مرکز نیز شکل بگیرد.
قاسم زاده با بیان اینکه پس از همگرایی در مجموعه مدیریت شهری 
همگرایی باید با مردم شکل بگیرد، افزود: الگوی همگرایی مردم را به 
نخبگان منطقه، سرمایه گذاران و عموم مردم تقسیم بندی کرده است؛ 
کنون بارقه هایی از این موضوع را در منطقه چهار مشاهده کردم که  هم ا

برخی مشکالت محلی با کمک مردم حل شده است.

کید کرد: پیش نیاز این تحول در شــهرداری به یک نگاه و جهان  وی تا
بینی جدید، اعتماد، احترام، قدرت برقراری ارتباط و فهمیدن مردم نیاز 
دارد، الزم است بخش خصوصی و شهرداری به یکدیگر اعتماد داشته 
باشند و حتی در نوع قراردادها با بخش خصوصی بازتعریف صورت بگیرد.
شــهردار اصفهــان بــا بیان اینکــه شــهرداری نباید با بخــش خصوصی 
قراردادهای یک سویه تعریف کند تا سرمایه گذار احساس ناامنی کند، 
گفت: به طور معمول در قرارداد با بخش خصوصی باید ســمت بخش 
خصوصی را گرفت تا سرمایه گذار منافع خود را در این قرارداد دیده و به 

سمت سرمایه گذاری در شهر برای عمران و آبادانی حرکت کند.
گزیر به حرکت به ســمت تحول اداری هستیم  وی خاطرنشــان کرد: نا
و این تحول صرفا تغییر چارت و ســاختار نیســت، مقــدم بر این تغییر، 
تغییر و اصالح نگاه ها به ســمت شــهرداری، مردم و بخش خصوصی و 

نخبگان است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، از مصرف مصرف 
حدود ۵ میلیارد متر مکعب گاز در نیروگاه های اســتان 

اصفهان از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.
سید مصطفی علوی گفت: از ابتدای سال تا کنون بیش از ۸میلیارد و ۶۴۳ 
میلیون متر مکعب گازطبیعی در بخش صنایع عمده استان به مصرف 
رسیده که بیش از نیمی از آن معادل ۴ میلیارد و۸۵۳  میلیون متر مکعب، 

در نیروگاه ها ی سطح استان به مصرف رسیده است.
کید بر سیاست جایگزینی گاز طبیعی با سایر سوخت های فسیلی  وی با تا
نظیر مازوت و فرآورده های میان تقطیر بیان داشت: استفاده از گاز طبیعی 
به میزان قابل توجهی آلودگی ناشی از سایر سوخت ها را کاهش داده و در 

تولید برق استان نقش بسزایی دارد. این مقام مسئول، گفت: مصرف گاز طبیعی عالوه بر مزیت های زیست 
محیطی، منجر به کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و افزایش قابلیت اطمینان بهره برداری از واحدهای 

نیروگاهی نسبت به سوخت مایع است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به افزایش هر ساله تعداد مشترکین گاز طبیعی و میزان مصرف 
گاز در استان، گفت: تداوم تولید برق با سوخت گاز با کمک مردم امکان پذیر است لذا به هم استانی های عزیز 
توصیه می شود با صرفه جویی در مصرف برق و گاز، به تامین مطمئن گاز به ویژه در مناطق سرد سیر استان 

کمک کنند و امکان پایداری گازرسانی در تمامی بخش های مصرفی گاز 
طبیعی را در روزهای سرد را فراهم سازند.

وی، با اشــاره به اینکه هریک درجه کاهش دمای خانه، ۶ درصد کاهش 
مصــرف انــرژی را بــه همــراه دارد، تصریــح کــرد: مصــرف کننــدگان عزیز با 
راهکارهــای ســاده مانند حفــظ دمــای رفــاه) ۱۸-۲۱ درجه ســانتیگراد(، 
استفاده از یک بخاری یا وسیله گرمایش در هر منزل، پوشیدن لباس گرم، 
خاموشی چراغ های روشنایی اضافه، جلوگیری از هدر رفت انرژی در منازل، 

می توانند در مصرف منطقی انرژی نقش داشته باشند.
وی، درباره مصرف گاز صنایع استان اصفهان نیز توضیح داد: صنایع عمده و 
فوق عمده استان، بزرگ ترین مصرف کنندگان گاز استان هستند به صورتی 
که مصرف گاز در صنایع سیمان از ابتدای امسال برابر با ۴۵۳ میلیون و۵۷۲هزار متر مکعب، صنایع فوالد و 
ذوب آهن برابر ۲میلیارد و ۶۳۵ میلیون متر مکعب، پتروشیمی ها برابر با ۵۳ میلیون و۸۲۳ هزار مترمکعب و 

پاالیشگاه ها برابر با ۶۴۶ میلیون و ۱۰۷هزار متر مکعب بوده است.
کید کرد: شتاب بخشی به روند گازرسانی به صنایع، افزون بر جهش  مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تا
ک با دیگر  و رفع موانع تولید، توسعه اقتصادی و خدمات متوازن گازرسانی، سبب جایگزینی این سوخت پا

سوخت های فسیلی و کاهش آلودگی هوا و محیط زیست می شود.

مدیر فوالدسازی شرکت ذوب آهن از افزایش سه و نیم برابری محصوالت صنعتی در نیمه 
اول سال جاری نسبت  به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: مبنای تولید برای ما 
رضایت مشتری است و برای رضایت مشتریان استانداردهای کیفیت را با دقت رعایت 
می کنیم. به گزارش روابط عمومی شرکت ذوب آهن، سیاوش خواجوی با بیان این که در راستای رقابت در 
بازارهای هدف و تامین نیاز مشتریان، کیفیت محصوالت سرلوحه ذوب آهن اصفهان است، گفت: این شرکت 
با ارتقاء توان علمی متخصصان خود و توسعه کارگاه هایی که در افزایش کیفیت محصول نقش به سزایی 
دارند به تضمین کیفیت محصوالت خود پرداخته  است. مدیر فوالدسازی شرکت ذوب آهن به کیفیت انواع 
ریل های تولیدی در ذوب آهن پرداخت و افزود: با توسعه کارگاهای کیفیت محصول توانستیم انواع ریل مورد 

نیاز کشور و بازارهای منطقه را بر اساس استانداردهای ملی و جهانی تولید کنیم.

وی از افزایش سه و نیم برابری محصوالت صنعتی در نیمه اول سال جاری نسبت  به مدت مشابه سال قبل 
خبر داد و گفت: مبنای تولید برای ما رضایت مشتری است و برای رضایت مشتریان استانداردهای کیفیت را با 
دقت رعایت می کنیم. خواجوی نقش تعمیرات در تولید محصوالت باکیفیت را غیر قابل  انکار دانست و گفت: 
در این راستا تعمیرات اساسی کنورتور های ۲ و ۳، ایستگاه ۶ ریخته گری، جرثقیل ها و بومی سازی تاندیش ها 

و... از جمله اقداماتی است که برای حفظ کیفیت محصول انجام شده  است.
گون و مورد نیاز  مدیر فوالدسازی شرکت ذوب آهن تالش همکاران این مدیریت در تولید شمش های گونا
شرکت را ستودنی دانست و افزود: تالشگران این بخش، شــمش های مورد نیاز انواع ریل، تیرآهن و سایر 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر تولید کردند و اجازه ندادند تحریم ها و تهدیدها بر تولیدات شرکت کوچکترین 

تاثیری داشته باشد.

شهردار اصفهان: 

بازتعریف قراردادهای شهرداری به نفع بخش خصوصی الزم است

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

گاز در نیروگاه های استان اصفهان مصرف حدود ۵ میلیارد متر مکعب 

افزایش ۳۵۰ درصدی محصوالت صنعتی ذوب آهن اصفهان در نیمه اول سال
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تعمیرات اساسی
 ۱۲ واحد عملیاتی 

در پاالیشگاه اصفهان

۹۰ درصد روستا های 
فریدونشهر بهره مند 

از مزایای برق

شهرستان تیران وکرون 
گردشگران با مشکل اقامت 

 مواجه نیست
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1۵ نوامبر    ۲۰۲1 جامعه4
تشکیل کمیته ویژه کنترل و پیشگیری 

از بیماری سالک در جرقویه 
بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
استانداری اصفهان گفت: کمیته 
ویژه کنترل و پیشگیری از بیماری 

سالک در شهرستان جرقویه تشکیل می شود. 
منصــور شیشــه فــروش مدیــرکل مدیریــت بحران 
اســتانداری اصفهــان بــا اشــاره به تشــکیل جلســه 
مدیریت بحران در شهرستان جرقویه گفت: در این 
جلسه قانون مدیریت بحران تبیین شد و مسئولیت 

هر بخش به صورت شفاف اعالم شد.
وی بــا بیان اینکه بیمه کــردن زیرســاخت ها یکی از 
کیدات مطرح شده در این جلسه بود، ادامه داد:  تأ
موضوع ســیل به صورت ویژه در این جلسه مطرح 
شد چرا که در این شهرستان برخی از مناطق به ویژه 
محور حسن آباد- رامشه، مناطق محمد آباد، نصر 
آباد، نیک آباد و حسن آباد تحت تأثیر سیل بوده و قرار 
شد طرح های آبخیزداری با سرعت بیشتری در این 

شهرستان اجرا شود.
     لزوم استحصال آب های سطحی در 

شهرستان جرقویه
مدیرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان با 
بیان اینکــه شــهرداران نیــز موظــف بــه تکمیــل و 
اســتحصال آب هــای ســطحی شــدند، ادامــه داد: 
دهیاران نیز باید از ظرفیت دســتگاه های اجرایی از 
ظرفیت های آموزشــی دستگاه های مختلف برای 

کاهش ایجاد بحران استفاده کنند.
وی با بیان اینکه تشــکیل کمیته ویژه پیشگیری و 
کنترل بیماری سالک نیز در دستور کار مسئوالن این 

شهرستان قرار گرفته است، افزود: قرار است در این 
کمیتــه از تجربیات خــوب دیگر شهرســتان ها برای 

مهار این بیماری استفاده شود.
شیشه فروش با بیان اینکه شهرداری ها نیز موظف 
به کنترل کانون های جذاب پشــه ســالک شــدند، 
کز بهداشت نیز برای آموزش همگانی آماده  گفت: مرا

باش خواهند بود.
وی با بیان اینکه برای جابجایی عشایر در استان نیز 
اداره راهداری موظف به همکاری شد، تصریح کرد: 
پایگاه امدادجاده ای هالل احمر نیز باید هر چه زودتر 
در شهرستان جانمایی و احداث شود ضمن اینکه 
دو پد بالگرد امداد و نجات نیز در شهرستان راه اندازی 

خواهد شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: 
ســاماندهی و الیروبــی مســیل ها و رودخانه هــای 
موجود در شهرستان جرقویه نیز از دیگر مصوبات این 
جلسه بود که قرار است توسط آب منطقه ای استان 

هر چه زودتر اجرایی شود.
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بر اساس اعالم سامانه ماســک، در حال حاضر 
اســتان اصفهــان دارای چهــار شهرســتان بــا 
وضعیــت نارنجــی، ۱۸ شهرســتان بــا وضعیــت 
زرد و دو شهرســتان با وضعیت آبی است. بر اســاس اطالعات به 
دست آمده بر اساس نقشه آماری سامانه اطالع رسانی )ماسک(، 
در اســتان اصفهان در حــال حاضر چهار شهرســتان بــا وضعیت 
نارنجی، ۱۸ شهرستان با وضعیت زرد و دو شهرستان با وضعیت 
آبی وجود دارد. بر اســاس شــاخص نمادهای این سامانه، رنگ 
آبــی نشــانه کــم خطــر، رنــگ زرد خطــر متوســط، رنــگ نارنجــی 

وضعیت پرخطر، رنگ قرمز نشانه وضعیت خیلی پرخطر است.
وضعیت شهرســتان های اســتان اصفهان در زمینه شیوع کرونا 

ح ذیل است: به شر
     وضعیت نارنجی:

اردستان
کاشان

شهرضا
مبارکه

     وضعیت زرد:

اصفهان
فالورجان

لنجان
سمیرم

خمینی شهر
شاهین شهر و میمه

نائین
گلپایگان

فریدن
فریدون شهر

دهاقان
خوانسار
چادگان

تیران و کرون
بوئین و میاندشت

آران و بیدگل
نجف آباد

نطنز
     وضعیت آبی:

برخوار
خوروبیابانک
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رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان گفــت: 
عملکــرد مثبت شــورا های حــل اختالف اســتان 
حاصــل تالش هــای جهــادی نیرو هــای خــدوم 
شورا اســت.  حجت االسالم والمسلمین اسداهلل 
جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان 
داشت: از پیش بینی نهاد شورای حل اختالف در 
قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی کشور تا به امروز بیش از ۲۰ سال می گذرد 
و در طی این ۲۰ سال این نهال مقدس و نوپا با پشت 
ســر گذاشــتن مراحل مختلف تبدیل بــه درخت 
تنومندی شده که ثمره آن گســترش امر مقدس 
صلح و آشتی در میان عموم مردم و اقشار و اصناف 

مختلف بوده است.
او افزود: بی شــک تالش های صادقانه و اهتمام 
مستمر در زمینه توسعه و تعمیق فرهنگ مقدس 
صلح وســازش و خدمــت رســانی به مــردم مورد 
کیدات رهبری معظم  ع مقدس و از تأ تأیید شار
انقالب بوده که واجد برکات و آثار فراوان دنیوی و 

اخروی می باشد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان 
ساخت: امروز نیز خوشبختانه شاهد آن هستیم 
که شورا های حل اختالف با تالش جهادی و مثال 
زدنی در سراسر کشور با رسیدگی به اختالفات مردم 
بر پایه صلح و سازش، رفع اطاله دادرسی و در نهایت 
کاهش حجم ورودی پرونده های قضایی به شعب 
کم رسیدگی کننده را تا حدود زیادی محقق  و محا
کرده اند که تقدیر از این تالش ها و مجاهدت ها امری 

الزم و ضروری است.

اولین نشست توجیهی همیاران تربیتی طالب 
مدارس علمیــه خواهــران اســتان اصفهــان در 

مدرسه علمیه خدیجه کبری)س( برگزار شد. 
غالمرضــا  المســلمین  و  حجت االســالم 
بهرامی مدیــر حــوزه علمیــه خواهــران اســتان 
اصفهــان، در جمــع همیــاران تربیتی مــدارس 
علمیــه خواهــران اصفهان بــه تشــریح وظایف 
همیاران تربیتی پرداخت و گفت: همیار تربیتی، 
طلبه ای فاضل و متخلق به اخالق حسنه است 
تا در طول سال تحصیلی همراه و در کنار طالب 
پایه های پایین تر بتواند زی طلبگی و تجربه های 
خودش را به آن ها انتقال دهد و آنان را در مسیر 

طلبگی همراهی کند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان، با 
بیان اینکه همیار تربیتی، به عنوان یک دوست 
باید در کنار طلبه با او همراه و همخوان باشــد، 
تصریح کــرد: همیار تربیتــی باید با عمــل خود، 
انگیزه طلبگی و هویت طلبگی را در گذر زمان به 

طلبه منتقل کند.
وی ادامــه داد: همیــار تربیتی هماننــد مادری 
دلســوز بایــد همــواره همــراه و راهنمــای طلبه 
باشــد و در زمــان همراهــی و مــراوده بــا عمل و 
رفتار خود، مراقبه و اخالص در عمل را به طلبه 

منتقل کند.
حجــت االســالم والمســلمین بهرامی بــا بیــان 
اهمیــت خدامحــوری، گفــت: بــا خدامحوری 
راه مشخص می شود انســان راحت تر بدی ها و 

کامی ها را فراموش می کند. نا
وی با بیــان حدیثــی از رســول خــدا )ص( که به 
امیرالمؤمنین )ع( می فرمایــد: »ألن یهدی اهلل 
بک رجــال واحدا خیــر لک مــن الدنیا ومــا فیها« 
گر به واسطه شما یک نفر احیا شود گویا  گفت: ا

جمیع انسان ها احیا شده اند.
مدیر حــوزه علمیــه خواهران اســتان اصفهان، 
تصریح کرد: همیار تربیتی باید ایمان، تقوا و عمل 
صالح را ســرلوحه خود قرار دهد و به آنچه از علم 

دین اموخته عمل کند.
وی با بیان اینکه زاویه کار همیار تربیتی بیشــتر 
اخالقی و تربیتی است، افزود: اخالق مداری، زی 
طلبگی و تقوا باید از خصوصیات همیار تربیتی 
باشد تا بتواند با همدلی و کمک به طلبه، ایشان 
را باانگیــزه و هدفمنــد بــرای خانــواده و جامعــه 
پرورش دهد، تا یک خادم خوب و مبلغ فرهنگی 

تربیت شود.

ســامانه نظــام پیشــنهادها بــرای ثبــت و ارائه 
نظــرات و پیشــنهادهای ســازنده و اثربخــش 
عمــوم مــردم، خیــران و مددجویــان تحــت 
حمایت کمیته امداد استان اصفهان راه اندازی 
شد. ســامانه نظام پیشــنهادها برای دریافت 
نظــرات ســازنده و پیشــنهادهای اثربخــش از 

سوی عموم مردم، راه اندازی شد.
هــم اســتانی های عزیــز، نیک اندیشــان خیــر 
و مددجویــان می تواننــد در همیــن راســتا، 
برای بهبود سیاســت ها و فرآیندهای خدمت 
رســانی به نیازمنــدان، بــا ورود به بخــش ارائه 
ج سازمانی، پیشنهادهای  پیشنهادهای خار
خود را ارائــه کنند. پــس از ورود به ســامانه؛ )به 
آدرس: Pishnahadat.emdad.ir در صفحه اصلی 
پورتال امــداد( در قســمت ثبت پیشــنهاد باید 
ابتدا کد ملی و سپس نام و نام خانوادگی، شماره 
تمــاس وارد و رمــز عبــور انتخــاب و در فــرم ثبت 
پیشــنهاد، اطالعاتی از قبیل عنوان پیشنهاد، 

تشــریح وضع موجــود، ارائــه پیشــنهاد بهبود، 
فایل های ضمیمه تکمیل و سپس گزینه "ثبت 

پیشنهاد" انتخاب شود.
شــایان ذکــر اســت؛ پــس از ثبــت پیشــنهاد در 
ســامانه، کــد پیگیــری بــه پیشــنهاد دهنــده 
تخصیــص می یابــد کــه می تواند کلیــه مراحل 
بررســی پیشــنهاد خــود را در ســامانه پیگیری 
نماید. عالوه بر آن، مراحل بررسی پیشنهادها 
در قالــب ارســال پیامــک نیــز اطالع رســانی 

می شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با 
اشاره به کشف و معدوم سازی هزار و ۵۰۰ کیلوگرم 
کز تهیه و توزیع  مواد تاریخ مصرف گذشــته از مرا
مواد غذایی در شهرستان کاشــان، گفت: موارد 
کشف شده شامل مواد غذایی مختلف از جمله 

انواع سس های غیرقابل عرضه بوده است.
 مهدی دالوری معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان با اشاره به کشف و معدوم سازی 
هزار و ۵۰۰ کیلوگــرم مواد تاریخ مصرف گذشــته 
کز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهرستان  از مرا
کاشان اظهار کرد: موارد کشف شده شامل مواد 

غذایی مختلف از جمله انواع سس های غیرقابل 
عرضه بوده است.

وی حفظ ایمنی غذایی مردم و ارتقای بهداشت 
عمومی جامعه را از اهداف اجــرای طرح کنترل 
کــز تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی  ونظــارت بــر مرا
دانســت و گفــت: در ایــن راســتا بــا واحد هــای 
صنفی متخلف برخورد جــدی، قاطع و قانونی 

خواهدشد.
دالوری اضافــه کرد: این حجم از مــواد غذایی و 
کی فاســد و تاریخ مصرف گذشــته توسط  خورا
کارشناسان بهداشت محیط شهرستان کاشان 
در روزهــای اخیــر کشــف و با دســتور دادســتان 

محترم معدوم می گردد.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه کاشــان در پایــان 
گفت: همشــهریان عزیز در صورت مشــاهده هر 
گونه تخلف بهداشــتی در حــوزه مــواد غذایی از 
جمله موادتاریخ مصرف گذشــته، مراتــب را به 
واحــد بهداشــت محیــط از طریــق ســامانه ۱۹۰ 

گزارش دهند.

عملکرد رضایت بخش شورا های حل اختالف 

بررسی وظایف همیاران تربیتی 
در حوزه علمیه خواهران اصفهان 

کمیته امداد استان اصفهان  سامانه نظام پیشنهادها در 
راه اندازی شد

خبر

گذشته  کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف  هزار و ۵۰۰ 
کاشان معدوم شدند در 

خبر

سخنگوی آموزش و پرورش گفت: با توجه به 
بازگشایی دبیرستان ها، امتحانات نیمسال 
اول دانــش آمــوزان متوســطه اول و دوم در 

همه پایه ها، حضوری برگزار خواهد شد.
بــه گــزارش صــدا و ســیما، علیرضــا کمرئــی 
گفــت: آمــوزش صرفــا مجــازی مــدارس 
تخلــف اســت. امتحانــات دروس مهارتــی 
هنرســتان ها کــه از ابتــدای مهر بازگشــایی 
شــده اند نیــز حضــوری انجــام می شــود و 
امتحانــات دانــش آمــوزان مقطــع ابتدایی 
به دلیل توصیفی بودن نمرات این دسته از 
دانش آموزان به تشــخیص معلم و مدرسه 

انجام خواهد شد.
کید کــرد: مدیران مــدارس موظفند  وی تا
کالس هــای حضــوری و  نحــوه تشــکیل 
مجــازی را بــا دریافــت مجــوز بازگشــایی از 
ادارات آمــوزش و پــرورش بــه خانواده هــا 
اعالم کنند و طبق برنامه هفتگی کالس ها 

را تشکیل دهند.
کمرئی خاطرنشــان کــرد: مــدارس مجاز به 
ادامــه برگــزاری کالس هــا فقــط بــه صــورت 
مجــازی نیســتند و در مــدارس پرجمعیت 
بــرای رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی، 
کالس ها به دو یا سه کالس تقسیم خواهند 
شــد و بخشــی از آموزش هــا حتمــا بایــد 
حضوری انجام شــود که برنامــه ریزی آن بر 

عهده مدرسه است.
وی تصریــح کــرد: دانــش آمــوزان موظفند 
طبــق برنامــه اعــالم شــده از طرف مدرســه 
در کالس هایــی کــه حضــوری پیــش بینی 
شــده اســت شــرکت کننــد و در کنــار آن از 
آموزش های مجــازی و تلویزیونــی نیز بهره 

ببرند.
کمرئی افــزود: کالس های حضــوری دانش 
آموزان پایه اول ابتدایی و هنرستان ها از اول 
مهر آغاز شده است، دبیرستانی های دوره 
دوم نیز از ۱۵ آبان در کالس ها حاضر شدند 
و کالس های حضوری سایر پایه ها نیز از اول 

آذر آغاز خواهد شد.

آرامســتان های  ســازمان  مدیرعامــل 
شهرداری اصفهان »ترویج فرهنگ وقف«، 
»احیــای آرامســتان های محلــی« و »نــرم 
افزاری شدن ارائه خدمات به شهروندان« را 
سه رویکرد جدید در سازمان آرامستان های 

شهرداری برشمرد. 
ســازمان  مدیرعامــل  حاجیــان  علــی 
آرامســتان های شــهرداری اصفهان گفت: 
در حال حاضر آرامستان ها به بیرون از شهر 
منتقل شــده و همین امر باعث می شود در 
اطراف خود آرامگاه افراد رحلت شده را کمتر 
ببینیم و از یاد معاد دور باشــیم در حالی که 
در روایات معصومین علیهم السالم بر حضور 
در آرامســتان ها و یاد مرگ، بســیار سفارش 

شده است.
تاریخــی  گذشــته  بــا بیان اینکــه در  وی 
اصفهان، آرامستان ها در نزدیکی شهر و دل 
محالت وجود داشــتند و مردم با یاد مرگ، 
بیشتر عجین بودند، افزود: تالش می کنیم 
به کمک معتمدان محلی و بزرگان مناطق 
مختلــف شــهر اصفهــان، آرامســتان های 

محلی و قدیمی را دوباره احیا کنیم.
آرامســتان های  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری اصفهــان، توســعه نرم افــزاری و 
تســهیل در ارائه خدمــات به شــهروندان را 
از دیگر برنامه های پیش روی این ســازمان 
برشــمرد و تصریح کرد: با راه اندازی این نرم 
افزار، از یک ســو شــفافیت در نــرخ و عدالت 
و قانون محــوری در انتخاب قبــور، نهادینه 
می شــود و از ســوی دیگــر، حضور مــردم در 
بخش اداری ســازمان آرامستان ها کاهش 

می یابد.
وی ترویج فرهنگ وقــف را از جمله اهداف 
مهم ایــن ســازمان دانســت و اظهــار کــرد: 
مــردم اصفهــان نــگاه ویــژه ای بــه وقــف 
دارنــد و شــهر اصفهــان سرشــار از موقوفات 
مختلف و متنوع اســت از این رو باید تالش 
کنیــم فرهنــگ وقــف بــه عنــوان صدقه ای 
جاریه، پس از رحلت افــراد در میان مردم و 

بازماندگان متوفیان نهادینه شود.
کنــون در ســازمان  حاجیــان گفــت: هــم ا
آرامستان ها این نگاه در قالب وقف نیمکت، 
سقاخانه، سایه بان و … وجود دارد، اما الزم 
است این سنت نیکو، بیشتر ترویج شود و به 
کمک سایر دستگاه ها و سازمان های متولی 
در شهر اصفهان شاهد موقوفات متعددی 
نظیــر احــداث کتابخانه یــا اهــدای کتاب، 
کــز درمانــی، احــداث  ســاخت و تجهیــز مرا

کن تفریحی و… باشیم. اما

 سخنگوی آموزش و پرورش:

آموزش صرفا مجازی 
مدارس تخلف است

احیای آرامستان های محلی 
اصفهان 

کرونا آخرین رنگ بندی شهرستان های استان اصفهان در مقابله با 

شــهردار اصفهان گفت: در هفته گذشــته تمرکز 
مدیریت شــهری روی حل مسأله کارتن خوابی 
و معضالت حاشیه شهر بوده اســت تا در پاییز و 
زمستان امسال شاهد شهر بدون کارتن خواب 

باشیم. 
به گــزارش روابــط عمومی شــهرداری اصفهان، 
علی قاسم زاده شهردار اصفهان در گفت وگویی 
با اشــاره به اینکه در روزهای گذشــته مهمترین 
مســأله شــهری مــا، حضــور کشــاورزان عزیــز در 
ســطح شــهر و کنار پل خواجو بــود که بــه نوعی 
کــرده  مدیریــت شــهری را نیــز درگیر ایــن قصــه 
است، اظهار کرد: امیدوارم با همت مدیران که 
پیگیر حل مسأله هستند، هرچه زودتر دغدغه 
کشــاورزان کاهــش پیــدا کند، این اتفاق نشــان 
می دهد مردم خواهان حل مسأله و نگران شهر 

و آینده آن هستند.
وی ادامه داد: خواست مدیریت شهری همان 
خواسته مردم و کشــاورزان است؛ خوشبختانه 

ما به بلوغی رسیده ایم که می توانیم مسائل را از 
طریق گفت و گو حل کنیم.

قاســم زاده با اشــاره به حضــور وزیر نیرو در شــهر 
اصفهــان، تصریح کــرد: حضــور یک مقــام عالی 
کشــاورزان و  رتبــه و شــنیدن حــرف مــردم و 
انتقال ایــن دغدغه ها بــه دولت، حل مســأله را 

تسریع و تسهیل می کند.
شــهردار اصفهان با اشــاره به اقدامــات در حوزه 
شــهرداری اصفهان طــی هفته گذشــته، اظهار 
کــرد: تمرکز مدیریــت شــهری، روی حل مســأله 
کارتن خوابی و حاشیه شهر و نقاط محروم است 
و امیــدوارم پاییز و زمســتانی کــه در پیش داریم 
شاهد هیچگونه کارتن خوابی در شهر نباشیم.

وی بیان کرد: در این راستا جلساتی با مسؤوالن 
اســتانداری، معتمــدان و منتخبــان محــالت 
محــروم برگــزار کردیــم تــا بــا مشــارکت مــردم و 
همگرایی بین دســتگاه های مســؤول در سطح 

شهر این نوع مشکالت را حل و فصل کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان گفت: 
کمیته حقابه بــران قانونــی زاینــده رود طی هفته 
جــاری بــا ریاســت اســتاندار اصفهــان تشــکیل 

می شود.
عباس مقتدایی با اشاره به برگزاری جلسه مجمع 
نمایندگان استان اصفهان، اســتاندار و معاونان 
وی، فرماندار اصفهان، مدیران مرتبط با کشاورزان 
و نمایندگانی از کشاورزان اظهار داشت: حدود ۱۰۰ 
نفر در این جلسه حضور داشتند و تمام برنامه های 

یک روزه وزیر در اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.
     انتخاب معاون وزیر نیرو به عنوان معین 

حوضه آبریز زاینده رود
وی افزود: در این جلســه مقرر شد یکی از معاونان 
وزیر نیــرو که متخصص و امین باشــد را بــه عنوان 

معین برای حوضه آبریز زاینده رود انتخاب شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان تصریح 
کرد: همچنین مقرر شد تا همه برنامه های قبلی در 

خصوص حوضه آبریز زاینده رود مورد بررســی قرار 
گیرد و همه اشکاالت و نقصان های آنها مورد بررسی 

و اصالح قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تشکیل کمیته حقابه بران قانونی 
زاینده رود در اصفهان با ریاســت اســتاندار از دیگر 
مصوبات این جلسه بود، تصریح کرد: این کمیته 
نهایت تا چهارشنبه هفته جاری تشکیل خواهد 

شد.
مقتدایــی افــزود: در این کمیتــه قرار اســت جمع 
بندی های فنی در خصوص زمان بازگشایی زاینده 
رود با حضــور همــه حقابه داران مشــخص شــود 

وبرنامه ریزی الزم صورت گیرد.
کید بر اینکه در این جلسه همه با صراحت  وی با تا
صحبت کردند و همه کم کاری ها و سو مدیریت ها 
اعالم شــد، ابراز داشــت: این جلســه چهار ساعت 
به طول انجامید و امیدواریم حاصل آن بازگشت 

حقابه ها به زاینده رود باشد.

خبرخبر
تمرکز مدیریت شهری بر حل مسأله 

کارتن خوابی و معضالت حاشیه شهر 

رئیس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان:

کمیته حقابه بران قانونی زاینده رود 
در اصفهان تشکیل می شود
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی : 

۳۵۷ ناشر کتاب در اصفهان فعال هستند
ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
اسالمی اســتان اصفهان گفت: 
هم اینک ۴۷۲ باب چاپخانه در 
همه رسته ها و ۳۵۷ ناشر کتاب در سطح استان 

فعال هستند. 
حجت االسالم والمسلمین رمضانعلی معتمدی 
اسالمی اســتان  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
اصفهــان در نشســت خبری بــه مناســبت هفته 
کتــاب در مجتمــع مطبوعاتــی اصفهــان تعــداد 
کتاب فروشــی ها در شــهر اصفهــان را ۱۴۰ بــاب 
عنوان کرد و گفت: در سایر شهرستان ها نیز ۱۷۵ 

واحد کتاب فروشی وجود دارد.
وی افــزود: در یــک ســال اخیــر نزدیک بــه ۲ هزار 
کتــاب در اســتان اصفهــان چاپ شــده  عنــوان 
که نســبت بــه ســال قبــل از آن ۱۰ درصــد افزایش 

داشته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
اظهار داشت: در یک سال گذشته ۲ هزار و ۸۵۷ 
عنوان کتاب مجوز چاپ گرفتند که ۲ هزار و ۲۶۵ 
عنوان آن چاپ شــده اســت که از این تعداد یک 
هزار و ۸۵۲ عنوان چــاپ اول و ۴۱۳ عنوان چاپ 

دوم هستند. 
حجت االســالم معتمــدی بــا اشــاره بــه ۲۵ آبان 
روز حماسه و ایثار و شــهادت در استان اصفهان 
شــهدا  زندگی نامــه  وصیت نامه هــا،  افــزود: 
و ایثارگران ظرفیت و موضوع کتاب است و توجه 

به فرهنگ ایثار و شهادت اهمیت باالیی دارد.
اسالمی اســتان  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
اصفهــان گفــت: اختتامیــه پنجمیــن جشــنواره 
دوره جام باشگاه های کتاب، تجلیل از ناشران، 

رونمایــی از کتــاب در فضای بــاز و تاریخی شــهر، 
شاهنامه خوانی، بزرگداشــت چهره برتر کودک و 
ج  نوجوان در امر کتاب، معرفی نویسندگان خار
از کشور که با داخل ایران همکاری دارند، معرفی 
آثــار برتــر در حــوزه نشــر، برگــزاری جلســات نقد، 
برگزاری نمایشــگاه کتاب، تجلیل از نویسندگان 
و ناشــران در حــوزه دفــاع مقــدس از مهم تریــن 
برنامه های پیش بینی شــده به مناســبت هفته 

کتاب در استان اصفهان است.
وی تصریــح کــرد: در مجمــوع در ایــن هفتــه ۵۲ 

برنامــه در ســطح شــهر اصفهــان و ۳۰۰ برنامه در 
شهرستان ها اجرا می شود.

کویــی  هال امیــر  نشســت  در ایــن  همچنیــن 
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
اصفهــان بابیان اینکــه در ســال ۹۵ حــدود ۲۰ 
درصد مــردم به کتابخانه ها دسترســی داشــتند 
گفــت: در چهارســال گذشــته ۵۰ بــاب کتابخانه 

عمومی در استان افتتاح شده است.
وی افزود: از ۲۰ آبان تا اول آذر بیش از ۸۰۰ برنامه 
مختلــف و متنــوع بــه مناســبت هفته کتــاب در 

استان اصفهان برگزار می شود.
وی برنامه هــای ســایه های شــهر، بــاغ کاغذی، 
و  کتــاب  نــذر  جشــنواره  شیشــه ای،  پاتــوق 
کتــاب داران،  تقدیــر و تجلیــل از متصدیــان، 
مؤلفــان و ناشــران را از مهم تریــن برنامه هــای 

پیش بینی شده در این هفته عنوان کرد.
بیســت و نهمیــن دوره هفتــه کتــاب جمهــوری 
اســالمی از ۲۴ آبــان تــا یکــم آذرمــاه ۱۴۰۰ با شــعار 
»جــای خالــی را بــا کتــاب خــوب پرکنیــم« برگزار 

می شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان نجف آباد از ثبت یک 
موقوفه بزرگ در قالب ۲۰ واحد 

مسکونی به ارزش ۴۰ میلیارد تومان خبر داد. 
حجــت االســالم رضــا صادقــی بــا اشــاره بــه ثبت 
وقف جدید در شهرســتان نجف آباد گفت: بنیاد 
موقوفات عام نیکوکاری شــادی آفریــن ۲۰ واحد 
مســکونی را در شمال شــهر نجف آباد در دو بلوک 

۱۰ واحدی به نام اوقاف به ثبت رسانده است.
او افزود: ایــن موقوفه توســط مصطفــی طاهری، 
زهرا نباتی، وحید طاهری، اطهر طاهری، مطهره 

طاهری و وحیده طاهری به وقف رسیده است.
او در خصوص نیت این موقوفه تصریح کرد: تعالی و 
رشد ایتام در ابعاد مختلف زندگی مادی، معنوی، 
فرهنگی و اجتماعی، تعالی و رشــد دانش آموزان 
مستعد و کم برخوردار، کمک به بهداشت و درمان 
جامعه، ایجاد زمینه و بستر مناسب برای توسعه 
فرصت های شغلی جوانان، کمک به جانبازان و 

معلوالن، کمک به ازدواج زوج های جوان از طریق 
پرداخت وام های مناسب، کمک و برنامه ریزی 
برای تهیه مســکن نیازمنــدان، تالش بــه منظور 
پیشرفت جامعه و ایجاد زندگی بهتر برای مردم به 
ویژه شهرستان نجف آباد، کمک به موسساتی که 
در چارچوب اهداف این وقف نامه فعالیت دارند، 
آنچه بر اساس نیاز روز جامعه به تشخیص متولیان 
وقت برای کمک به رفاه اجتماعی از نیات موقوفه 

۲۰ واحدی بنیاد موقوفات عام نیکوکاری شادی 
آفرین است.

حجت االســالم صادقــی بــا بیان اینکــه ۱۱ متولی 
برای این موقوفه جدید معرفی شده است، اضافه 
کرد: ناظرین این موقوفه هم آقایان سعید قاهری و 

مصطفی طاهری معرفی شده اند.
او بــا بیان اینکــه بنیــاد موقوفــات عام نیکــوکاری 
شادی آفرین به صورت هیئت مدیره و مدیرعاملی 

اداره می شود، گفت: نشانی دفتر مرکزی این بنیاد 
ک  نجف آباد، خیابان معرفــت، کوچه ملکی، پال

یک طبقه دوم است.
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان 
نجف آباد بــا بیان اینکــه نیــاز اســت وقف نامه ۲۰ 
واحد مســکونی بنیــاد موقوفــات عام نیکــوکاری 
شــادی آفریــن بــه روزرســانی باشــد، گفت: ایــن 
وقف نامــه توســط اداره اوقاف شهرســتان نجف 
آباد با همــکاری کارشناســان وقف به روز رســانی 

شده است.
او تصریح کــرد: واقفان به گونه ای ایــن وقف نامه 
را تنظیم کرده اند کــه در آینده بتــوان موقوفات و 

رقبات دیگری را به این موقوفه اضافه کرد.
حجــت االســالم صادقــی ارزش ریالــی موقوفه ۲۰ 
واحد مســکونی بنیــاد موقوفــات عام نیکــوکاری 
شــادی آفرین را ۴۰ میلیارد تومان اعالم کرد و ابراز 
داشــت: این موقوفــه در دو بلــوک با زیربنــای ۶۰۰ 

متری بنا شده است.

نمایش چشــمهای معصوم مهتاب به نویسندگی 
و کارگردانی سعید اله یاری تا ســی ام آبان ماه در تاالر 
سوره حوزه هنری اصفهان به روی صحنه می رود. 
ســعید اله یاری گفــت: نمایــش »چشــمهای معصوم مهتــاب« قصه 
زندگی سه کودک کار اســت که به اجبار و به دلیل از دســت دادن پدر و 
مادرشان با مشکالتی مواجه شده و ناچار می شوند که کار کنند. در این 
نمایش برشــی از الیه های زندگی شــخصی آن ها و مشــکالتی که با آن 
دســت وپنجه نرم می کنند نشــان داده می شــود که طی آن برای یکی 
از این سه نفر مشکلی ایجاد می شود و سایر کودکان برای رفع این مشکل 

تالش می کنند.  نویسنده و کارگردان نمایش چشمهای معصوم مهتاب 
بابیان اینکه این نمایش با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان و حوزه هنری استان اصفهان ارائه می شود، افزود: 
»در این نمایش مهسا خدایی به عنوان دستیار کارگردان، عادل بنایان 
و الهه عبدالهی به عنوان مدیر صحنه، سحر اسالمیان منشی صحنه و 
افکتور و روابط عمومی امینه محمودی است، ضمن اینکه آوین صالحی، 
بهاره احمدی، مهدی ثابت پی، حدیثه نصیری، محمدحسن نصیری 

و مهدیه نوروزی در آن به ایفای نقش پرداخته اند.«
الــه یــاری بابیان اینکه ایــده نمایــش چشــمهای معصــوم مهتــاب در 

مواجهه با یکــی از کــودکان کار در یکی از چهارراه های شــهر بــه ذهن او 
متبادر شده است، تصریح کرد: »ما پیش ازاین از طریق جشنواره ملی 
تئاتر کودک و نوجوان رضوی، کودکان کار را بــه امام رضا مرتبط کرده و 
به نوعی این داســتان پیش از اجرای فعلی شــکل گرفته بود« وی که از 
سال ۱۳۷۹ با ایفای نقش در تئاتر حوزه کودک و نوجوان فعالیت خود را 
آغاز کرد و در ادامه نویسندگی و کارگردانی نمایش های »قصه کفش های 
کم شــهر بغلــی«، »دیو پرکلک دختــر بانمک« و  کوچولو«، »آقا قلی حا
»شاهنامه اینجوریش خوشــه« را به عهده داشته است، بابیان اینکه 
نمایش »مهمان های فضای« را نیز درد ســت تولیــد دارد در خصوص 
اهمیت تئاتر کودک و نوجوان گفت: »در حال حاضر عالقه مندان بسیاری 
هستند که در حوزه تئاتر کودک و نوجوان فعالیت دارند اما متأسفانه نگاه 
حمایتی از سوی مسئولین وجود ندارد و به همین دلیل این افراد کم کار 
هستند؛ ضمن اینکه معضل اصلی در حوزه تئاتر کودک و نوجوان عدم 
وجود سالن اختصاصی است و دو سالنی که پیش ازاین استفاده می شد 
یعنی هنرسرا و فرهنگسرای کوثر بود که هنرسرا سال هاست به موضوع 
موسیقی اختصاص داده شده و فرهنگسرای کوثر نیز در منطقه پانزده 
واقع است و از مرکز شهر فاصله بسیاری دارد و درنتیجه باعث می شود که 

تئاتر کودک و نوجوان با مخاطب اندکی روبه رو شود.«
گفتنی است عالقه مندان برای دیدن نمایش چشمهای معصوم مهتاب 
می توانند تا سی ام آبان ماه همه روزه ســاعت ۱۹:۳۰ به تاالر سوره حوزه 

هنری، واقع در خیابان آمادگاه، روبروی هتل عباسی مراجعه کنند.

ثبت بزرگ ترین موقوفه شهرستان نجف آباد 

چشمهای معصوم مهتاب

خبر

وقف

نمایش

۲۵ آبــان ۱۳۶۱ یــادآور تشــییع بــی نظیــر ۳۷۰ 
شــهید گلگــون کفــن عملیــات محرم توســط 

مردم اصفهان ثبت ملی شد. 
با پیگیری های به عمل آمده توسط محمدعلی 
احمدی رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغات 
اسالمی استان اصفهان در دیدار های حضوری 
با وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی و دبیر شــورای 
فرهنــگ عمومــی، درخواســت ثبــت ملــی روز 
۲۵ آبــان را بــه عنــوان روزحماســه ایثار مــردم 
اصفهــان مطرح شــد که بــه همت وزیــر جوان 
و انقالبی محمــد مهدی اســماعیلی که پیش 
از این از افراد تاثیرگذار در بزرگداشــت این روز در 
اصفهان بود، این مســئله در شــورای فرهنگ 
خ سه شنبه، ۱۸  عمومی مطرح و در جلسه مور

آبان ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید.

این روز مهــم در تقویم رسمی کشــور به عنوان 
روز حماسه  ایثار اصفهان ثبت شد.

۲۵ آبــان ۱۳۶۱ یــادآور تشــییع بــی نظیــر ۳۷۰ 
شــهید گلگــون کفــن عملیــات محرم توســط 
مــردم اصفهــان اســت کــه روزی بــی نظیــر در 
تاریخ این دیــار شــهیدپرور به یادگار گذاشــته 

است.

»رادنامه ای به نوش« داستان بلند عاشقانه ای 
به قلم امیــن پناهی اســت کــه به تازگی از ســوی 
انتشارات فرهنگ مردم منتشر و روانۀ بازار کتاب 

شده است. 
کتــاب می گویــد:  امیــن پناهــی، دربارۀ ایــن 
»رادنامــه ای بــه نــوش« بر اســاس یک داســتان 

واقعی نوشته شده است.
او ادامه می دهد: سه سال و نیم، از برکات دوست 
داشتن پنهانی شــخصی که از این ماجرا بی خبر 
بود، حیــات خلوتم بــه هم ریخــت و آســایش در 
دلم یــخ زد، تا اینکــه صبرم تمام شــد و داســتان 
عاشقی ام را به او گفتم. قصۀ »رادنامه ای به نوش« 
از همین جا شروع شد؛ قصه ای پرفراز و نشیب، با 

اتفاقاتی خوب و بد، درست مثل اصل زندگی.
این نمایشــنامه نویس و کارگردان تئاتر اصفهان 
تصریح می کند: نوشتن »رادنامه ای به نوش« که 
دارای دو شخصیت »من« و »نوش« است، حدود 
۱۱ یازده ماه طول کشید و در چهار ماه آخر، دائم در 

حال نوشتن بودم.
پناهی در پاســخ به این ســؤال که داستان کتاب 
شــما، از یک تجربــۀ شــخصی فراتر رفته یــا خیر؟ 
توضیح می دهد: قصۀ عشــق برای همــۀ آدم ها 
یک تجربۀ آشناست و حاصل کار من هم آن قدر 

شــخصی نشــده که کســی نتواند با آن هــم ذات 
پنداری کند.

در صفحۀ نخست این کتاب که انتشارات فرهنگ 
مردم به تازگی آن را منتشر کرده آمده است:

»گفت: تو چیزی را در من زنده کرده ای. سکوت 
کــردم، نگاهــم کــرد و نگاهــم را چرخ کــرده بودم 
به نگاهــش. انــگار دنیــا تمام شــده بود و مــن از 
هیچ کس و هیچ چیز نمی دانســتم جز او...هی 
با خودم کلنجــار می رفتــم، می خواســتم تمام 
احساسم را فریاد بزنم، نمی دانستم باید گریست 

یا خندید؟«

حمیــد صوفــی جایــزه بــزرگ ســی و ســومین 
جشــنواره جهانی اولنس کارتوناله بلژیک ۲۰۲۱ 

را از آن خود کرد.
حمیــد صوفــی کاریکاتوریســت و کارتونیســت 
 ایرانی، جایزه اول یا جایزه بزرگ ســی و سومین 
مسابقه بین المللی اولنس کاتوناله کشور بلژیک 
۲۰۲۱ را کســب کــرد. سی وســومین دوره ایــن 
جشــنواره، بــا موضــوع »بازدیــد از مــوزه و حــق 
دادرسی عادالنه« برگزار شد. اثر حمید صوفی با 
موضوع بازدید از موزه جایزه بزرگ این مسابقه را 

از آن خود کرد.

ایــن هنرمند کارتونیســت، بــرای دومین ســال 
پیاپی است که جایزه نخســت این مسابقه را از 
آن خود می کند. این پنجمین جایزه بین المللی 

حمید صوفی طی یک سال گذشته است.
فستیوال جهانی کارتون اولنس کارتوناله بلژیک 
که یکــی از معتبرترین فســتیوال های کاریکاتور 
جهان به حساب می آید، به دلیل پاندمی کرونا، 
به صورت آنالین برگزار شد اما به صورت حضوری 

میزبان برگزیدگان است.
بــه گفتــه حمیــد صوفــی، فســتیوال جهانــی 
کارتون »اولنــس کارتوناله« بلژیــک به تعهدات 
مالــی خــود پایبنــد اســت، به ایــن دلیل کــه به 
دلیــل تحریم هــا علیه ایــران، جایزه ایرانی ها به 
صورت مستقیم به حساب آنها واریز نمی شود 
و خیلی از جشنواره های جهانی به همین بهانه 
از ارســال جایزه ایرانی هــا امتنــاع می کننــد امــا 
»اولنــس کارتونالــه« بــه طــرق مختلــف جوایــز 

برگزیدگان ایرانی را به دست آنها می رساند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان از 
فضاسازی گلستان شهدا و آذین بندی با نمادهای 
دفــاع مقــدس و نصــب نمــاد دائمــی ۲۵ آبــان به 
یاد ۳۷۰ شــهید تشــییع شــده در این روز، در شهر 

اصفهان خبر داد. 
 ۲۵ آبان سال ۱۳۶۱ روزی بود که همزمان پیکر ۳۷۰ 
شــهید عملیات محرم بر دوش مردم شــهیدپرور 

اصفهان تشییع شد.
در عملیات محرم ۷۵۰ شــهید مظلوم و حماســه 
آفرین متعلق به اصفهان بود که فقــط در یک روز 
کسپاری و  ۳۷۰ نفرشــان در این شهر تشــییع و خا
بقیه به دیگر شهرستان های استان منتقل شدند.
حســن موذنی گفت: محیط گلزار شــهدای شهر 
اصفهان و قطعــه شــهدای عملیات محــرم نیز با 

استفاده از المان های دفاع مقدس به مناسب روز 
حماسه و ایثار مردم اصفهان فضاسازی می شود.

وی همچنین به آذین بندی چهــارراه ۲۵ آبان با 
استفاده از المان های سربند اشــاره و اضافه کرد: 
دیوارنگاره جهان نما نیز با شعار ۳۷۰ رود بی پایان 

نصب می شود.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
بــا بیان اینکــه پرچم هایی با موضــوع ۲۵ آبــان در 
مناطق ۱۵ گانه شهر نصب خواهد شد عنوان کرد: 
میدان نقش جهان و مسیرهای منتهی به آن نیز 
با المان های موقت به مناسبت این روز فضاسازی 

می شود.
وی درباره نمــاد ۲۵ آبان نیز تصریح کرد: این نماد 
از جنس آهن است و به سبک انتزاعی شامل ۳۷۰ 
المان ستونی که به سمت آسمان حرکت می کنند 

طراحی شده است.
موذنی اظهارداشت: ابعاد این اثر شهری به طول و 

عرض ۳ متر و ارتفاع پنج متر است.
وی گفت: ایــن نمــاد دائمی توســط منطقــه ۸ 
شــهرداری اصفهان و با طراحی و نظارت سازمان 
زیباسازی ساخته شــده و همزمان با ۲۵ آبان ماه 

در این منطقه نصب خواهد شد.

۲۵ آبان روز حماسه ایثار اصفهان، ثبت ملی شد 

که داستان شد عشقی 

برای دومین سال پیاپی؛

کاریکاتوریست ایرانی برنده فستیوال جهانی اولنس 
کارتوناله بلژیک شد

اصفهان به مناسبت ۲۵ آبان فضاسازی 
و آذین بندی می شود

خبر

تازه های نشر

کاریکاتور

آئین اختتامیه سی و سومین جشنواره تئاتر 
اســتان اصفهان در تــاالر هنر اصفهــان برگزار 

شد. 
آئین اختتامیه سی و ســومین جشنواره تئاتر 
اســتان اصفهان با حضور مدیرکل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی اســتان اصفهــان، هنرمندان 
اصفهانی و عموم مردم در تــاالر هنر اصفهان 
برگزار شــد و از برگزیدگان این دوره از جشنواره 

تقدیر به عمل آمد.
"بانــو آئویــی"، "در ســوگ شــب هــزار و یکــم"، 
"مرثیه ای بر بهار نارنج های پالسیده"، "پک"، 
"غالمرضــا لبخنــدی"، "ترانــه ای بــرای آیدا"، 
"خط قرمز"، "یک اتفاق ساده... " و "دویچلند" 
از جمله تئاتر های راه یافته به سی و ســومین 

جشنواره تئاتر استان اصفهان بودند.
در حاشــیه آئیــن اختتامیــه سی و ســومین 
جشــنواره تئاتر اســتان اصفهان یاد و خاطره 
حسن کریمی هسنیجه، هنرمند پیشکسوت، 
داور دوره های پیشین جشنواره و استاد تئاتر 
گرامی داشته شــد و همچنین از خانواده وی 

تقدیر به عمل آمد.
بــر اســاس آرا هیئــت داوران نمایش هــای 
"مرثیــه ای بــر بهــار نارنج هــای پالســیده" در 
بخــش گریــم و طراحــی نــور، "خــط قرمــز" در 
بخــش پوســتر و بروشــور، "مرثیــه ای بــر بهــار 
نارنج های پالســیده" و "بانو آئویی" در بخش 
طراحی لبــاس، "مرثیه ای بر بهــار نارنج های 
پالسیده"، "بانو آئویی" و "غالمرضا لبخندی" 
در بخش طراحی صحنــه، "مرثیــه ای بر بهار 
نارنج های پالسیده"، "بانو آئویی" و "در سوگ 
شب هزار و یکم" در بخش موسیقی، "غالمرضا 
لبخنــدی"، "پــک" و "دویچلنــد" در بخــش 
بازیگری مــرد، "در ســوگ شــب هــزار و یکم"، 
"مرثیه ای بر بهار نارنج های پالسیده"، "پک"، 
"دویچلنــد" و "بانو آئویــی" در بخش بازیگری 
زن، "یک اتفاق ساده.. " و "دویچلند" در بخش 
نمایشنامه نویسی، "بانو آئویی"، "مرثیه ای بر 
بهار نارنج های پالسیده"، "یک اتفاق ساده.. 
" و "دویچلنــد" در بخــش کارگردانــی برگزیــده 

شدند.

مدیر اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
اصفهــان گفــت: امســال "جــای خالــی را با 
کتاب خــوب پرکنیم" به عنوان شــعار هفته 

کتاب خوانی انتخاب شده است. 
کویی مدیر اداره کل کتابخانه های  امیر هال
بابیان اینکــه  اصفهــان  عمومی اســتان 
کتــاب خــوب  امســال "جــای خالــی را بــا 
پرکنیم" به عنوان شــعار هفته کتاب خوانی 
انتخاب شده است، اظهار کرد: مقام معظم 
رهبری بار ها نسبت به فرهنگ کتاب خوانی 
کید کرده اند و مطالعه را یک واجب دینی  تأ

می دانند.
کثر مشکالت امروز ریشه  کید بر اینکه ا او با تأ
گاهــی دارد، افــزود: بــرای تبییــن  در عــدم آ
موضــوع کتاب خوانــی در کتابخانه هــای 
بــه  نســبت  شــده  ســعی  عمومی ابتــدا 
کتاب خوانی ایجاد انگیزه شود که در همین 
راســتا برنامه هــای متعــددی برای ایجــاد 
انگیــزه در کتاب خوانــی در کتابخانه هــای 
عمومی پیش بینی شــده اســت هرچند که 
متأسفانه در استان اصفهان تعداد زیادی 
از مــردم به کتــاب دسترســی نداشــتند که 
خوشــبختانه طی ســال گذشــته تعداد ٥٠ 
بــاب کتابخانــه در ســطح اســتان اصفهان 

افتتاح شده است.
مدیر اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
اصفهان گفت: به مناســبت 29 دوره هفته 
کتــاب و کتاب خوانی حــدود 1٠ هــزار برنامه 
در ســطح کشــور برگــزار می شــود کــه از ایــن 
تعداد یــک هزار برنامــه در اســتان اصفهان 
پیش بینی شده و امیدواریم در راستای این 
برنامــه بتوانیــم از ناشــرین و نویســندگان 

قدردانی کنیم.
کویــی بــا اشــاره بــه برگــزاری ســومین  هال
دوره جشــنواره نــذر کتــاب بــه مناســبت 
هفتــه کتــاب در اصفهــان، ادامــه داد: در 
دوره های پیشین حدود ٥٠٠ هزار کتاب به 
کتابخانه های عمومی اهداشده است و در 
حال حاضر اصفهان بیشترین تعداد کتاب 
در کشور را دارد که یکی از دالیل این موضوع 
جشــنواره نذر کتاب بوده است. همچنین 
در ایام کرونا به مناسبت های مختلف تعداد 
27 جشــنواره در حوزه کتاب خوانی توسط 
کتابخانه هــای عمومی اســتان  کل  اداره 
اصفهان برگزارشــده و امیدواریم تعداد این 
جشنواره ها تا پایان سال افزایش پیدا کند.

»نصف جهان« 
قطب تئاتر و نمایش کشور 

سومین دوره جشنواره نذر 
کتاب در اصفهان 

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
آرای شماره ۱۵۹۲ و ۱۵۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ آقای مهدی گلشادی فرزند اصغر نسبت به سه دانگ 
مشاع و خانم فاطمه جونبخش فرزند مرتضی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
۷۵/۶۵ مترمربع مجزی شده از پالک شماره ۴۶۷ اصلی واقع در قطعه ۹ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان 
متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسی – ۱۲۱۴۲۳۷ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره ۳۵۸۱ و 
۳۵۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ آقای مهدی ترکی فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ و خانم 
مریم خدادادئی فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۳۱/۵۹ مترمربع از 
پالک  ثبتی شماره ۵۲۰/۲ اصلی واقع در قطعه۶ نجف آباد  بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک 
رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ 
- حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی 

-  ۱۲۱۳۸۳۹/ م الف

آگهی

تئاتر

کتابخوانی
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1۵ نوامبر    ۲۰۲1 ورزش6
 دروازه بان تیم ملی فوتبال ساحلی:

برای برگزاری لیگ برتر فوتبال ساحلی تصمیم 
شخصی گرفته می شود

دروازه بــان تیــم ملــی فوتبــال 
ســاحلی گفت: تیم ملی فوتبال 
برتریــن  جــز  ســاحلی ایران 
تیم هــای ســاحلی دنیــا اســت کــه توجــه به ایــن 
تیم باید در انــدازه آن باشــد. از نظر لباس شــرایط 
خوبــی نداشــتیم، نمی دانم شــرایط فدراســیون 
کوچکــی در  چگونــه بــود ولــی چنیــن مســائل 
روحیه تیم تأثیرگذار اســت. بــه گزارش ایمنا، تیم 
ملــی فوتبــال ســاحلی ایران در رقابت هــای بیــن 
قــاره ای تــا مرحلــه فینال پیــش رفــت کــه در این 
گــذار کــرد و مقام دوم  مرحله بازی را به روســیه وا
مسابقات بین قاره ای فوتبال ساحلی را به دست 
آورد. بازیکنــان تیــم ملــی فوتبال ســاحلی در این 
رقابت ها از نظر تأمین لباس مشــکل داشتند و در 
مراسم بهترین های فوتبال ســاحلی دنیا شرکت 
نکردند که انتقادهای زیادی بابت این موضوع به 
فدراسیون فوتبال شد. دروازه بان تیم ملی فوتبال 
ســاحلی ایران که یکی از بهتریــن دروازه بان های 
آسیا و جهان است قبل از مســابقات بین قاره ای 
اعــالم کرد ایــن رقابت ها آخریــن حضــور او در تیم 
ملی اســت و بعــد از آن خداحافظــی می کند. این 
دروازه بــان ملــی پــوش اعتقــاد دارد ســطح لیگ 
گر روال  برتر فوتبال ســاحلی ایران خوب نیست و ا
به همیــن شــکل پیش بــرود بــه تیم ملی آســیب 

خواهد زد. 
     مسابقات بین قاره ای فوتبال ساحلی 
چطور بود، ایران شانس قهرمانی داشت؟

این رقابت ها با کیفیت باالیی در امارات برگزار شد. 
هشــت تیم از قاره های مختلف حضور داشتند و 
عملکرد خوبی داشتیم که می توانستیم قهرمان 
هم بشویم. دو سال به خاطر شیوع بیماری کرونا 
از مســابقات دور بودیــم و بــا شــاهکار AFC جــام 
جهانی را از دست دادیم که با این وجود به نظر در 
مســابقات بین قاره ای نتیجه مطلوبی به دست 
آوردیم. ایران شانس اول شدن را داشت و با تغییر 
کتیک می توانستیم روســیه را شکست دهیم،  تا
در بــازی دوم مقابل ایــن تیم نیــز نبایــد روی یک 

کتیک اصرار می کردیم. تا
     سطح کیفی مسابقات چگونه بود؟

کیفیت باالیی  سطح مسابقات امارات همیشه با
برگزار می شود و بعد از جام جهانی باالترین سطح 

کیفی را دارد.
      آیا قبل از اعزام به مسابقات بین قاره ای 

تمرینات خوبی داشتید؟
متأسفانه اردوی برون مرزی نداشتیم اما تمرینات 

داخل تهران منظم و خوب بود.
     فدراسیون فوتبال چقدر از تیم ملی فوتبال 

ساحلی حمایت می کند؟
از سوی فدراسیون حمایت ها انجام می شود ولی 
نباید فراموش کنیم تیم ملی فوتبال ساحلی ایران 
جز برترین تیم های ســاحلی دنیا اســت که توجه 
به این تیــم باید در انــدازه آن باشــد. از نظــر لباس 
شــرایط خوبــی نداشــتیم، نمی دانــم شــرایط 
فدراسیون چگونه بود ولی چنین مسائل کوچکی 
در روحیه تیم تأثیر گذار است. فدراسیون برنامه 
خود را دارد و شاید چون بعد از مدت ها تیم فوتبال 
ساحلی اعزام می شد ناهماهنگی وجود داشت. 
امیدوارم توجه به فوتبال ســاحلی بیشــتر شود تا 
شاهد رخ دادن اتفاق های خوب در آینده باشیم.

      آیا پس از بازگشت از مسابقات استقبال 
خوبی از جانب فدراسیون فوتبال صورت 

گرفت؟
کامرانــی فــر و تعــدادی از مســئوالن فدراســیون 
گر کسی آمد برای تیم ملی کشور  آمدند، به نظرم ا
خــود احتــرام قائــل شــده و کســی هــم کــه نیامد 

احتمــاال شــرایط خاصــی داشــته اســت. نظــر 
خاصی راجع به این موضوع ندارم ولی اســتقبال 

می توانست خیلی حرفه ای تر و بهتر انجام شود.
      فوتبال ساحلی ایران چه کمبودهایی 

دارد؟
گر  فوتبال ســاحلی ایران لیگ برتر خوبی نــدارد و ا
شرایط بهتری پیدا نکند تیم ملی فوتبال ساحلی 
آسیب می بیند. پیشنهادی که بچه های فوتبال 
ساحلی برای رئیس فدراســیون داشتند این بود 
که چهار تیم لیگ برتر فوتبال که نماینده ایران در 
گر  آسیا هستند به فوتبال ساحلی هم ورود کنند، ا
فدراسیون این قانون را بگذارد به فوتبال ساحلی 
ما کمک می شود. سازمان لیگ نیز باید حرفه ای تر 
مسابقات فوتبال ساحلی را برگزار کند، انتقادهای 
زیادی نسبت به شخص برگزار کننده لیگ فوتبال 
ساحلی وجود دارد زیرا شخصی تصمیم می گیرد 
کــه کیفیــت لیــگ پاییــن می آیــد، امیدوارم ایــن 

شخص تغییر کند.
      آیا در تیم ملی فوتبال ساحلی جوان گرایی 

داشتیم؟
در خداحافظی من و حسن عبداللهی از تیم ملی، 
کم توجهی و بازی کم تأثیرگذار بود که نظر سرمربی 
اســت و به آن احتــرام می گذاریم، جوانــان خوبی 

داریم که می توانند جای ما را پر کنند.

     از تیم ملی خداحافظی کردید؟
بله، خداحافظی رســمی را از تیم ملی اعالم کردم 
ولی با آالنیا اســپور ترکیه قرارداد دارم و تا سه سال 
آینــده بــا باالتریــن کیفیــت برای ایــن تیــم بــازی 

می کنم.
     دلیل حضور نیافتن بازیکنان ایرانی در 

مراسم بهترین های فوتبال ساحلی دنیا چی 
بود؟

به دلیل اینکــه کاندیدی نداشــتیم بازیکنان هم 
تمایلی بــه شــرکت در ایــن مراســم نداشــتند، اما 
گر می خواســتیم برویم هم لباس فرم یک شکل  ا
نداشتیم. در سال های گذشته به تیم لباس داده 
می شد و در این مراســم حضور پیدا می کردیم اما 
امســال لباس نبود، کاندید نداشــتیم و بازیکنان 

هم تمایلی شرکت در این مراسم نداشتند.
     حرف آخر؟

از مربیــان، مدیــران و افــرادی کــه بــرای فوتبــال 
ســاحلی زحمت کشــیدند و این رشــته را متحول 
کردند مثل خانم شهریاری و مارکو اوکتاویو تشکر 
می کنــم. امیــدوارم اتفاقــات خوبی بــرای فوتبال 
خ دهد. بابت خداحافظــی از تیم ملی  ســاحلی ر
خوشــحال نیســتم اما همیــن که می بینــم مردم 
در طول مــدت فعالیتم از مــن راضی بودنــد برایم 

رضایت بخش است.

خبر

مدافع هافبک تیم ملی فوتبال ایران دومین لژیونر 
برتر هفته فوتبال آسیا شد. با اعالم کنفدراسیون 
فوتبال آسیا سعید عزت اللهی، ستاره ایرانی تیم 
فوتبال وایله دانمارک با ۲۰.۴۲ درصــد آراء پس از 
الدار شاه مرادف، مهاجم تیم رم به عنوان دومین 

بازیکن برتر هفته آسیا انتخاب شد.
در این نظر سنجی سردار آزمون با ۱۱.۰۲ و شهاب 
زاهدی با ۹.۱ درصد از آراء در جایگاه سوم و چهارم 

قرار گرفتند.

دختران و پسران تالوی ایران در مسابقات قهرمانی 
جهان موفق به کسب ۵۷ عنوان شدند.

به گزارش فدراسیون ووشو، رقابت های تالو مجازی 

قهرمانی جهان در سه رده سنی نوجوانان، جوانان 
و بزرگســاالن و در دو بخش زنان و مردان برگزار شد 
و ووشــوکاران کشــور های مختلف با ارســال فیلم 

حرکات خود در این رویداد مجازی شرکت کردند.
با اعــالم نتایــج فدراســیون جهانــی، نماینــدگان 
کشــورمان موفــق بــه کســب ۲۸ عنوان نخســت، 
۲۸ مقــام دوم و یــک رتبــه ســومی در بخش هــای 

مختلف شدند.
۳۰ ورزشــکار زن و مــرد از کشــورمان هر کــدام برای 
حضور در این مسابقات به اجرای دو فرم مختلف 

پرداختند.

چهار نماینده از ایران در کمیته های کنفدراسیون 
تیراندازی با کمان آسیا عضو شدند.

به گزارش فدراسیون تیراندازی با کمان، انتخابات 

کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا برگزار شد که 
بهرام ملکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون ایران 
عضو کمیته انضباطی، امید نجاری رئیس سازمان 
تیم های ملی به عنوان عضو کمیته فنی، حسین 
نصیرنژاد داور بین المللی ایران به عنوان عضو کمیته 
کزاد سرمربی تیم ملی ریکرو به عنوان  داوران و بهزاد پا
عضو کمیتــه هــدف کنفدراســیون آســیا انتخاب 

شدند.
عالوه بر این غالمرضا شعبانی بهار رییس فدراسیون 
تیراندازی با کمان ایــران هم به عنوان عضو هیئت 

رئیسه کنفدراسیون آسیا انتخاب شد.

محمد صالحی، نماینده کشورمان در ماده ۱۰۰ متر 
مسابقات جهانی اسکیت سرعت چهارم شد.

در ادامــه مســابقات جهانــی اســکیت ســرعت در 
کلمبیا، محمد صالحی تنها نماینده ایران در ماده ۱۰۰ 
متر بزرگساالن با ثبت زمان ۱۰.۰۰۲ به مقام چهارم این 

ماده دست یافت.
فرناندز از اسپانیا، ویلگاز از کلمبیا، مارتینز از مکزیک و 
صالحی از ایران مقام های اول تا چهارم این ماده را به 

خود اختصاص دادند.
مسابقات جهانی اسکیت سرعت از ۱۵ لغایت ۲۲ آبان 
گه کلمبیا برگزار می شود که محمد صالحی،  در ایبا

محمد امین حیدری در رده سنی بزرگساالن و آزاد 
همتــی در رده ســنی جوانــان از کشــورمان در ایــن 

مسابقات حضور دارند.

سعیدی مدنی به مدال برنز رقابت های سامبوی 
قهرمانی ۲۰۲۱ جهان در ازبکستان دست یافت؛ این 
نخستین نشان سامبوی ایران در میدان جهانی 

گــزارش روابــط عمومی فدراســیون  اســت. بــه 
انجمن هــای ورزش هــای رزمــی، رقابت هــای 
ســامبوی قهرمانی جهان به میزبانی ازبکستان و 
کنون در  در شهر تاشکند از ۲۱ آبان آغاز شــده و هم ا
حــال برگــزاری اســت. در وزن منهــای ۸۸ کیلوگرم 
»محمدرضا ســعیدی مدنی« نماینده ایــران، کار 
خود را با برتــری مقابل حریفانی از قبــرس، لتونی و 
رومانی آغــاز کرد و در ادامه مقابل حریفی از روســیه 
شکســت خورد. مدنی در دیــدار رده بندی حریف 
خود را از پیش روی برداشت تا به مقام سوم و مدال 
برنز دست یابد. این نخستین مدال سامبوی ایران 

در میدان جهانی بود.

داور برجسته فوتبال ایران قرار است یکی از بازی های 
هفته پنجم رقابت های لیگ برتر فوتبال را ســوت 
بزند. علیرضا فغانی، داور بین المللی فوتبال ایران 
که چنــد روزی بــرای اســتراحتی به ایران بازگشــته 
قصد دارد در هفته پنجم رقابت های لیگ برتر ایران 
قضاوت کند. فغانی در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ 
قضاوت نــدارد. به احتمال فــراوان کمیتــه داوران 
یکی از بازی های حساس و مهم این هفته را به وی 
در پنجشنبه و جمعه این هفته برگزار می شود.خواهد سپرد. رقابت های لیگ برتر در هفته پنجم، 

برخی از ملی پوشان پرورش اندام ایران به علت لغو 
سفر به مسابقات آسیایی خواهان استعفای رئیس 

فدراسیون شدند.
کــه برنامــه ریزی هــای الزم از ســوی  در حالــی 
فدراســیون بدنســازی و پرورش اندام برای حضور 
تیم ملــی بــا ۲۴ ورزشــکار در رقابت هــای قهرمانی 
آسیا در لبنان و بیروت انجام شــده بود، اما با اعالم 
فدراسیون به علت شرایط نامساعد امنیتی در لبنان 
که به عنوان میزبان این مســابقات انتخاب شده 

است، سفر ملی پوشان به این کشور منتفی شد.
همین موضوع باعث دلخــوری و درگیری شــبانه 
در اردوی تیــم ملــی شــد و برخــی از ملــی پوشــان 

خواهان اســتعفای رئیس فدراسیون بدنسازی و 
پرورش اندام شــدند که چــرا او در بین ورزشــکاران 
حاضر نشده است تا از زبان او علت های لغو سفر را 

متوجه شوند.

عزت اللهی، دومین لژیونر برتر هفته فوتبال آسیا

خبر

درخشش تالوکاران ایران در مسابقات قهرمانی جهان

کمان آسیا کنفدراسیون تیراندازی با  حضور ۴ ایرانی در 

اسکیت باز ایرانی چهارم جهان شد

کسب نخستین مدال جهانی سامبوی ایران

قضاوت مجدد فغانی در لیگ برتر

کار دست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام داد لغو سفر، 

خبر

مهدی صدوقی داور بین المللی کشتی کاشان 
برای قضاوت دور برگشــت مسابقات لیگ برتر 

کشتی باشگاه های کشور دعوت شد.
 بــر اســاس اعــالم فدراســیون کشــتی مهــدی 
صدوقــی داور بیــن المللــی کاشــان بــه همــراه 
بهترین داوران کشــور مســابقات دور برگشــت 
لیگ برتر کشتی را درروز های ۲۶ و ۲۷ آبان ماه در 

شهر اندیمشک قضاوت می کند.
این داور موفق کشتی کاشان همچنین قضاوت 
در مسابقات مختلف ملی و بین المللی همچون 
جام ریاست جمهوری قزاقســتان، مسابقات 
جهانی بلغارستان، جام های بین المللی جهان 
پهلــوان تختــی، شــاهد و روز جهانــی کــودک و 
مسابقات مختلف کشوری و انتخابی تیم ملی 

و لیگ را در کارنامه خود دارد.

ذوب آهن اصفهان در هفته اول لیگ برتر فوتبال 
بانوان در اولین بازی خود مقابل پاالیش گاز ایالم 

به پیروزی رسید.
پرونــده فصل جدیــد لیگ برتــر فوتبــال بانوان 
باشــگاه های کشــور، بــا انجام شــش دیــدار در 
شهر های مختلف پیگیری شد، در اصفهان و 
از ساعت ۱۳ تیم ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه 
فوالدشهر میزبان تیم پاالیش گاز ایالم بود که در 

نهایت با نتیجه ۲ برصفر به پیروزی رسید.
الهام فرهمند وســمیه فیضی زننده گل ذوب 

آهن اصفهان به تیم پاالیش گاز ایالم بود.

چهارمین رویداد ســوارکاری اســتان در تیران و 
کرون برگزار شد.

سید محمد قائنیان مسئول کمیته اسب اصیل 
هیات ســوارکاری اســتان گفت: در ایــن رویداد 
ســوارکاران با اســب هایی از نژاد عرب، دره شور 

و کرد و عرب وارداتی به هنرنمایی پرداختند.
مهدی فدایی رئیس هیــات ســوارکاری تیران 
و کرون نیز با اشاره به اینکه هفتادو پنج اسب و 
ســوارکار در این رویداد هنرنمایی کردند گفت: 
هدف ایــن برنامــه عــالوه بــر تشــویق و ترقیــب 
جوانــان بــه رشــته ورزشــی ســوارکاری، فراهــم 
کردن شرایط برای آموزش و آشنایی سوارکاران 
با نژاد های مختلف و توانمندی های سوارکاران 

است.

بانــوی آران و بیدگلــی قهرمــان مســابقات 
اتومبیلرانی اساللوم درکالس ۱۵۰۰ سی سی شد.

رئیــس اداره ورزش وجوانــان شهرســتان آران 
وبیدگل: ایــن مســابقات با حضــور نمایندگان 
۱۳ تیم از استان های مختلف کشــور در قزوین 

برگزار شد.
ابــوذر فردنــژاد افــزود: در کالس ۱۵۰۰ ســی ســی 
بانــوان زینــب دلــداده از آران و بیــدگل، حلیمه 
گرگیج از مازندران و عاطفه رجــب زاده از گیالن 

اول تا سوم شدند.

محمدرضــا ســعیدی مدنی بــه مــدال برنــز 
رقابت هــای ســامبو قهرمانــی ۲۰۲۱ جهان 
در ازبکســتان دســت یافــت تــا نخســتین 
نشــان ســامبو ایران در مســابقات جهانــی 
رقم بخــورد.  رقابت هــای ســامبو قهرمانی 
جهــان از ۲۱ آبان ماه به میزبانی ازبکســتان 
کنون در  و در شهر تاشکند آغاز شــده و هم ا

حال برگزاری است.
در ادامه ایــن رقابت هــا در وزن منهــای 
۸۸ کیلوگرم »محمدرضا ســعیدی مدنی« 
نماینده ایــران، کار خــود را با برتــری مقابل 
حریفانی از قبرس، لتونی و رومانی آغاز کرد 
و در ادامه برابر حریف قدرتمندی از روسیه 

شکست خورد.
مدنــی در دیــدار رده بنــدی حریــف خــود را 
از پیــش روی برداشــت تــا بــه مقــام ســوم و 
مدال برنز دســت یابد. این نخستین مدال 

سامبو ایران در میدان جهانی بود.

دعوت داورکاشانی 
برای قضاوت مسابقات 

لیگ برترکشتی

لیگ برتر فوتبال بانوان
گاندو ها  اولین ۳ امتیاز 

در هفته اول

هنرنمایی اسب های اصیل
 در رویداد سوارکاری 

تیران وکرون

قهرمانی بانوی 
آران و بیدگلی در مسابقات

 اتومبیلرانی اساللوم

کسب نخستین مدال جهانی 
سامبو ایران؛ 

»سعیدی مدنی« برنزی شد

بــا برگــزاری دیــدار پیــکان و ذوب آهــن، هفتــه 
ســوم مســابقات لیــگ برتــر فوتبــال، رســما بــه 

پایان رسید.
هفته سوم لیگ برتر در واقع پس از هفته چهارم و با برگزاری دیدار 
پیــکان و ذوب آهن بــه پایان رســید. دیــداری که بــا تصمیمات 

کبریــان، داور دیــدار به ســود پیــکان خاتمه یافت  جنجالی ا
تا این تیــم مشــترکا بــا اســتقالل در صدر جــدول لیــگ قرار 
بگیرد. در هفته ســوم لیــگ برتر تیم های مدعی اســتقالل 
کتور بــا برتــری خانگی برابــر رقبــای خــود، از گل گهر و  و ترا

پرسپولیسی که در این هفته پیروز نشدند، فاصله گرفتند و 
فوالد نیز به اولین پیروزی خود دست یافت.

مروری خواهیم داشت بر ترین های هفته سوم لیگ 
برتر فوتبال ایران:

     بازی هفته: آلومینیوم یک - پرسپولیس 
صفر

گل لیــگ برتــر و بیــن  کــم  در هفتــه 
کثــرا یــک یــا دو  کــه ا دیدارهایــی 

گل داشــتند، دیــدار آلومینیــوم 
و پرســپولیس بــه لحــاظ تعــدد 
موقعیت هــا و پیــروزی بــا ارزش 

میزبان برابر مدافع عنوان قهرمانی 
نســبتا دیــدار بهتــری نســبت به ســایر 

دیدارها بــود. آلومینیوم که به نظر با رســول 
خطیبی لیــگ را روی فرم آغاز کرده اســت حاال در 

باالی جدول و در بین مدعیان قرار گرفته است.
ک      تیم هفته: آلومینیوم ارا

آلومینیوم به واســطه پیروزی برابر مدافــع عنوان قهرمانی 
ترین هــای هفتــه را از آن خــود کرد. ایــن تیم پرسپولیســی 

را بــرد کــه در دو هفتــه نخســت برابــر فــوالد و نســاجی پیروز 
شــده بود و تنهــا یک بازی حســاب شــده می توانســت 

برتری بی عیب و نقصــی را برای آلومینیــوم در برابر 
پرسپولیس رقم بزند.

     سرمربی هفته: رسول 
ک( خطیبی )آلومینیوم ارا

رســول خطیبی که نشــان داده 
اســت متخصــص بــردن یــا متوقف 
کــردن پرســپولیس اســت بــار دیگــر 
خ کشید و برای  تخصص خود را به ر
دومین فصل متوالی، پرسپولیس 

ک شکست داد.  را در ارا
کــه تیمــش  خطیبــی در روزی 
عالــی  دفاعــی  ســازمان  بــا 
کــرده  پرســپولیس را عاجــز 
بــود، روی یــک پــرس بــه 
موقــع در میانــه میــدان و 
حمله سریع به گل پیروزی 
بخــش رســید و خیلــی زود 
فصــل  شکســت  اولیــن 

پرسپولیس را رقم زد.

     دروازه بان هفته: ایمان صادقی )فجرسپاسی(
ایمان صادقی در هفته ای که همراه با تیمش به اولین برد فصل 
رسید، با کلین شــیت برابر صنعت نفت و مهار پنج شوت حریف 
نقش ویژه ای در اولین سه امتیاز فصل داشت. ایمان صادقی با 

نمره خوبی که گرفت یکی از بهترین بازیکنان هفته سوم بود.
     مدافع هفته: دانیال اسماعیلی فر )سپاهان(

اســماعیلی فر با وجود بازی دور از انتظار ســپاهان برابر هوادار، با 
به ثمر رساندن یک گل ســه امتیازی و البته بسته ماندن دروازه 
تیمش شایسته انتخاب به عنوان برترین مدافع هفته بود. او که 
در دو هفته نخست نیز پاس گل داده بود، با گلزنی در بازی سوم 

نشان داد جایش در لیست تیم ملی خالی است.
     هافبک هفته: علیرضا نقی زاده )آلومینیوم(

هافبک آلومینیوم که گل ســه امتیــازی تیمش برابر پرســپولیس 
را به ثمر رســاند، در روزی که عملکــرد دفاعی خوبی بــا ثبت چهار 
بازپس گیری توپ و ۲ پاس کلیدی داشــت بهتریــن بازیکن زمین 
کی ها مقابل پرسپولیس بود. شد. او تکمیل کننده بازی خوب ارا

     مهاجم هفته: ارسالن مطهری )استقالل(
در هفته ای که مهاجم ها کم فروغ بودند، ارسالن مطهری گل سه 
کتور به ثمر رساند تا تیمش به سومین برد  امتیازی استقالل را برابر ترا
متوالی برســد. مطهری که البته به عنوان یار تعویضی به زمین آمد 

در هفته کم گل و کم امتیاز مهاجم ها بهترین مهاجم هفته بود.
     گل هفته: محمد کاظمی )فجرسپاسی(

در اولیــن پیــروزی فجرسپاســی در بازگشــت بــه لیــگ برتر، ایــن 
محمــد کاظمی بــود که بــا یــک شــوت ســرکش از فاصلــه حدود 
۳۵ متری دروازه نفت آبــادان را در دقیقه ۱۹ باز کرد و زمینه ســاز 
پیروزی بــاارزش تیمــش در خانه حریــف شــد. گل او در کنار گل 
دوم فجرسپاســی که توســط میرجوان به ثمر رســید بهترین گل 

هفته بود.

ترین های هفته سوم لیگ برتر فوتبال

تیم خطیبی با بیشترین نماینده در بین ترین های هفته سوم

خبر

کمیته بین المللی المپیک طالی 
کمیــل قاســمی آزادکار وزن ۱۲۰ 
کیلوگرم کشورمان را در بازی های 

المپیک ۲۰۱۲ لندن را به صورت قطعی تایید کرد.
بــه گزارش ایرنــا، پیــش از ایــن نیــز بــا تاییــد کمیته 
بین المللی المپیک، مدال طالی وزن ۱۲۰ کیلوگرم 
کشتی آزاد در بازی های المپیک ۲۰۱۲ لندن به »کمیل 
قاســمی« و »بیــالل ماخــوف« از روســیه بــه صورت 

مشترک تایید کرده بود.
با تایید مثبت بودن تست دوپینگ »آرتور تایمازوف« 
ازبــک و »داویــد مادزمانشــویلی« نفــرات اول و دوم 
کشتی آزاد سنگین وزن المپیک۲۰۱۲  لندن، کمیته 

بین المللی المپیک رسما »کمیل قاسمی« و »بالل 
ماخوف« روسی  را به عنوان مردان طالیی این وزن 

معرفی کرد.
اعالم مدال طالی مشترک قاسمی به همراه آزادکار 
روســی در حالی بود که پیش از این ادعا می شــد که  
طبق قانون اتحادیه جهانی کشــتی این مدال تنها 
به نام کمیل قاســمی ثبت شود. قاســمی به همراه 
بالل ماخوف روسی در المپیک ۲۰۱۲ لندن مدال برنز 

مشترک را کسب کرده بودند.
از نکات بارز این تصمیم آن بود که مدال نقره المپیک 
۲۰۱۲ لندن در این وزن حذف شد و  »دولت شعبان 
گنف« آمریکایی نیز به مدال های  بای« قزاق و »دال

برنز مشترک رسیدند.
کنــون در ســایت کمیتــه بین المللی  ایــن موضوع ا

المپیک به صورت رسمی ثبت شده است.
کمیل قاســمی با این طال تنهــا آزادکار ســنگین وزن 

کشتی آزاد کشورمان است که مدال طال گرفته است.
پیش از این فدراسیون کشتی و کمیته ملی المپیک 
کشــورمان چندیــن مرتبــه برای طــالی المپیــک از 
کمیته بین المللی المپیک پیگیر موضوع بود که این 
کمیته نیز طی چندین نامه اعــالم کرد این موضوع 
باید در هیــات اجرایی کمیتــه بین المللی المپیک 
مورد بررســی قرار خواهد گرفت که در نهایت طالی 
آزادکار پرافتخار کشورمان در المپیک لندن تایید شد.

بر این اســاس باید کمیته ملــی المپیک مــدال برنز 
کمیل کمیل قاسمی را به کمیته بین المللی المپیک 
تحویل دهد و آنها نیز مدال طال را برای ایران ارســال 

کنند.

کرد کمیته بین المللی المپیک طالی قاسمی در المپیک لندن را تایید 

خبر



سال پنجم - شماره 1۲7۶
دوشنبه  ۲۴ آبان 1۴۰۰ - 9 ربیع الثانی 1۴۴۳
1۵7 نوامبر    ۲۰۲1 سالمت

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۴۹۹۷، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸، رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه ۱۷۳ و ۳۹۰ دفتر ۱۹۳ و ۶۱۸ و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به 
موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم فاطمه تنباکوشناس به شناسنامه شماره ۴۷۹ 
کدملی ۱۱۴۱۶۵۱۶۳۷ صادره فرزند تقی نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت ۱۱۵/۱۷ مترمربع پالک شماره ۸۷  فرعی از ۸۵ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه 
ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحات ۱۷۳ و ۳۹۰ دفتر ۱۹۳ و ۶۱۸ و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت 
به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به 
موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن 
تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم محمدصادق دهقانی به شناسنامه شماره ۱۱۲ 
کدملی ۱۱۴۱۵۶۳۲۹۰ صادره فرزند قدیر نسبت به ۳ دانگ به مساحت ۱۱۵/۱۷ مترمربع 
پالک شماره ۸۷ فرعی از ۸۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی 

– ۱۲۱۲۷۰۳ / م الف
»آگهی موضوع ماده ۳ و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی«
۱( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۳۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن یبلوئی خمسلوئی به شماره 
شناسنامه ۴ و کدملی ۱۱۲۹۶۸۴۹۵۴ صادره از فریدونشهر فرزند شیرزاد، در شش دانگ یکباب 
ساختمان دامداری بمساحت ۱۵۰۳/۸۰ مترمربع از پالک ۱ فرعی از ۲۲ اصلی واقع در شهرستان 
فریدونشهر، شهر برف انبار، محله خمسلو، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از 

مالک رسمی )متقاضی خود مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است.
۲( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۳۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه خاتون لچینانی با شماره 
شناسنامه ۳۴۱۰ و کدملی ۱۱۲۸۸۶۴۱۰۱ صادره از فریدونشهر فرزند عیدی محمد در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها، بمساحت ۶۶۵/۷۵ 
مترمربع از پالک ۱ فرعی از ۲۳۸ اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان شاهد، مزرعه کاریزباال )جوی 
کهریز(، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی )متقاضی خود مالک 

رسمی می باشد( محرز گردیده است.
۳( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۳۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدفضل اله موسوی با شماره 
شناسنامه ۴۵ و کدملی ۱۱۲۹۵۵۴۶۵۱ صادره از فریدونشهر فرزند سیدجواد در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها، بمساحت ۱۶۶/۱۰ 
مترمربع از پالک ۱ فرعی از ۲۳۸ اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان شاهد، مزرعه کاریزباال )جوی 
کهریز(، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی )متقاضی خود مالک 

رسمی می باشد( محرز گردیده است.
۴( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۳۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه موسوی با شماره شناسنامه 
۱۸۶ و کدملی ۱۱۲۹۶۰۴۴۱۱ صادره از فریدونشهر فرزند سیدموسی در ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها، بمساحت ۳۰۸/۹۷ مترمربع 

از پالک ۱ فرعی از ۲۳۸ اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان شاهد، مزرعه کاریزباال )جوی کهریز(، 
بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از وراث مالک رسمی آقای سیدموسی موسی 

محرز گردیده است.
۵( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۳۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد الچینانی به شماره 
شناسنامه ۱۰۵ و کدملی ۱۱۲۹۶۰۶۶۰۰ صادره از فریدونشهر فرزند محمدعلی در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها، بمساحت ۹۵۰/۱۰ 
مترمربع از پالک ۱ فرعی از ۲۳۸ اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان شاهد، مزرعه کاریزباال )جوی 
کهریز(، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از وراث مالک رسمی آقای محمدعلی 

الچینانی محرز گردیده است.
۶( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۳۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ایران رحیمی با شماره شناسنامه 
۱۹ و کدملی ۱۱۲۹۷۳۱۸۳۹ صادره از فریدونشهر فرزند رحیم در ششدانگ یکباب خانه بمساحت 
۸۳۳/۳۰ مترمربع از پالک ۲۵۲ اصلی واقع در فریدونشهر، روستای بردآسیاب، بخش سیزده حوزه 

ثبت ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی آقای علی رحیمی محرز گردیده است.
۷( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۳۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد الچینانی به شماره 
شناسنامه ۱۰۵ و کدملی ۱۱۲۹۶۰۶۶۰۰ صادره از فریدونشهر فرزند محمدعلی در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها، بمساحت ۶۶۵/۷۵ 
مترمربع از پالک ۱ فرعی از ۲۳۸ اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان شاهد، مزرعه کاریزباال )جوی 
کهریز(، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از وراث مالک رسمی آقای محمدعلی 

الچینانی محرز گردیده است.
۸( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه خاتون الچینانی با 
شماره شناسنامه ۳۴۱۰ و کدملی ۱۱۲۸۸۶۴۱۰۱ صادره از فریدونشهر فرزند عیدی محمد 
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات قانون توزیع عادالنه آب ها، 
بمساحت ۹۵۰/۱۰ مترمربع از پالک ۱ فرعی از ۲۳۸ اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان شاهد، 
مزرعه کاریزباال )جوی کهریز(، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از مالک 

رسمی )متقاضی خود مالک رسمی می باشد( محرز گردیده است.
۹( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۳۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدفضل اله موسوی با شماره 
شناسنامه ۴۵ و کدملی ۱۱۲۹۵۵۴۶۵۱ صادره از فریدونشهر فرزند سیدجواد در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها، بمساحت ۳۰۸/۹۷ 
مترمربع از پالک ۱ فرعی از ۲۳۸ اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان شاهد، مزرعه کاریزباال )جوی 
کهریز(، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی )متقاضی خود مالک 

رسمی می باشد( محرز گردیده است.
۱۰( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۳۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه موسوی با شماره شناسنامه 
۱۸۶ و کدملی ۱۱۲۹۶۰۴۴۱۱ صادره از فریدونشهر فرزند سیدموسی در ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها، بمساحت ۳۳۲/۸۷ مترمربع 
از پالک ۱ فرعی از ۲۳۸ اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان شاهد، مزرعه کاریزباال )جوی کهریز(، 
بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از وراث مالک رسمی آقای سیدموسی موسی 

محرز گردیده است.
۱۱( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۳۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه موسی با شماره شناسنامه 
۱۸۶ و کدملی ۱۱۲۹۶۰۴۴۱۱ صادره از فریدونشهر فرزند سیدموسی در ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها، بمساحت ۱۶۶/۱۰ مترمربع 
از پالک ۱ فرعی از ۲۳۸ اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان شاهد، مزرعه کاریزباال )جوی کهریز(، 
بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از وراث مالک رسمی آقای سیدموسی موسی 

محرز گردیده است.
۱۲( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۳۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدفضل اله موسوی با شماره 
شناسنامه ۴۵ و کدملی ۱۱۲۹۵۵۴۶۵۱ صادره از فریدونشهر فرزند سیدجواد در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها، بمساحت ۳۳۲/۸۷ 
مترمربع از پالک ۱ فرعی از ۲۳۸ اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان شاهد، مزرعه کاریزباال )جوی 
کهریز(، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی )متقاضی خود مالک 

رسمی می باشد( محرز گردیده است.
۱۳( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۳۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نصرت اله گوگونانی با شماره 
شناسنامه ۱۸۱ و کدملی ۱۱۲۹۵۷۲۴۰۴ صادره از فریدونشهر فرزند صفدر در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی با حقابه طبق قانون و مقررات توزیع عادالنه آب ها، بمساحت ۱۶۱۶/۸۵ 
مترمربع از پالک ۱ فرعی از ۲۳۸ اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان شاهد، مزرعه کاریزباال )جوی 
کهریز(، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری از مالک رسمی )متقاضی خود مالک 

رسمی می باشد( محرز گردیده است.
۱۴( برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۳۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شهرام اصالنی با شماره شناسنامه 
۱۰۲۴ و کدملی ۱۱۲۹۸۹۴۷۳۸ صادره از فریدونشهر فرزند ملک محمد در ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور بمساحت ۱۰۰۰ مترمربع از پالک ۱ فرعی از ۲۳۸ اصلی واقع در فریدونشهر، بلوار 
بسیج، جنب شهرک امام، بخش سیزده حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری مع الواسطه از مالکان 

رسمی آقایان حاج محمد، نوراله، یداله و میرزآقا همگی اصالنی محرز گردیده است.
لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا بشرح فوق به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۴، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر 

سیدمحمد حسینی – ۱۲۲۰۷۴۴ / م الف
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(

شماره آگهی: ۱۴۰۰۰۳۹۰۲۱۴۱۰۰۰۰۴۱، تاریخ آگهی: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲، شماره پرونده: 
۱۳۹۹۰۴۰۱۱۱۲۳۰۰۰۸۷۷، آگهی مزایده پرونده شماره بایگانی ۹۹۰۰۲۸۹، وضعیت و 
مشخصات ملک به شماره پالک ۳۹۷۰۲ )سی و نه هزار و هفتصد و دو(  فرعی از ۴۰۶ )چهارصد 
و شش( اصلی بخش ۱۶ اصفهان مفروز و مجزا شده از ۱۴۴۳۸ فرعی از اصلی مذکور به مساحت 
۱۶۴/۵۸ مترمربع به شرح ذیل اعالم می گردد. حدود اربعه: شماال در دو قسمت بطول های 
)۷/۲۳( هفت متر و بیست و سه سانتیمتر )۴/۷۷( چهار متر و هفتاد و هفت سانتیمتر اول و دوم 
دیوار و پنجره است اول به فضای مشاعی دوم به فضای پشت بام شرقا در شش قسمت که قسمت 
چهارم آن شمالی قسمت دوم آن جنوبی است. بطولهای )۵/۵۶( پنج متر و پنجاه و شش سانتیمتر 
)۵/۲۰( پنج متر و بیست سانتیمتر )۴/۲۷( چهار متر و بیست و هفت سانتیمتر )۵/۲۰( پنج متر و 
بیست سانتیمتر )۳/۹۵( سه متر و نود و پنج سانتیمتر )۱/۸۲( یک متر و هشتاد و دو سانتیمتر اول 
و دوم دیواریست سوم درب و دیوار است چهارم تا ششم دیواریست اول به فضای ملک مجاور شماره 
۱۴۴۳۹ فرعی از ۴۰۶ اصلی دوم تا چهارم به راه پله و آسانسور مشاعی پنجم و ششم به فضای ملک 
مجاور شماره ۱۴۴۳۹ فرعی از شماره ۴۰۶ اصلی جنوبا در دو قسمت بطولهای )۲/۵۳( دو متر 

و پنجاه و سه سانتیمتر )۹/۴۷( نه متر و چهل و هفت سانتیمتر اول و دیوار و لبه بالکن دوم دیوار و 
پنجره است اول و دوم به فضای حیاط مشاعی غربا بطول )۱۵/۶۰( پانزده  متر و شصت سانتیمتر 
دیواریست به فضای ملک مجاور شماره ۱۴۴۳۷ فرعی از شماره ۴۰۶ اصلی مشخصات منضمات 
ملک پارکینگ به مساحت ۱۱ به حدود اربعه شماال بطول )۲/۲۰( دو متر و بیست سانتیمتر خط 
فرضی به محوطه مشاعی است شرقا بطول )۵/۰۰( پنج متر خط فرضی به محوطه مشاعی است 
جنوبا بطول )۲۰/ ۲( دو متر و بیست سانتیمتر خط فرضی به محوطه مشاعی است غربا بطول 
)۵/۰۰( پنج متر، خط فرضی به محوطه مشاعی است انباری به مساحت ۴/۱ به حدود اربعه 
شماال بطول )۱/۸۲( یک متر و هشتاد و دو سانتیمتر دیواریست، به پشت بام شرقا بطول )۲/۲۵( 
دو متر و بیست و پنج سانتیمتر دیواریست به اتاق آسانسور جنوبا  بطول )۱/۸۲( یک متر و هشتاد و 
دو سانتیمتر درب و دیواریست به راه پله و آسانسور مشاعی غربا بطول )۲/۲۵( دو متر و بیست و پنج 
سانتیمتر دیواریست به پشت بام مشخصات مالکیت: مالکیت علی موالیی زاده فرزند اکبر شماره 
شناسنامه ۶۳۳ تاریخ تولد ۱۳۵۸/۰۱/۲۱ صادره از شیراز دارای شماره ملی ۲۲۹۸۰۱۰۳۴۱ 
بعنوان مالک شش دانگ  عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۸۵۵۵۶۶ 
سری ب سال ۹۸ با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۳۵۰۲۱۲۹۰ ثبت و صادر گردیده 
است. محدودیت: ششدانگ پالک مذکور بموجب دستور شماره ۱۳۹۹۰۵۸۰۲۱۴۱۰۰۰۷۲۲ 
مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ صادره از واحد اجرای اسناد رسمی شاهین شهر به میزان شش دانگ عرصه 
و اعیان به نفع مینا خراسانی بازداشت می باشد. طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از ملک 
موردنظر به شماره پالک ثبتی ۳۹۷۰۲ )سی و نه هزار و هفتصد و دو( فرعی از ۴۰۶ )چهارصد و 
شش( اصلی مفروز و مجزی شده از ۱۴۴۳۸ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش شانزده اصفهان 
به نشانی شاهین شهر خیابان شهید بهشتی )مخابرات( فرعی ۱۰ شرقی پالک ۱۰ کدپستی 
۸۳۱۶۷۴۸۳۸۷ مجتمع مسکونی ۴ طبقه جنوبی )ساختمان نمونه( طبقه سوم واحد چهار 
یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت ۱۶۴/۵۸ مترمربع می باشد که با سازه ازنوع اسکلت 
بتونی و نمای بیرونی سنگ و آجر و قدمت حدود سه سال دارای ۳ اتاق خواب، آشپزخانه، حمام و 
سرویس بهداشتی انباری و یک باب پارکینگ مسقف بوده، پوشش دیوارهای سالن های پذیرایی 
و اتاقهای خواب ازنوع اندود گچ و کاغذ دیواری بوده و پوشش کف اتاق های خواب و پوشش کف 
سالن پذیرایی ازنوع سرامیکی است. آشپزخانه ازنوع اپن با پوشش بدنه و کف کاشی و سرامیکی و 
کابینت هایگالس می باشد. حمام و سرویس بهداشتی دارای پوشش کف و بدنه کاشی و سرامیک 
است. دربهای داخلی چوبی و پنجره ها آلومینیومی دوجداره می باشد. این ملک دارای انشعابات 
آب مشترک و برق و گاز مستقل بوده، سیستم گرمایش آن پکیج و رادیاتور و سیستم سرمایش آن 
کولر آبی است. لذا باتوجه به موارد پیش گفته، تحقیق و بررسی انجام شده، موقعیت و قدمت 
ملک و نیز درنظرگرفتن جمیع جهات موثر در قضیه ارزش ششدانگ ملک موردنظر بااحتساب 
قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات در زمان مباشرت به مبلغ ۲۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال )بیست و چهار میلیارد و پانصد و میلیون ریال( ارزیابی و اعالم می گردد و بنابر اعالم بستانکار 
فاقد بیمه می باشد که از ساعت ۹ الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۰۹/۰۸/ ۱۴۰۰ در واحد اجرای اسناد 
رسمی شاهین شهر واقع در شاهین شهر خیابان مدرس به مزایده گذارده می شود. مزایده برای 
ششدانگ پالک ثبتی شماره ۳۹۷۰۲ )سی و نه هزار و هفتصد و دو( فرعی از ۴۰۶ )چهارصد و 
شش( واقع در بخش ۱۶ شاهین شهر از مبلغ ۲۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )بیست و چهار میلیارد و 
پانصد و میلیون ریال( شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری وغیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده درصورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد می گردد. ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه سیمای شهر چاپ اصفهان مورخ 
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ درج و منتشر می گردد و درصورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. 
توضیحا شرکت در جلسه مزایده بعنوان خریدار منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه مزایده به 
حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده به همراه تقاضای کتبی و 
ارایه کارت شناسایی معتبر الزامی بوده و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتی که ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ده درصد واریز شده قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد. دراین صورت عملیات فروش بنفع بستانکار ادامه می یابد. رشید توکلی 
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آگهی

اهمیت ماساژ درمانی در فصل پاییز 
متخصصان می گویند انجام ماساژ 
در فصل پاییز می تواند برای سالمت 

جسم و روان فرد مفید باشد. 
ماساژ یکی از راهکار های ساده و موثر برای ایجاد آرامش 
در ماهیچه هــا و بدن اســت. متخصصان همــواره به 
افراد پیشــنهاد می کنند هر چند وقت یکبــار اقدام به 
ماساژ بدن کنند و از فواید آن لذت ببرند. هم اینک در 
فصل پاییز قرار داریم و انجام ماساژ در این فصل یکی از 

کید متخصصان بوده است. توصیه های ا
در این مطلب بــه اهمیت انجام ماســاژ در فصل پاییز 

می پردازیم:
1- بهبود خلق و خو و آرامش ذهن

انجام ماســاژ بــه بهبــود آرامــش ذهن و جســم کمک 
می کند. مطالعات نشان داده است انجام ماساژ به طور 
منظم می تواند برای کاهش سطح استرس و کنترل آن 
مفید باشد. ماساژ باعث افزایش تولید هورمون های 
ســروتونین و دوپامیــن در بدن می شــود که مســئول 
احساس خوشی هستند. همچنین این کار به کاهش 
سطح کورتیزول خون که مسئول استرس است کمک 
می کند. همه این موارد منجر به بهبود سالمت روانی 

فرد می شود.
2- افزایش ایمنی بدن

زمانی که فرد اقدام به ورزش می کند، بدن پس از مدتی 
ک و خســتگی می شــود. ماســاژ منظم  دچار اســتهال
می تواند باعث افزایش گردش خون در بدن و رسیدن 
کسیژن کافی به سلول ها شود که این امر می تواند به  ا
تقویت سیســتم ایمنی بدن کمک کنــد. پاییز فصل 

بیماری هایی همچون سرماخوردگی و آنفلوانزا است و 
تقویت سیستم ایمنی بدن برای مقابله با این بیماری ها 

ضروری است.
۳- درمان درد و رنج، گرفتگی و کشیدگی

گرفتگــی  انجــام ماســاژ منظــم بــه آرامــش و رفــع 
ماهیچه های بدن و التیام جراحت های کوچک وارده 
کمک می کند. در صورتی که در استفاده از ماهیچه ها 
زیــاده روی شــود، بــروز گرفتــی و درد در آن هــا افزایش 
می یابد و ساده ترین راهکار برای جلوگیری و درمان آن 

انجام ماساژ است. ماساژ باعث گردش مناسب خون 
کسیژن رســانی به بافت ها و ماهیچه ها  در بدن و نیز ا
می شود و روند التیام جراحت ها و گرفتگی ها را تسریع 

می کند.
۴- مقابله با افسردگی های فصلی

نور گرمابخش خورشــید می تواند یکــی از راهکار های 
ســاده برای خالصی از افسردگی باشــد. با این حال، با 
آغاز فصل پاییز طــول روز ها کوتاه و میــزان دریافت نور 
خورشید کم می شود و این به معنای افزایش اضطراب 

و خطر بروز افسردگی های فصلی اســت. با این وجود، 
کمتر کسی می داند تاثیرات انجام ماساژ معادل روان 
درمانی است. مطالعات نشان داده است ماساژ باعث 
افزایش انتقال دهنده های عصبی شــده و به کاهش 
اضطراب و نگرانی فرد منجر می شود. همچنین ماساژ 
با پایین آوردن سطح ضربان قلب، می تواند به آرامش 

بیشتر بدن کمک کند.
از دیگر فواید ماســاژ در فصــل پاییز می تــوان به بهبود 

کیفیت خواب اشاره کرد.

دانستنیها
متخصصــان انگلیســی می گوینــد عوامــل 
مختلــف باعــث بــروز بیمــاری کبــد چــرب 

می شود. 
کبد چرب یکی از بیماری های بســیار رایج 
محســوب می شــود در طول دو دهــه اخیر 
میزان ابتال به بیماری کبد چرب غیرالکلی 
به شــدت افزایش یافته است به طوری که 
برآورد می شود ۲۵ درصد از جمعیت جهان 

به درجاتی از این بیماری مبتال هستند.
گرچــه اصلی تریــن دلیــل بــروز کبــد چــرب 
مصرف مشــروبات الکلی اســت، امــا برخی 
عوامــل می توانــد هماننــد الــکل باعــث 

بیماری کبد شود.
بیماری کبد چرب با ســاخته شدن چربی 
در ســلول های کبد خود را نشــان می دهد 
و  مصرف الــکل آن را تشــدید می کند با این 
حــال، در افــرادی کــه از ایــن نوشــیدنی ها 
اســتفاده نمی کننــد نیــز احتمــال بروز ایــن 

بیماری وجود دارد.
مرکــز ســالمت همگانــی انگلیــس بــرآورد 
می کنــد یــک نفــر از هــر ســه شــهروند این 
کشــور بــه درجاتــی از کبــد چــرب غیرالکلی 
مبتالست؛ گرچه درجات خفیف کبد چرب 
باعث آســیب به بافت این اندام نمی شود، 
امــا در طــول زمان ایــن موضــوع می توانــد 
منجر به آسیب شدید به کبد شده و سیروز 

کبدی را درپی داشته باشد.
کبــد چــرب غیرالکلــی می توانــد بــه دالیــل 
مختلــف بــروز کنــد کــه اصلی تریــن آن هــا 

شامل موارد ذیل می شود:
۱- چاقی و اضافه وزن

۲- دیابت نوع ۲
۳- سطح باالی فشار خون 

۴- سطح باالی کلسترول خون
۵- ابتــال بــه ســندرم متابولیــک )ترکیــب 

دیابت، فشار خون باال و چاقی(
۶- سن بیش از ۵۰ سال
۷- استعمال دخانیات

شناســایی بــه موقــع ابتــال بــه کبــد چــرب 
بســیار ضــروری اســت، زیرا این بیمــاری را 
می تواند به مانند بسیاری از بیماری ها در 
صورت تشخیص به موقع به طور موثرتری 

درمان کرد. از این رو، متخصصان انگلیسی 
کید  همواره بر شناســایی عالئم بیمــاری تا
دارند. از رایج ترین عالئم ابتال به کبد چرب 

می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱- درد معده و شکم

۲- از دست دادن اشتها
۳- بی حالی

۴- حالت تهوع
۵- اسهال

۶- احساس عمومی ناخوشی
با پیشــرفت بیماری عالئم شــدت گرفته و 
ممکــن اســت آســیب دائمی به بافــت کبد 
وارد شــود در این موارد عالئم بیمار شــامل 

موارد ذیل می شود:
۱- یرقان به طوری که پوست و چشم ها به 

زردی می گراید. 
۲- تورم در پاها، دســتان، و مچ ها به دلیل 

احتباس آب در بدن
۳- تورم در شکم

۴- درجــه حــرارت بــاال و یــا حمــالت تب و 
لرزی

۵- خارش شدید پوست
۶- از دست دادن قابل توجه وزن بدن

و  انگشــتان  شــدن  شــکل  منحنــی   -۷
ناخن ها

۸- قرمزی کف دست
۹- ضعف و تحلیل عضالت

۱۰- گیجی و مشکالت حافظه
۱۱- بی خوابی و اختالالت خواب

۱۲- تغییــر خلقیــات بــه دلیــل تولیــد مواد 
سمی و زائد در مغز

۱۳- خونریزی داخلی به دلیل خارش زیاد 
و مدفوع قیری شکل

کبد چرب  اصلی ترین دالیل بروز 

کبد چرب

آب انار، فولیکول های مو را تقویت می کند و مانع 
از ریزش مو می شود.

پوست انار از ریزش مو و بروز شوره سر جلوگیری 
می کند.

جوشــانده پوســت انار خواص بســیاری دارد از 
جمله پیشگیری از ریزش مو، تقویت استخوان، 
کمــک  پیشــگیری از بیماری هــای قلبــی، 
بــه سیســتم گــوارش و... در این مقالــه طریقه 
استفاده از جوشانده پوست انار برای پیشگیری 
از ریزش مو و دیگر بیماری ها را مورد بررسی قرار 

داده ایم.
طرز اســتفاده: مقداری پوســت انــار را بــا روغن 
مو مخلوط کنید و ریشــه های مو را کامــال با آن 
ماساژ دهید. ۲ساعت بعد یا روز بعد با شامپوی 

مالیم بشویید.
     درمان خانگی گلودرد:

گر دچار گلودرد یا درد لوزه هستید، برای تسکین  ا
درد از پوست اناراستفاده کنید.

طرز استفاده: یک مشت پوست انار را در مقداری 
آب بجوشانید و از صافی رد کنید. پس از خنک 

شدن با آن غرغره کنید.
     از بیماری قلبی پیشگیری می کند:

کسیدان های  پوست این میوه سرشار از آنتی ا
قوی اســت کــه بــا بیماری های قلبی کشــنده 
مقابله می کنــد. میزان کلســترول و اســترس را 
کاهش می دهد و سالمت قلب را حفظ می کند.

طرز استفاده: یک قاشق چای خوری پودر انار 
را با یک لیوان شیر ولرم مخلوط و به طور روزانه 

مصرف کنید.
     استخوان را تقویت می کند:

پوست انار خاصیت ضدباکتریایی و ضدالتهابی 
دارد و از طرفی در کند کردن روند از دست رفتن 
کــم اســتخوان بــه ویــژه در زنانی کــه نزدیک  ترا
به ســن یائســگی هســتند، موثر اســت. نتایج 
بررسی ها نشان می دهد، مصرف پودر پوست 
انار استخوان را تقویت می کند و مانع بروز پوکی 

استخوان می شود.
طرز استفاده: شب به شب ۲قاشق چای خوری 
پودر پوست انار را با یک لیوان آب ولرم مخلوط 

کنید و بنوشید.

دانستنی ها

عصاره این میوه پاییزی 

مانع ریزش مو می شود 

تحقیقــات دانشــمندان نشــان 
می دهــد، پخــت غــذا در دمــای 
بســیار زیاد می تواند به ســالمتی 

آسیب رساند. 
گر شما نیز از افرادی هستید که طرفدار استیک های  ا
زیاد پخته شده و سمبوسه های سرخ شده ترد شده 
هستید، ممکن است مجبور شوید نظر خود را تغییر 
دهید؛ چرا که تحقیقات نشــان می دهد دمای زیاد 

ممکن است خطر قلبی را در شما افزایش دهد.
حتی باید گفت چیز هایی که دوبار ســرخ شده اند، 
گرچــه شــاید این مطلب  خطــر باالتری نیــز دارنــد. ا
جدیدی به نظر نرســد؛ چرا کــه همه مــا می دانیم از 

غذا های ســرخ کردنی و روغنی باید دوری کــرد؛ زیرا 
روغن اضافی برای قلب و نیز دور کمر ما ضرر دارد؛ اما 
بر اساس تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۶ در مجله تغذیه 
»journal Nutrition« منتشــر شد، نشان داد ممکن 
اســت دمایی که ما غذای خــود را در آن دما میپزیم، 
ممکن است مشکل حقیقی باشد و نه میزان روغنی 
 »Raj Bhopal« که مــا اســتفاده می کنیــم.راج بوپــال
اســتاد بهداشــت عمومــی در دانشــگاه ادینبــرو کــه 
ریاست این تحقیقات را بر عهده داشته، در این باره 
می گوید: این به ســرخ کردن ارتباطی ندارد؛ بلکه به 

فرایند پخت و پز و درجه حرارت مرتبط است.
زمانی که ما غــذا را در دمای باال میپزیم، این مســأله 

ســبب می شــود تا مواد شــیمیایی کــه ما بــه عنوان 
آالینده هــای نئــو )NFCs( آن را می شناســیم، آزاد 
شــود. این گــروه شــامل اســید های چــرب ترانس یا 
»چربی های ترانس« که می دانیم خطر بیماری قلبی 
را افزایش می دهد، می شــود. بوپال می گوید: زمانی 
که دما باالست، چربی های ترانس در سرعت باالیی 
تولید می شــود. محققان بر این باورند که غذا هایی 
که معموال شــامل طبخ غــذا در روغــن داغ در دمای 
باال می شــوند، می تواند چرایی اینکه نــرخ بیماری 
قلبی در جمعیت های مشخصی مانند افراد جنوب 
کستان، هند، بنگالدش  کنان پا شرقی آسیا مانند سا
بوتان، مولداوی و سری النکا بیشتر دیده می شود و 

خطر بیماری های قلبی که در این کشور ها چهار برابر 
است، توضیح دهد.

پروفســور بوپــال همچنیــن بــه تحقیقــات خــود در 
خصــوص افزایش خطر ابتــال بــه بیماری های قلبی 
در میان مردم اســکاتلند نیز اشــاره کرده و گفــت: در 
اسکاتلند، باالترین نرخ حمله قلبی در میان جمعیت 
کن اســت و گــروه بعــدی، هندی ها  کســتانی ســا پا
هســتند. او همچنیــن می گویــد: عقالنی اســت که 
از خــوردن تنقالتی کــه در روغن بــا دمای باال ســرخ 
شده اند، اجتناب شود؛ همچنین پروفسور بوپال که 
خود به روغن زیتون روی آورده می گوید: روغن زیتون 

تا دمای خیلی زیاد داغ نمی شود.

آیا طبخ غذا در دمای باال برای سالمتی ضرر دارد؟ 

پژوهش
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واتس اپ بــه زودی برای شــما این امــکان را فراهم 
می کنــد کــه وضعیــت "آخریــن بازدیــد" خــود را از 

مخاطبان خاص مخفی کنید.
 واتس اپ ممکن اســت یک تغییر سیاست حفظ 
حریم خصوصی بحث برانگیز پشــت خود داشــته 
باشد. در حالی که آخرین به روزرسانی بتا برای رفع 
نگرانی هــای مربــوط به حریــم خصوصــی در مورد 
شــرکت مادر این پیام رسان یعنی فیســبوک )متا( 
کمک زیادی نمی کند، اما حداقل به کاربران کمک 
می کند در مواجهه با افراد دیگری کــه از این برنامه 

استفاده می کنند، خصوصی تر بمانند.
نســخه بتــای واتــس اپ در ٰآخریــن به روزرســانی 
۲.۲۱.۳۳.۱۴، گزینه ای را ارائه می دهد که به شما 
امکان می دهد وضعیت »آخرین بازدید« خود را از 

مخاطبین خاص پنهان کنید.
در نســخه فعلــی، واتس اپ فقط ســه گزینــه برای 
ک گذاری »آخرین بازدید« امکان پذیر می کند،  اشترا
همه افرادی که شماره شــما را دارند، فقط افرادی 
که در مخاطبین شما ذخیره شده اند یا هیچ کس. 
ک گذاری آخرین بازدیــد را با  راه حــل جدید، اشــترا

کثریت قریب به اتفاق دوستان و اعضای خانواده  ا
فراهم می کند، در حالی که این امکان را نیز به شما 
می دهد که افرادی را که نمی خواهید، از این لیست 
گر می خواهید فرصتی برای استفاده  حذف کنید. ا
از این قابلیت داشته باشــید، آخرین نسخه بتای 
واتس اپ را از پلی استور دانلود کنید. البته در حال 
حاضر، این تغییر هنوز به طور گسترده در واتس اپ 
اعمال نشده و تنها در دسترس تعداد محدودی از 
آزمایش کنندگان نسخه بتا قرار گرفته است، امابه 
نظر می رســد زمان زیادی طول نخواهد کشــید تا 
واتس اپ آن را در دســترس تمام کاربــران خود قرار 

دهد. 

کمپانی سامسونگ از شلوار جین ویژه ای رونمایی 
کرده است که تنها از یک جیب اختصاصی برای 
نگهداری گلکسی زد فلیپ ۳ برخوردار شده است.

کمپانی سامسونگ از شلوار جین ویژه ای رونمایی 
کرده است که تنها از یک جیب اختصاصی برای 
نگهداری گلکسی زد فلیپ ۳ برخوردار شده است.

 شاید برای شــما هم پیش آمده باشــد که موقع 
خریــدن شــلوار جیــن بــه دنبــال گزینه هایــی با 
جیب هــای بــزرگ بــرای قــراردادن تلفــن همراه 
هوشمند خود در آن باشید و انتخاب هایتان به 

همین دلیل با محدودیت زیادی روبرو شود.
به نظر  می رســد کــه سامســونگ از این مشــکل 
گاه است و سعی داشته است تا با شلوار  کاربران آ
جین اختصاصی خود مشکل یاد شده را رفع کند.

کی از آن است که  گزارش های به دســت آمده حا

کمپانی سامسونگ در همکاری با برند دکتر دنیم 
کت دنیوم  از شلوار جین ویژه ای به نام زد فلیپ پا
رونمایی کرده است که جیب اصلی در آن به نفع 
جیبی برای قــرار دادن گلکســی زد فلیــپ ۳ کنار 

گذاشته شده است.
عرضه این شلوار جین به همراه گلکسی زد فولد ۳ 
تبلیغی به جا و احتماال موثر است اما سامسونگ 
اصرار داشته است که این مینیمالیسم احتماال 
به ترند بزرگی برای آینده شلوارهای جین تبدیل 

خواهد شد.
البته فعال ۴۵۰ عدد از این شــلوار با اســتایل های 
زنانــه و مردانــه تولیــد شــده اســت. همچنیــن 
پرداخــت ۱۱۱۲ دالر آمریــکا  می توانید یکــی از این 
شــلوار ها را بــه همــراه یــک گلکســی زد فلیــپ ۳ 

خریداری کنید.
البته باید به یاد داشته باشید این شلوار به نحوی 
طراحی شــده اســت که تنها یک تلفن همــراه را  
می توان در آن جا داد و هنوز مشخص نیست که 
برای کلیدها یا کیف پول چه تدبیری اندیشیده 
شــده اســت. همچنین تنها جیب این شــوار به 
گونه ای طراحی شده است که بخش کوچکی از 
بدنه تلفن همراه شما بیرون خواهد ماند و همین 

دعوت نامه ای برای دزدیدن آن  می شود.

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید 
دستگاه تصویربرداری از کل بدن شدند که تا پایان 

سال مجوز تولید انبوه آن اخذ می شود. 
محمدرضا آی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان 
گفت: دســتگاه اســکن قلب ایرانی ســاخته شــده 
کنون در ۶ بیمارستان نصب شده  در این شرکت تا
و ما در صدد ساخت دســتگاه های دیگری در این 

زمینه بوده ایم.
وی افــزود: دســتگاه اســپکت جنــرال یکــی از 
دستگاه های جدید این شرکت اســت که در موارد 
پزشکی از همه بدن امکان تصویربرداری را دارد که 
امسال تســت های کلینیکال این دســتگاه شروع 

می شود.
کید بر اینکه دســتگاه اســپکت جنرال، جز  وی با تا
دستگاه های تصویربرداری پزشکی هسته ای است 
اما از همــه ارگان های بدن تصویربــرداری می کند، 
گفت: استفاده از این دستگاه تصویربرداری از قلب، 
سیســتم اســکلتی بدن، مغز و… را فراهم می کند و 
یکی از پرکاربردترین دستگاه های تصویربرداری به 

شمار می رود.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر دستگاه های 
گانه هســتند که با  تصویربــرداری بــه صــورت جدا
گانه ندارد و  اســتفاده از اینکه نیاز به دســتگاه جدا
با اســتفاده از یک دســتگاه چندین تصویربرداری 

انجام می گیرد.
آی با بیان اینکه نمونه خارجی این دستگاه وجود 

دارد، بیان کرد: نمونه خارجی این دستگاه در کشور 
وجود دارد اما با تولید انبوه این دستگاه می توانیم 
سیســتم های جدیــد تصویربــرداری چنــدکاره را 

جایگزین دستگاه های خارجی مستهلک کنیم.
مدیرعامل این شــرکت با بیان اینکه پایان امســال 
مجوزهای ساخت و تولید این دســتگاه را دریافت 
کنون با کسب دانش فنی ساخت  می کنند، گفت: ا
آن به جمع تولیدکنندگان این دستگاه پیوسته ایم.

وی بــا بیان اینکــه قیمت ایــن دســتگاه ۶۰ درصد 
نمونه خارجی قیمــت دارد، گفــت: در حال حاضر 
۲۰۰ دســتگاه خارجــی با عمر بــاالی ۱۰ ســال وجود 
دارد از ایــن رو عالوه بر جایگزینی این دســتگاه ها با 
نمونه های ایرانــی می توانیم پیش بینــی کنیم در 

سال به ۱۰ تا دستگاه اسپکت جنرال نیاز داریم.
وی با بیان اینکه برنامه صادراتی برای این دستگاه 
بعد از تولید داریم، گفت: در ابتدا کشورهای همسایه 
و سپس توسعه بازار در سایر کشورها جز برنامه های 

ما در این شرکت به شمار می رود.

 SN۲۰ ۶ موتور رپتور نمونه اولیه استارشیپ به نام 
برای تست احتراق استاتیک در مقر اسپیس ایکس 

به نام »استاربیس« روشن شدند.
این خبر نشان می دهد اسپیس ایکس همچنان 
مشــغول آزمایش نمونه اولیه موشک استارشیپ 

است.
ایــالن ماســک مدیــر ارشــد اجرایی این شــرکت در 
توئیتی در این باره نوشت: تست احتراق استاتیک 

خوب با تمام ۶ موتور!
ایــن شــرکت فضایــی مشــغول توســعه موشــک 

استارشیپ است تا در آینده فضانوردان و محموله 
را بــه مــاه، مریــخ و دیگــر مقاصــد دوردســت ببرد. 
اســپیس ایکس پیش از این نمونه های متعددی 
از این موشک را آزمایش کرده و چند نسخه را همراه ۳ 
موتور به ارتفاع ۱۰ کیلومتری زمین نیز فرستاده است.
اما نمونه اولیــه SN۲۰ فعالیت بزرگ تری را بررســی 
می کند. قرار است این نمونه سوار بر موشک سوپر 
هوی نخستین تست پرتاب به مدار زمین را انجام 
دهد. اسپیس ایکس تصمیم دارد این تســت را در 

هفته ها یا ماه های آینده انجام دهد.

کنید "آخرین بازدید" را از برخی مخاطبان مخفی 

رونمایی از شلوار جین اختصاصی سامسونگ 
گلکسی زد فلیپ ۳ با جیبی برای 

در یک شرکت دانش بنیان؛

کل بدن ساخته شد دستگاه تصویربرداری از 

برای تست احتراق؛

۶ موتور نمونه اولیه استارشیپ روشن شدند

فناوری طرح جدید هواوی برای هدست دوگانه با قابلیت 
)AR( و واقعیت افزوده )VR( تلفیق واقعیت مجازی

از  یکــی  بــه  کنــون  ا هــواوی 
شــرکت های پیشــگام در زمینه 
فناوری تبدیل شده و علی رغم 
محدودیت های فراوان همچنان به رشد خود ادامه 
می دهد. در همین راستا این شرکت پتنت جدیدی 
در مورد تلفیق دو فناوری واقعیت مجازی و واقعیت 
افزوده بــه ثبت رســانده که می تواند تحولــی بزرگ 

در این حوزه ایجاد کند.
هدســت های واقعیــت مجــازی در کنــار فنــاوری 
واقعیــت افــزوده نســبت بــه چنــد ســال قبــل 
پیشــرفت های فراوانــی را بــه خــود دیده اند. ایــن 
هدست ها حاال عالوه بر حوزه گیم، در شبیه سازی 
محیطی، طراحی ســاختمان، طراحی صنعتی و 
حتی آموزش نیز مورد اســتفاده قرار می گیرند. این 
پتانسیل باال باعث شــده تا هواوی به عنوان یکی 
از بزرگ ترین تولیدکنندگان گجت های هوشمند، 
رویکردی جدی را در این حوزه دنبال کند. هواوی 
به تازگی طرح اختراع جدیدی  را به ثبت رسانده که 
 Dual Mode Headset با نام هدست حالت دوگانه یا 
کــه بــا شــماره  ح  شــناخته می شــود. این طــر
CN۱۱۱۱۳۳۳۶۴B در اداره مالکیت معنوی چین 
ثبت گردیده، در واقع هدســتی ترکیبی از واقعیت 

مجازی و واقعیت افزوده خواهد بود.
واقعیت مجازی یا به اختصار VR به شبیه ســازی 
محیط پیرامونی کاربر توسط یک سیستم پردازشی 
)ماننــد گوشــی، کامپیوتــر یــا هــر دســتگاه دارای 
پردازنده( اطالق می شود که اجازه می دهد فرد به 
صورت کامل خود را درون فضای مجازی احساس 

کند. در مقابل واقعیت افزوده همان محیط واقعی 
پیرامون انســان را برای افزودن اطالعات، تصاویر، 
شخصیت ها و به صورت کلی هر داده اضافی و مورد 
نیاز هدف، به کار می گیرد. در این حالت کاربر خود 
را در دنیای واقعی می  بیند کــه اطالعات، تصاویر، 
داده ها و حتی صــوت و جلوه  هــای ویــژه ای به آن 

اضافه شده  اند.
جدای از محصوالت پیشین هواوی، اختراعی که به 
تازگی به نام این شرکت ثبت شده، نوید فناوری های 
پیشرفته تری با تلفیق قابلیت های  VRو AR  را به 

کاربران می دهد.
در تصاویر مربوط به این پتنت شاهد یک هدست 

با شکل و شمایلی جدید هســتیم که شامل یک 
کت برای تعبیه یک نمایشــگر در کنار یک آینه  برا
برای بازتاب محتوای نمایش داده شــده توســط 

نمایشگر است.
اما عملکرد این هدست بدین گونه است که با اتصال 
نمایشــگر و آینه به فریــم اصلی، امــکان جابجایی 
بین این دو فراهم شــده تا در زمان مناســب یکی از 
آنها در مقابل چشمان کاربر قرار بگیرد. در این حالت 
امکان تجربه هم زمان واقعیــت مجازی و واقعیت 

افزوده برای کاربران فراهم شود.
در اولین شرایط صفحه بازتابنده یا آینه میدان دید 
کاربری که از هدست استفاده می کند را پوشانده و 

در حالت دوم نمایشگر روی پایه قرار گرفته و میدان 
دید کاربر را پوشش می دهد. اما مکانیزمی که باعث 
جابجایی ایــن دو صفحــه می شــود، منحصــر بــه 
فــرد بــوده و باید منتظــر مانــد و دید ایــن محصول 
هیجان انگیز در صورت تولید تجاری، عمال چطور 
به ساخت دنیای جدید پیش چشم کاربر خواهد 
پرداخت. هر چند هنــوز اطالعات دقیقــی از زمان 
 تولیــد تجــاری هدســت های واقعیــت ترکیبــی یــا

 Mixed Reality( MR( هواوی در دست نیست اما 
انتظار می رود با گسترش هر چه بیشتر بعد نرم  افزاری 
و احتیاجات حرفــه ای کاربران، شــاهد عرضه این 

دست از محصوالت به بازار باشیم.

فناوری

حکایت

از وقتــی روغن هــای مایــع گیاهــی جایگزیــن 
روغن های جامد شــدند، هــر روز شــاهد تولید 
محصــوالت جدیــدی هســتیم که نســبت به 
گذشته خواص و ویژگی های بهتری دارند. این 
محصوالت هر کدام نقطه دود متفاوتی دارند و 
در نتیجه ممکن است برخی از روغن های گیاهی 
تنها برای تهیه سس و ســاالد مناسب باشند و 
نباید از آن ها برای پخت وپز و ســرخ کردن مواد 

غذایی استفاده کرد.
     روغن زیتون

کارشناســان تغذیــه بر ایــن باورنــد کــه یکــی از 
همه کاره  ترین و سالم  ترین روغن ها برای طبخ 
و مصرف، روغن زیتون اســت. روغــن زیتون در 
مقایســه با روغن های دیگــر نقطه دود نســبتا 
پایین تــری دارد. بنابراین برای پخــت با مدت 

زمان کم و حرارت متوسط مناسب است.
     روغن آووکادو

این روغن برخالف روغن زیتون نقطه دود بسیار 
باالیی دارد و به همین دلیــل برای طبخ غذا در 
حرارت باال و ســرخ کردن عالی اســت و در عین 
حال طعم زیادی نیز ندارد. این روغن همچنان 

حاوی مقادیر باالیی ویتامین E است.
     روغن بادام زمینی

روغن بــادام زمینی یکــی از باالترین محتویات 
چربی تک اشــباع در میان روغن هــای پخت و 
پز را دارد. معموال بو و طعم خیلی زیادی دارد و 

حرارت باال را به خوبی تحمل  می کند.
     روغن گردو

این روغن نقطه دود پایینی دارد، بنابراین برای 
پخت و پز مناسب نیســت. اما  می توان آن را در 
ساالدها یا روی پنکیک و در برخی از نوشیدنی ها 

مصرف کرد.

برای تیپ اسپرت مردانه، داشتن کت تک الزم 
اســت. با انتخاب طــرح، رنــگ و نــوع پارچه در 
کت تک، میتوانید ست های اسپرت مختلفی 

را ایجاد کنید.
بسته به حرفه و سلیقه شخصی شما، حداقل 
یک کت و شلوار و یک کت تک اسپرت در کمد 
لباس های خود دارید. کت های اسپرت برای 

مردان از غیر رسمی ترین نوع پوشش هستند. 
     راهنمای ست کردن کت تک

گــر قــرار مالقــات مهمی داریــد کــه نیــاز اســت  ا
باهوش تر به نظر برسید، مثال برای یک قرار کاری، 
سعی کنید که همراه با کت اسپرت یک پیراهن 
گر بــا کت و  ســاده بپوشــید. پیراهنی که حتی ا
شلوار هم بپوشــید به آن بیاید. شما می توانید 
یک کت با رنگ روشــن را با شــلوار بــه رنگ تیره 
ست کنید و همچنان خوش تیپ به نظر بیایید، 
شما مجبور نیستید که فقط از رنگ هایی در یک 
طیف خاص استفاده کنید. شــما می توانید از 
کت زیر کت خود استفاده کنید. از آنجا که  یک ژا
کت های اسپرت با این هدف طراحی شده اند که 
زیر آن لباسی پوشیده شده باشد، آنقدری گشاد 
هستند که شما عظیم الجثه به نظر نیایید. برای 
موقعیت هایی که غیررسمی تر هستند، مثل شام 
در منزل یک دوست و یا یک گشت شبانه، شما 
می توانید زیر کت اسپرت از تیشرت یا یقه اسکی 

استفاده کنید.

در یــک دهکده، پیرمــرد خردمنــدی زندگی 
می کرد. افرادی که به مشکلی بر می خوردند یا 

سوالی داشتند، به او مراجعه می کردند. 
یک روز یک بچه باهوش و زبل که می خواست 
ســر به ســر پیرمــرد خردمنــد بگــذارد، پرنده  
کوچکی گرفت و آن را طوری در دستش گرفت 

که دیده نشود. 
بعد پیش پیرمرد رفت و به او گفت: پدربزرگ، 
من شنیده ام شما باهوش ترین مرد دهکده 
گر راست است،  هستید. اما من باور نمی کنم. ا
می توانید بگویید که این پرنده ای که در دست 

من است زنده است یا مرده؟
گر به  پیرمرد نگاهی به پسر انداخت و فکر کرد: ا
او بگوید که پرنده زنده است، او با یک حرکت 
گر بگوید  کوچک دستش پرنده را می کشد، و ا
که پرنده مــرده اســت، او پرنــده را آزاد می کند 
تا بــه خیال خــودش ثابت کنــد کــه از پیرمرد 

باهوش تر است. 
پیرمــرد دســتش را روی شــانه  پســرک زبــل 
گذاشــت و با لبخند گفت: مــرگ و زندگی این 

پرنده به اراده  تو بستگی دارد.

بهترین روغن 
برای آشپزی کدام است؟

قایان  نکات مهمی که آ
درباره پوشیدن کت تک 

باید بدانند

پیرمرد خردمند

بامیــه یکــی از پرخاصیت تریــن 
گیاه هاســت که بــه دلیــل طعم 
بی نظیری که دارد در بسیاری از 
ک بامیه یکی  غذاها از آن استفاده می شود.  خورا
ک ها است که بسیار خوشمزه و ساده  از انواع خورا
تهیه می شود و گوشت هم ندارد و می توانید آن را 
به راحتی برای شام یا ناهار به عنوان غذایی نانی 
سرو کنید. این غذا فوق العاده آسان و پر خاصیت 
اســت زیرا از بامیه به همــراه دیگر ســبزی ها تهیه 
می شود. شما می توانید بامیه را به صورت درسته 
ک بیندازید یا می توانید آن را حلقه ای  داخل خورا
ک در کنار نان تازه و ســبزی  خرد کنید. این خــورا
گر طعم و مزه بامیه را دوست  فوق العاده می شود. ا
ک را حتما درست کنید و از خواص  دارید این خورا
خوب آن لذت ببرید. با ما همراه باشید تا طرز تهیه 

ک بامیه را یاد بگیریم. خورا
     مواد الزم

• بامیه ۴۰۰ گرم
• هویج ۳ عدد

• پیاز ۲ عدد
چ ۱۰ عدد • قار

• گوجه فرنگی ۲ عدد
• رب گوجه فرنگی یک قاشق غذاخوری

• سیر ۲ حبه

• نمــک، فلفــل ســیاه، زردچوبــه، پــودر تخــم 
گشنیز، فلفل قرمز به مقدار الزم

ک بامیه      طرز تهیه خورا
     مرحله اول

ک کنید و کالهک بامیه را  ابتدا باید بامیه ها را پا
بگیرید و خوب بشویید. دقت کنید زیاد کالهک 
ج شــود. شــما  ج آن خــار را نگیریــد کــه مایــع لــز
می توانید از بامیه های ریز استفاده کنید تا نیازی 
به خرد کردن نداشته باشد. حاال بامیه ها را بعد 

از شســتن داخل یــک تابــه ریختــه و بــا مقداری 
خ کنید تا یــک تفت بخورد و ســپس از  روغن ســر

روی حرارت بردارید.
     مرحله دوم

پیازهــا را پوســت بگیریــد و نگینی ریز خــرد کنید 
و داخــل تابــه وک کمی تفــت دهیــد تــا طالیــی 
شــود. ســپس ســیر را افــزوده و بــه همــراه پیــاز و 
کمی زردچوبــه و فلفــل ســیاه تفت دهیــد تا عطر 
ســیر بلند شــود و بعــد گوجه فرنگی هــای نگینی 

شــده را اضافه کنیــد و کمی تفت دهیــد تا گوجه 
نرم شود.

     مرحله سوم
حاال هویج ها را پوست بگیرید به همراه قارچ های 
شسته شــده خرد کنید و بعد به مواد فوق اضافه 
کنید و تفت دهید تا آب قارچ کشیده شود. سپس 
رب را افزوده و کمی تفت دهید تــا بوی خامی رب 
گرفته شود. در انتها بامیه ها را به مواد اضافه کنید.

     مرحله چهارم
حاال باید ادویه ها را به همراه کمی نمک به مواد 
ج  اضافه کنید و تفت دهید تا بــوی ادویه ها خار
شــود. یــک اســتکان آب روی مــواد بریزیــد و در 
قابلمه یــا تابه را به مــدت ۲۰ دقیقه قــرار دهید تا 
ک جا افتاده و همه مواد پخته شــوند. بعد  خورا
گر نیاز بود  از ۲۰ دقیقه سبزیجات را چک کنید و ا
ک کامال  کمی آب اضافه کنیــد و بگذارید تا خــورا
بدون آب و غلیظ شود. سپس به همراه نان تازه 

سرو کنید.
     نکات مهم

• می توانیــد در انتهــا کمــی آب لیموترش تــازه یا 
پودر لیمو اضافه کنید.

ک بامیــه  • بــه دلخــواه می توانیــد به ایــن خــورا
بادمجان نیز اضافه کنید.

گر طعم سیر را دوست ندارید حذف کنید. • ا

گوشت ک بامیه بدون  خورا

 روســتای نجنه علیــا در فاصله  
 ۳۸ کیلومتــری از بانه قــرار دارد 
و یکــی از جاهــای دیدنــی بانــه 
محسوب می شود. این روستا در فضای جنگلی و 
کوهستانی قرار گرفته است. اهمیت این روستا به 
خاطر طبیعت بی نظیر، بکر و زیبای آن در فراوانی 
چشمه سارها، وجود قرآن قدیمی در مسجد بسیار 
قدیمــی و با معمــاری جالبــش و مجتمع شــیالت 
کوچکی در روستا است که ماهی های آن طعم بسیار 

لذیذی داشته و در همان محل ارایه می شوند.

روستای نجنه جنگل 
کوهستانی بانه

گردشگری

دستپخت

نشست خبری مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اصفهان

کتــاب  کتــاب و  نشســت خبــری هفتــه 
خوانی با حضــور مدیر کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اصفهان و مدیر کل کتابخانه های 
استان اصفهان در سالن اجتماعات مجتمع 

مطبوعاتی برگزار شد.

عکس روز

خانه داری
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