
کار )ماه(برآورد )ریال(فهرست بهاعنوان پروژه محل تامین اعتبارمبلغ تضمین شرکت در مناقصهمدت انجام 

مجتمع فوالد مبارکه۴/91۰/288/1۶9۴2۴۶/۰۰۰/۰۰۰ابنیه 1۴۰۰عملیات احداث سالن ورزشی سرارود

محمدمهدی احمدی - شهردار مبارکه

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری مبارکه

شرایط شرکت در مناقصه:
1( مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ارایه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی بابت سپرده شرکت در مناقصه بحساب سیبای ۰1۰۵19339۶۰۰3 بنام شهرداری مبارکه

2( شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.
3( محــل دریافــت اســناد مناقصــه: شــهرداری مبارکــه، امــور قراردادهــا، تلفــن: ۵2۴۰2۰21، ۰31 بــا واریــز مبلــغ 7۵۰/۰۰۰ ریــال بهمــراه مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه شــماره حســاب 

۰1۰۵193۴۰۶۰۰۵ بنــام ســپرده شــهرداری
گهی تا روز یکشنبه مورخ 1۴۰۰/۰9/1۴ خواهد بود. ۴( مهلت دریافت اسناد: در ساعات اداری از تاریخ درج آ

کثــر تــا پایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰9/1۶ بشــرح ذیــل بــه  گــران بایســتی پیشــنهادات خــود را حدا ۵( مهلــت و نحــوه تکمیــل و تحویــل پیشــنهادات: مناقصــه 
دبیرخانــه محرمانــه حراســت این شــهرداری تســلیم و رســید دریافــت دارنــد.

۶( زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 1۴:3۰ بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/۰9/17 با حضور اعضای کمیسیون عالی معامالت در محل ساختمان شهرداری
7( شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد.

8( سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده است.
گهی با برنده مناقصه خواهد بود. 9( هزینه درج آ
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گهی مناقصه عمومی تجدید آ

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان درنظــردارد ازطریــق مناقصــه عمومی خریــد  را مطابــق 
جــدول زیــر از فروشــندگان  ذیصــالح انجــام دهــد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تا ساعت 1۳:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/9/1۳

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
از ساعت 8:۰۰ روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/9/1۴

محل دریافت اسناد: 
WWW.abfaesfahan.irسایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:

8-۶۶8۰۰۳۰ ۳ -  ۰۳1 ) داخلی ۳88(
نام روزنامه: سیمای شهر

تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰8/29

نوبت دوم 

گهی مناقصه عمومی آ

شماره 
مناقصه

مبلغ تضمین)ریال(نوع بودجهموضوع مناقصه

۴۰۰ - ۳ - 19۰
خرید ۴ دستگاه  پمپ لجن برگشتی 

تصفیه خانه جنوب اصفهان
۴۰۶.۰۰۰.۰۰۰جاری

علی پوربافرانی - شهردار چمگردان

گهــی  شــهرداری چمگــردان باســتناد مصوبــه شــماره 99/1۰1۴/ش مــورخ 1399/11/29 شــورای اسالمی شــهر درنظــردارد یکــی از پروژه هــای عمرانــی خــود را بــه شــرح زیــر ازطریــق آ
کثــر تــا روز ســه شــنبه مــورخ 1۴۰۰/9/9 جهــت اطــالع از شــرایط  گــذار نمایــد. عالقــه منــدان بــه شــرکت در مناقصــه مربوطــه می تواننــد حدا مناقصــه بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط وا

مناقصــه و تحویــل اســناد مربوطــه بــه شــهرداری چمگــردان مراجعــه نماینــد. هــم چنیــن جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفن هــای ۵22۴۰۴71، ۰31 و ۵22۴۰282، ۰31 تمــاس حاصــل نماینــد

شرایط شرکت کنندگان در مناقصه:
1( شــرکت کننــدگان بایــد گواهینامــه معتبــر در رشــته کاری داشــته و میــزان و مبلــغ و تعــداد پــروژه اقدامی توســط ســازمان را رعایــت نمــوده و بــه شــهرداری اعــالم نمایــد. بدیهــی اســت درغیراینصــورت هرگونــه 

مســئولیت بعهده پیمانــکار متقاضی خواهــد بود.
2( شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت را بنماید.

3( برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
۴( شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

۵( شرکت کنندگان باید جهت اخذ نقشه و مشخصات فنی پروژه به شهرداری چمگردان مراجعه نمایند.
۶( پیشنهاددهندگان باید الزاما آنالیز )برآورد قیمت( عملیات و لیست ماشین آالت و تجهیزات مربوط به شرکت را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. درغیراینصورت اسناد ناقص اعالم می گردد.

7( درهنگام دریافت اسناد ارایه اصل گواهینامه صالحیت الزامی است.
8( اسناد مناقصه تنها به مدیرعامل شرکت یا نماینده وی که به صورت مکتوب معرفی شده باشد تحویل می گردد.

9( ارایه پرینت ثبت شرکت در سامانه ساجار توسط دریافت کنندگان اسناد الزامی است.
122172۴ / م الف1۰( ارایه فتوکپی مدرک تحصیلی اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، سهامداران و کارکنان شرکت الزامی است.

نوبت دوم گهی مناقصه آ

اعتبار اولیه نام پروژهردیف
)ریال(

مبلغ ضمانت نامه 
شرکت در مناقصه )ریال(

مبنای 
مناقصه

مدت 
اجرا

مهلت قبول 
مالحظاتپیشنهادات

1
بدنه سازی سنگی جدولگذاری 

و پیاده روسازی ادامه جاده 
کشاورز

۵/1۵۰/188/۶812۵7/۵۰۰/۰۰۰
فهرست 
بها سال 

1۴۰۰

پنج 
1۴۰۰/۰9/1۰ماه

صبح دیروز، هــزاران از مــردم نصف جهان 
در بســتر خشــک زاینده رود حاضر شــدند 
تا از مسئوالن بخواهند برای جاری شدن 

دوباره زاینده رود چاره ای بیندیشند. 
تجمع بزرگ مردم اصفهــان با تالوت آیاتی 
از قرآن کریم و پخش ســرود ملی آغاز شد و 
هزاران نفر از کشــاورزان و خانواده هایشان 
همراه با مــردم اصفهان با تجمع در بســتر 

رودخانه حضور یافتند.
آن ها خواســتار تأمین آب کشــاورزی خود 
هســتند. کشــاورزان، زاینــده رود را حــق 

مسلم اصفهان می دانند.
در این مراســم، کاظــم محمــدی نماینده 
خواســتار  گفــت:  اصفهــان  کشــاورزان 
مطالبات قانونی هستیم و از قانون تخطی 

نمی کنیم.
خواســته های  نشــدن  محقــق  پــی  در 
کشــاورزان اصفهانی برای تأمین حق آبه و 
اجرایی نشدن مصوبات شــورای عالی آب 
تجمع کشاورزان اصفهانی از حدود 12 روز 

پیش جدی تر شد.

نوبت اول

زاینده رود من کو ؟  

نصف جهان، زاینده رود را فریاد زد

ماعی
جت

ی، ا
صاد

 اقت
امه

روزن

سال پنجم - شماره 128۰- شنبه  29  آبان 1۴۰۰ - 1۴ ربیع الثانی 1۴۴۳
2۰ نوامبر    2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

محسن توکلی



سال پنجم - شماره 128۰
شنبه  29  آبان 1۴۰۰ - 1۴ ربیع الثانی 1۴۴۳

2۰ نوامبر    2۰21 اقتصاد2

استاندار اصفهان گفت: مقرر شد به منظور حل 
مشــکالت کشــاورزان و توســعه طرح هــای آبــی 

اصفهان ۳8۰۰ میلیارد تومان اختصاص یابد.
سید رضا مرتضوی با اشــاره به حقابه کشاورزان 
استان اصفهان اظهار کرد: مقرر شده است مبلغ 
1۵۰۰ میلیارد تومان از طریق صنایع، تامین و در 
صندوق ســازگاری با کم آبی به جهاد کشــاورزی 

تحویل شود تا بین حقابه داران تقسیم شود.
وی درباره آب آشامیدنی استان اصفهان و کاهش 
فشار و تنش در تامین آن نیز، خاطرنشان کرد: قرار 
شده است مبلغ 1۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل 

سامانه دوم آبرسانی اصفهان تخصیص یابد.
استاندار اصفهان درباره خروجی تصفیه خانه های 
ح هــای  جنــوب و شــمال اصفهــان گفــت: طر
تکمیلی این تصفیه خانه ها برای استفاده بهینه و 
هر چه بهتر از پساب در نظر گرفته شده است تا از آن 

برای بهره گیری در صنعت کشاورزی استفاده کرد 
و برای هر یک ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته ایم.

بــه گزارش ایســنا و بــه نقــل از روابــط عمومــی 
 اســتانداری اصفهان، مرتضوی درباره رودخانه 
زاینده رود ادامه داد: برگزاری جلسه های مجدد 
کارگــروه احیــای زاینده رود بــا محوریــت وزیر نیرو 
و برنامــه ریزی هــای الزم در این ارتبــاط با حضور 
وزیر در دســتور کار قرار گرفت تا جلسات مستمر 

برگزار شود.
کید بر اهتمام بر حل مشکالت کشاورزان  وی با تا
تصریح کرد: دغدغه من مشــکالت زاینــده رود و 
خشکی این رودخانه است و کشاورزان می دانند 
روابط صمیمانه با آنان داریم تا جایی که روز کاری 
نخست خود را با حضور در بین این قشر پر تالش در 

شرق اصفهان آغاز کردم.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به دو دهه مشکالت 
زاینده رود گفت: در تالشیم با ایجاد کمیته های 
تخصصی بر اساس سرفصل های مختلف برای 

رفع چالش ها برنامه ریزی کنیم.
مرتضوی به کاهش ذخیره سد زاینده رود اشاره 
کــرد و گفت: خــط قرمز مــا تامین آب آشــامیدنی 
برای بالغ بر پنج میلیون نفر است و از آنجایی که 
کنون این میزان کاهش در ذخیره سد را تجربه  تا

نکرده بودیم باید توجه جدی داشت.

معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان اصفهان با بیان اینکه ثبت 
نام در طرح نهضت ملی مســکن تــا 1۵ آذر 1۴۰۰ 
ادامــه دارد، گفــت: بیــش از 1۰۰ هــزار متقاضــی 
مســکن از ۴۳ شــهر اســتان تا کنون در ســامانه 

ثمن طرح ملی مسکن ثبت نام کرده اند.
امیر زاغیان، اظهــار کــرد: از 28 مهرماه که ثبت 
نــام در طــرح نهضــت ملــی مســکن آغاز شــد تا 
کنون بالغ بر 1۰۰ هــزار نفر برای اســتان اصفهان 

در سامانه saman.mrud.ir ثبت نام کردند. 
وی بــا بیان اینکــه نــام نویســی در ایــن طــرح تا 
1۵ آذرمــاه 1۴۰۰ تمدیــد شــده اســت، گفــت: 
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن می توانند 
در هر ساعت از شبانه روز از طریق سامانه جامع 
ح هــای حمایتــی مســکن اقــدام بــه ثبــت  طر

نام کنند. 
معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان، خاطرنشان کرد: در 
زمان حاضر ثبت نام برای ۴۳ شهر استان شامل 
فوالدشهر، بهارستان، مجلسی، شاهین شهر، 
شهرضا، کاشان، اردستان، اژیه، انارک، برزک، 
تودشک، تیران، جندق، حسن آباد، خوانسار، 
خور، داران، دهق، زواره، سده لنجان، علویجه، 
فرخی، فریدونشهر، گلپایگان، مهاباد، میمه، 
نصرآباد، نوش آباد، نیاسر، هرند، ورزنه، وزوان، 
کمــه، کوهپایــه، آران وبیدگل، ایمانشــهر، بــاغ 
بهــادران، بوییــن ومیاندشــت، طالخونچــه، 
فالورجان، قهدریجان، گلدشــت و نطنز انجام 

می شود. 
وی گفت: برای متقاضیان تعدادی از شهرها در 
شهر مجاور تأمین زمین انجام شده و متقاضیان 
کن در شــهرهای مبارکــه، طالخونچــه و  ســا
تمامی شهرهای استان اصفهان می توانند برای 

شهر جدید مجلسی اقدام به ثبت نام کنند. 
کن در  زاغیــان بابیان اینکــه متقاضیــان ســا
شهرهای شهرستان اصفهان می توانند در سه 
شــهر جدید بهارســتان، فوالدشــهر و مجلسی 

کن در  ثبت نــام کننــد، افــزود: متقاضیــان ســا
شــهر گوگد می توانند بــرای گلپایــگان ثبت نام 
کن در شــهرهای  کــرده و بــرای متقاضیــان ســا
شهرستان های لنجان، نجف آباد، فالورجان، 
خمینی شــهر امــکان ثبت نــام در شــهر جدیــد 

فوالدشهر فراهم شده است. 
 وی یادآور شد: متقاضیان این امکان را دارند تا 
در مهلت تعیین شــده با دارا بودن چهار شرط 
فرم سبز، نداشتن ملک خصوصی، متأهل و یا 
سرپرست خانوار بودن و داشتن حداقل ۵ سال 
سکونت در شهر مورد تقاضای مسکن نسبت به 

ثبت نام اقدام کنند. 
معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان اصفهــان، گفــت: در حــال 
حاضر ۵ گروه شامل خانم های باالی ۳۵ سال، 
افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی باالی 2۰ 
ســال، نخبگان علمی، مردان مجرد باالی ۴۵ 
سال و بیماران خاص بدون داشتن شرط تاهل 
می توانند در این طرح ثبت نام کنند همچنین، 
قانــون بــرای سرپرســتان خانــوار، محدودیــت 

سنی نگذاشته است. 
ح گفت: با   وی در خصوص تســهیالت این طــر
توجه به اینکه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی 
برای تعیین ســقف تسهیالت مســکن نهضت 
ملی در شــهرهای مختلف به تصویب شــورای 
پــول و اعتبــار رســیده اســت بر ایــن اســاس، 
متقاضیــان مســکن در کالنشــهر اصفهــان ۴۰۰ 
میلیون تومان و در ســایر شــهرها ۳۵۰ میلیون 

تومان تسهیالت ساخت دریافت می کنند.

گفــت: بی تردیــد  مدیرعامــل فرابورس ایــران 
قیمت گذاری دستوری از آفت های اقتصاد امروز 
کشور است، به همین دلیل کمیته فقهی سازمان 
بــورس و اوراق بهادار نیــز پس از بررســی های الزم 
به این نتیجه رسیده که قیمت گذاری دستوری 

جایز نیست.
به گزارش روابط عمومی شــرکت فرابورس ایران، 
»امیرهامونی« با اشاره به ریشــه یابی تورم باال در 
اقتصاد کشــور اظهار کــرد: وقتی ســخن از حذف 
قیمت گذاری دســتوری می شــود باید این نکته 
را نیز مدنظر قــرار داد که نرخ ســود هم باید مانند 
قیمت محصوالت و کاالها، در بازار و به صورت غیر 

دستوری تعیین شود.
به گفته وی نمی توان هم زمــان نرخ محصولی را 
کنترل کرد اما انتظار داشــت این موضوع اثری در 
قیمت سهام آن شرکت نداشته باشد. اقتصاد ایران 

سال هاست با این عارضه درگیر است.
مدیرعامل فرابورس در ادامــه به دغدغه جامعه 
ســهامداری در خصوص نوســان نرخ دالر اشــاره 
کرد و گفــت: تصور چســبندگی تــورم به نــرخ دالر 
از نگاه هــای غلطــی اســت کــه در اقتصــاد کشــور 
کم شده، در واقع، گرانی و تورم است که به دالر  حا

سیگنال حرکت صعودی می دهد.
هامونی با اشــاره به اینکه فرمول تعیین نرخ دالر 

یــک فرمــول درون زاســت، افــزود: میــزان تــورم 
کشور، منهای تورم کشــورهایی که بیشترین تراز 
پرداخت ها را با آنــان داریم، منجر به پایین آمدن 
ارزش ریــال یــا گران شــدن قیمــت دالر می شــود 
و هرگونــه مداخلــه در این فرمــول صحیح، منجر 
به ایجاد رانت و فساد برای یک عده ای خواهد شد، 
برهمین اساس به جای کنترل اسمی دالر باید تورم 
را مهار کرد و برای کنترل تورم باید ریال را مدیریت 

و این مسیر را با همین فرمان به جلو هدایت کرد.
کید بر اینکه کســری بودجه ریشــه اصلی  وی با تا
مشــکالت فعلی اقتصاد کشــور اســت، گفت: به 
جای اینکه قیمت دالر به صورت دستوری تعیین 
شود باید به ریشــه آن یعنی تورم توجه کرد، برای 
تورم نیز باید ریال را کنترل کرد و برای کنترل ریال 
هم الزم است، ریشه این مشکل که کسری بودجه 

است، برطرف شود.

جزئیات تصمیمات جدید برای کشاورزان اصفهان: 

اختصاص 1۵۰۰ میلیارد تومان برای حقابه داران 

خبر

دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: برای تسهیل 
دسترسی مصرف کننده به مرغ منجمد و تخم 
مرغ و توزیع به وفور و کاهش قیمت این اقالم در 

بازار، دستگاه های متولی هماهنگ شده اند.
به گزارش اتاق اصناف ایران؛ آقای محمد باقر 
مجتبایی در نشستی که برای بررسی و ارزیابی 
عملکرد هفتگی دستگاه های متولی تامین تا 
غ با نرخ مصوب  غ منجمد و تخم مر توزیع مر
در اتــاق اصناف ایران برگزار شــد افــزود: در این 
نشست کل فرایند تولید تا توزیع مرغ منجمد 
غ مــرور و مســافت زیــاد واحد های  و تخــم مــر
صنفی با انبار ها و سردخانه ها به عنوان یکی از 
غ منجمد و تخم  چالش های اصلی توزیع مر

کید قرار گرفت. مرغ با نرخ مصوب مورد تا
وی بیــان کــرد: از آنجایــی کــه وزارت جهــاد 
کشــاورزی پیش تــر آمادگــی خــود مبنــی بــر 
توزیع ایــن اقــالم در واحد هــای صنفــی را 
اعالم کــرده بود، لذا در این جلســه پیشــنهاد 
شــد تا ثبت درخواســت واحد های صنفی در 
ســامانه ای انجام شــده و شــرکت پشــتیبانی 
غ را در واحد  غ منجمــد و تخم مــر امــور دام مر
صنفــی تحویل دهــد. ضمنــا ضروری اســت 
تــا نســخه ای از گــزارش تحویل ایــن اقــالم به 
اتاق هــای اصناف ایــران و تهــران و ســازمان 

تعزیرات حکومتی ارائه شود.
دبیــر کل اتــاق اصناف ایــران تصریــح کــرد: 
سیستماتیک شدن فرایند توزیع مرغ منجمد 
غ مزایایی از جمله افزایش ســرعت  و تخم مــر
توزیــع و دسترســی مصــرف کننــده، کاهش 
قیمت برای مصرف کننده، افزایش نظارت و 
ترغیب واحد های صنفی به توزیع این اقالم را 

خواهد داشت.
گــزارش، در ایــن نشســت  اســاس این  بــر 
نمایندگانی از اتحادیه کشوری فروشگاه های 
زنجیــره ای، اتحادیه هــای مرتبــط تهــران، 
شرکت پشــتیبانی امور دام، سازمان تعزیرات 
حکومتی، بســیج اصناف و مدیران بازرســی 

اصناف حضور یافتند.

مدیــر روابــط عمومی بانک مرکــزی گفت: 
کنــون بالــغ بــر ۶۳9 هــزار و ۶9۵ نفــر و به  تا
مبلغ ۵۵۳,8۳1 میلیارد ریال از تسهیالت 

قرض الحسنه ازدواج بهره مند شده اند.
بــه گزارش ایمنــا، مصطفــی قمری وفــا در 
صفحه توئیتر خود نوشت: از ابتدای سال 
جاری تا پایان وقت اداری 2۳ آبان، بالغ بر 
۶۳9 هــزار و ۶9۵ نفر و به مبلــغ ۵۵۳,8۳1 
میلیــارد ریــال از تســهیالت قرض الحســنه 
ازدواج بهره منــد شــده اند و تعــداد 2۰8 
هزار و 72 نفر متقاضــی نیز در صف، جهت 

استفاده از این تسهیالت اند.

وزیر نفت گفــت: مشــترکین بهینه مصرف 
تشــویق و مشــترکین بد مصرف بــا مصوبه 

دولت به طور قطع جریمه خواهند شد.
جواد اوجی، وزیــر نفت در حاشــیه بازدید 
از نمایشــگاه محصــوالت دانــش بنیان در 
خصــوص شکســته شــدن رکــورد مصــرف 
گاز افزود: بالغ بــر ۵۴۰ میلیــون متر مکعب 
بخــش حــوزه خانگــی و صنایع غیــر عمده 
و تجــاری مصرف شــده کــه اصــال در فصل 
پاییز ایــن مقــدار مصــرف ســابقه نداشــته 

است.
وی ادامه داد: از همه مشــترکین خواهش 
می کنم کــه در بحث بهینه ســازی مصرف 
گاز نهایت کمک کنند و ان شاءاهلل با تدابیر 
خوبــی کــه در بخــش بــاال دســتی و پایین 
دستی صنعت نفت، اندیشیده شده است 
تالش می شود مردم دچار مشکل نشوند.

اوجــی گفــت: آن دســته از مشــترکینی که 
بهینه مصرف می کنند تشــویق می شــوند 
و آن دســته از مشــترکینی کــه بــد مصــرف 
هســتند بــا مصوبــه دولــت بــه طــور قطــع 

جریمه خواهند شد.

خبر یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

قیمت کاال و خودرو را 
نمی توان دستوری تعیین کرد

یک عضــو کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس شــورای اســالمی گفت: با 
شرایط کنونی نمی توان دستوری 
مشــکالت اقتصادی و معیشــتی مردم را حل و فصل 
که فضای اقتصادی کشور و فضای کسب و کار  کرد چرا

بیشتر در اختیار واسطه ها و دالالن است.
اصغــر ســلیمی در گفت وگــو با ایســنا دربــاره دســتور 
رئیس جمهور مبنی بر ثابت ماندن قیمت برخی کاالها 
و از جملــه خــودرو، اظهار کــرد: برای بهبــود وضعیت 
اقتصادی کشور باید یک برنامه ریزی اصولی با اهداف 
میان مدت و بلند مدت داشت و برای رسیدن به این 
مقصود باید از کارشناسان و متخصصان اقتصادی بهره 
گرفت به طوری که این اقتصاددانان تنها منافع کشور و 

ملت مد نظرشان باشد نه یک گروه یا شرکتی خاصی.
وی افزود: با شرایط کنونی نمی توان دستوری مشکالت 
که  اقتصادی و معیشــتی مردم را حل و فصل کرد چرا
فضای اقتصادی کشور و فضای کسب و کار بیشتر در 
اختیار واسطه ها و دالالن است و افرادی که در کف بازار 
وجود دارند معموال قیمت ها را تعیین می کنند. بر فرض 
گر بخواهیم دستوری قیمت ها را تعیین کنیم احتیاج  ا
به یک سیستم نظارتی دقیق و قوی دارد تا با متخلفان 

برخورد جدی شود.
نماینده مردم سمیرم در مجلس، گفت: برای بهبود 
وضعیت بازار خودرو نیز بایــد یک برنامه ریزی دقیق و 
اصولی انجام داد. طبق قانونی که مجلس دهم تصویب 
کرد مقرر شد خودروهای سایپا و ایران خودرو به بخش 
گــذار شــوند و دو ســال پیش ایــن قانون  خصوصی وا
تصویب شد که دولت گذشته در این باره اقدامی نکرد 
و دولــت فعلی نیــز هنوز هیــچ برنامه مشــخصی برای 

گذاری این دو شرکت بزرگ دولتی به بخش خصوصی  وا
ندارد.

سلیمی تصریح کرد: بنابراین تنها راه ساماندهی بازار 
خودرو این است که با خصوصی ســازی این صنعت، 
فضــای رقابتــی میــان خودروســازان شــکل بگیــرد. 
کنون به اندازه کافــی توان تولید خــودرو را نداریم  هم ا
و خودروهــای داخلــی کنونی نیــز دارای کیفیــت الزم 
و آبشــن های زیادی نیســتند در حالی که در خــارج از 
کشور هر سال خودروهایی با آبشن های مختلف طبق 

سالیق مردم طراحی می شود.
وی گفت: در حال حاضر در طراحی خودروها هم دچار 
مشکل هستیم و کشوری مانند چین که در گذشته 
کنون در  صنعت خودروی پیشرفته ای نداشــت هم ا
حال رقابت با کشورهای ژاپن و کره جنوبی است. دولت 
باید در این باره راهکاری بیندیشد تا کیفیت، ایمنی و 
قیمت خودروها ساماندهی شود به طوری که مردم در 
انتخاب خودرو داخلی مطمئن باشند. نباید اینگونه 
باشد که مردم برای خرید یک خودرو سطح نازل 18۰ 

میلیون تومان پول بدهند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطرنشان 
کرد: باید به این نکته توجه کنیم که اقتصاد دستوری 
جواب نمی دهــد و در کشــورهایی اقتصاد دســتوری 
جواب می دهد که دارای سیستم قوی نظارتی هستند 
و شفافیت در این کشورها بسیار باالست به طوری که 
کسی نمی تواند از قانون تخطی کند. متأسفانه راه های 
دور زدن قانــون در کشــورمان زیــاد اســت و دســتوری 

نمی توان اقتصاد کشور را به پیش برد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با 
بیان اینکه دولت باید پیش روی کارآفرینان فرش قرمز 
پهن کند، گفت: کارآفرینان عناصر خالق و شجاع برای 

تغییر در کشور هستید.
کامران کالنی در همایش اختتامیه هفته جهانی کار با رویکرد تحوالت 
دیجیتال و دوران پسا کرونا، با اشاره به اینکه حضور در میان کارآفرینان 
اصفهان و کشور برایم روز خوبی را رقم زده است، اظهار کرد: دولت قوی و 
مقتدر دولتی است که فرش قرمز را مقابل کارآفرینان، صنعتگران و بخش 

خصوصی پهن می کند.
کید بر اینکه کارآفرینان مولد ثروت کشــور هســتند، گفت: شما  وی با تا

کارآفرینان عناصر خالق و شجاع برای تغییر در کشور هستید.
وی ابراز امیدواری کرد که نواندیشــی و افکار نو در حوزه اقتصادی جای 

کهنه پرستی را بگیرد.
رئیس کانون کار آفرینان استان اصفهان نیز در این مراسم با بیان اینکه 
گرچه هفته کارآفرینی به پایان رســید، اما فعالیت کارآفرینان آغاز شده  ا
است، اظهار کرد: به طور قطع کارآفرینان دنیا را به محل مناسب و بهتری 

برای زندگی تبدیل کرده اند.
کید بر اینکه اهداف کانون کارآفرینان بر اساس  مهدی شیخ سجادیه با تا
ترویج فرهنگ کارآفرینی تعریف شده است، گفت: ترویج فرهنگ کارآفرینی 
به خصوص در مــدارس، موجب پیشــرفت کشــور در عرصــه کارآفرینی 

می شود.
رئیس کمیسیون تجاری سازی سازمان کارآفرینان ایران نیز در این مراسم 
با تاکید بر اینکه هنر یک کارآفرین تبدیل تهدیدها به فرصت هاست، گفت: 
باید توجه داشت که کرونا عالوه بر تغییر در ســبک زندگی افراد، موجب 

چالش های بسیاری در کسب و کارهای مختلف شده است.
کید کــرد: بــا وجــود تهدیــدات کرونا، ایــن بیمــاری  احســان قاســمی تا
فرصت های خوبی در عرصه دیجیتال فراهم کرده است و کارآفرینان ناچار 

به حضور در عرصه دیجیتال شدند.
وی با بیان اینکه کارآفرینان برای بقا خود ناچار به ســازگاری با محیط و 
تغییر شرایط هستند، تاکید کرد: کارآفرین نیاز به سرمایه زیاد ندارد، بلکه با 

نوآوری و خودباوری می تواند در این عرصه موفق شود.

به اعتقاد رئیس کمیسیون تجاری سازی سازمان کارآفرینان ایران، برای 
توسعه کارآفرینی قوانین تنها باید تسهیل شود و قوانین سختگیرانه و 

مانع را باید حذف کرد.
کید  عضو هیئت مدیره کانون کارآفرینی اصفهان نیز در این همایش با تا
بر اینکه میان دو واژه کارآفرینی و کارفرما تفاوت عمیق و عمده ای وجود 
دارد، توضیح داد: یک فرد می تواند کارفرمای تعداد زیادی افراد باشد، اما 

کارآفرین نباشد، در حالیکه کارآفرین نگاهی نو و نوآورانه دارد.
گر در  کان آریا پارسا، کارآفرینی موتور محرک اقتصاد دنیاست و ا به گفته ما
کشور چاه های نفت بسته شود و کارآفرینی گسترش یابد، اقتصاد ایران 

دچار مشکل نخواهد شد.
همچنین عضو هیئت علمی کمیته کسب و کار مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نیز در این همایش، گفت: در دوران کاری  خود هرگز معنی شکست 
را نفهمیدم، اما متوجه معنای تجربه شدم و نباید لفظ شکست را برای 

یک کارآفرین به کار برد.
به گفته بهروز فروتن، کارآفرینی به معنای تبدیل اندیشه به عمل است.

کید بر اینکه ما در کشور کمبود آب نداریم بلکه با کمبود  وی در ادامه با تا
مدیریت در حوزه آب مواجه هستیم، گفت: کشاورزی هویت ملی ایران 
است و هر استان با تکنولوژی جدید می تواند غذای جمعیت 1۰۰ میلیونی 
کشور را تامین کند و در این راستا باید منابع انسانی و کارآفرینان تقویت 

شوند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی اصفهان با 
اشاره به التهاب بازار خودرو گفت: نرخ ارز تأثیر فراوانی 

در بازار آزاد خودرو دارد.
حمیدرضا قندی در گفت وگو با ایمنا اظهار کرد: با افزایش کارخانه ای نرخ 
خودرو، در بازار هم افزایش قیمت داشته ایم. هرچند دستور رئیس جمهور 
مبنی بر کاهش قیمت ها در بازار بود اما هنوز بازار از گرانی ها تبعیت می کند. 

از طرفی نرخ دالر نوســان دارد و از ســویی هم عرضه خودرو در بازار اندک 
است. تا این دو عامل اصالح نشود نباید منتظر ثبات این بازار بود.

وی افزود: خودرو از کاالهایی است که نرخ آن به طور مستقیم توسط دالر 
مشخص می شود. همچنین بنا به دالیل مختلف تزریق خودرو به بازار 
با کاهش قابل توجهی روبرو بوده و عرضه و تقاضا نامتعادل شده است. 
مورد دیگر آن است که با رفع اختالف قیمت کارخانه ای خودرو و بازار، رانت 

هم رفع می گردد. به گفته این مسئول یکی از مواردی که منجر به برهم 
خوردن تعادل بازار خودرو شده است، فروش خودرو از طریق قرعه کشی 
است. به طوری که اغلب برندگان، خودروهای خود را با نرخ بازار به فروش 
می رسانند که این خود رانتی را به وجود آورده است در حالی که با نزدیک 
شدن قیمت ها به بازار و حذف این قرعه کشی ها، مصرف کننده واقعی 

مشخص می شود و این نابسامانی های اخیر مرتفع خواهد شد.

دبیر خانه کارگر استان اصفهان گفت: اصالح قانون 
کار را تنها با ســه شرط حذف نشــدن حداقل های 
تأمین اجتماعی، عدم مغایرت با توصیه نامه های 

سازمان ILO و نظر خواهی از تمام شرکای اجتماعی کار می پذیریم.
اصغر برشان، به مناسبت سالروز تصویب قانون کار در جمع خبرنگاران، 
با اشاره به اینکه به دنبال توسعه خدمات خانه کارگر هستیم، اظهار 
کرد: در نظر داریم در شــعبات خود در تمام شهرستان ها به خصوص 
شهرهای صنعتی استان همچون مبارکه، نجف آباد، خمینی شهر و … 

خدمات خانه کارگر را توسعه دهیم.
وی با بیان اینکه کرونا دائمی نیست و به زودی از دنیا می رود، گفت: 
تهدید کرونا یک فرصت اســت و می خواهیــم خدمات خانــه کارگر را 
مجازی کنیم. به عنوان مثال آموزش های مجازی در این تشکیالت 

شکل گرفته است.
 دبیر خانه کارگر اســتان اصفهــان افــزود: در حــال حاضر 1۵۰ هــزار نفر 
بازنشسته تأمین اجتماعی در شــهر اصفهان و بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر در 
سایر شهرستان های اســتان داریم، بنابراین در خانه کارگر خدمات 

پاسخگویی مشاوره ای صنفی را برنامه ریزی کرده ایم.
این فعال جامعه کارگری اصفهان در ادامه با اشــاره به اینکه پیشبرد 
گر دولت  و قوه  هر جامعه در دولت ها و قوه قانون گذاری است، گفت: ا
مقننه درک از جامعه هدف نداشــته باشــد با تصویب قوانین خود با 

مشکل مواجه می شویم.
کید بر اینکه هیــچ وزارتخانــه ای به گســتردگی وزارت تعاون،  وی با تأ
کار و رفاه اجتماعی نیســت، تصریح کرد: متأســفانه به نوعی ســکان 
بخش های مختلف وزارت کار به دســت افراد غیرتخصصی ســپرده 
شده است و این نگرانی هایی را برای جامعه کارگری ایجاد کرده است.

کید کرد: امروز انتصابات در وزارت کار بیشتر از حوزه کمیته  برشان تأ
امداد است در حالی که جامعه کارگری نمی خواهد تفکر کمیته امدادی 
گسترش یابد  و ما هم نمی خواهیم و به دنبال تفکر ماهیگیری هستیم.

وی به مشــکالت مالی ســازمان تأمین اجتماعی به دلیل انتصابات 
اشتباه اشاره کرد و گفت: این مشکل موجب شده تأمین اجتماعی 
از بانــک رفــاه بــرای تأمین حقــوق بازنشســتگان کمک بگیــرد و این 
نگرانی هایــی را ایجــاد کرده اســت بنابرایــن امــروز بایــد در انتصابات 

بخش های مختلف این وزارتخانه دقت شود.
دبیرخانه کارگر استان اصفهان همچنین نسبت به عدم اجرای قانون 
همســان ســازی حقوق برای بازنشســتگان تامین اجتماعی انتقاد 
کرد و گفت: نمایندگان مجلس و دولتمــردان باید این تبعیض ها را از 

بین ببرند. 
برشــان  با اشــاره به اینکه مــا با اصــالح قانــون کار مخالــف اما با رشــد 
تکنولوژی مخالف نیستیم، گفت:  اصالح قانون کار را تنها با سه شرط 
حذف نشدن حداقل های تامین اجتماعی،  عدم مغایریت با توصیه 
نامه های سازمان سازمان  ILO )سازمان بین المللی کار( و نظر خواهی 

از تمام شرکای اجتماعی کار می پذیریم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

کشور هستند کارآفرینان مولد ثروت 

رئیس اتحادیه نمایشگاه  داران خودروی اصفهان:

عرضه و تقاضا در بازار خودرو متناسب نیست

دبیر خانه کارگر استان اصفهان:

کار را تنها با سه شرط می پذیریم اصالح قانون 

ثبت نام بیش از 1۰۰ هزار متقاضی مسکن ملی در استان اصفهان

مدیرعامل فرابورس ایران:

قیمت گذاری دستوری از آفت های اقتصاد است

هماهنگی دستگا ه ها 
غ منجمد  برای توزیع مر

غ و تخم مر

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی:

۶۴۰ هزار نفر امسال وام 
کردند ازدواج دریافت 

بد مصرف ها جریمه 
و بهینه مصرف ها 
تشویق می شوند

خبر

خبر

خبر

خبر
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بی تدبیری و سوء مدیریت ها عامل تشدید مشکل آب:

 از کشاورزان حمایت و مطالباتشان را پیگیری 
می کنیم

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

سرپرســت معاونــت سیاســی، 
امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری 
اصفهان با بیان اینکه آب مشکل 
همه دنیا و کشورمان است، عنوان کرد: بی تدبیری ها، 
سوء مدیریت ها و کم لطفی ها مشکل آب را تشدید 

کرده است و مردم ما از این مشکل ناراحت هستند.
 محمدرضــا جان نثــاری در جلســه تکریــم و معارفه 
کیــد بر اینکه فرهنگ تشــکر و  فرمانــدار شــهرضا با تأ
قدردانی و حفظ کرامت ها باید در جامعه ترویج پیدا 
کند، اظهار داشت: باید در فرهنگ خودمان فرهنگ 
تقدیر را گسترش دهیم. سرپرست معاونت سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی اســتانداری اصفهان با اشاره به 
پیشینه شهرضا گفت: شهرستان شهرضا مردمان 
سخت کوش، انقالبی و والیت مدار دارد، انسان هایی 
که همیشه روی پای خود ایستادند و متکی به جایی 
نبوده اند، شــناخت من از شهرضا گزارشاتی نیست 
که می دهند، من شهرضا را از گردان امام حسین)ع( 
در جنگ شناختم، شهرضا را آنجا دیدم، استقامت، 

مردانگی و دالوری را آنجا دیدم.
وی با بیان اینکه شــهید همت نماد شهرضا است، 
افزود: امروز در دوره ای از نظام قرار داریم که مشکالت 
برای کشور زیاد شده و مردم انتظار دارند همان طور 
که ۴۰ ســال نظام را حفظ کردند امروز به آن ها توجه 

ویژه کنیم و در خدمت شان باشیم.
جان نثــاری بــا بیان اینکه هر کســی که فکــر می کند 
خادم و نوکر مردم اســت بایــد مدال افتخــار بر گردن 
بیاویزد، بیان کرد: مردم محکم ایستاده اند، اطراف 
ما گرگ ها کمین کرده اند و آماده تهاجم هستند اما 
در جزیره امن جمهوری اسالمی ایران به زندگی ادامه 
می دهیم با وجــودی که مشــکالت بســیاری داریم 
و دشــمنان از هر نکتــه و رخنــه ای می خواهند برای 

تهاجم استفاده کنند.
مردم اجازه سوءاستفاده به دشمنان را نخواهند داد

سرپرســت معاونــت سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتانداری اصفهان با بیان اینکه آب مشکل همه 
دنیا و کشــورمان اســت، عنوان کرد: بی تدبیری ها، 
سوء مدیریت ها و کم لطفی ها مشکل آب را تشدید 

کرده است و مردم ما از این مشکل ناراحت هستند.
وی ادامه داد: کشاورزان شرق اصفهان از موضوع آب 

ناراحت هستند و تجمع کردند و بیان مطالبات شان 
حق است و هیچ زیاده طلبی ندارند اما دشمن نگاه 
به جمعیت می کنــد، آن عنصر فاســد منافق بیانیه 
می دهد که از کشــاورزان سوءاســتفاده کنــد، آن ها 
مردم ما را نمی شناســند و فکر می کنند انسان های 
متدیــن اجــازه به دشــمن می دهنــد که مورد ســوء 

استفاده قرار بگیرند.
از کشاورزان حمایت و مطالباتشان را پیگیری می کنیم

کید بر اینکه کشاورزان شرق اصفهان  جان نثاری با تأ
چنــان ســیلی بــه صــورت دشــمن خواهنــد زد کــه 
برقش عالم گیر شود، گفت: ما از کشاورزان حمایت و 
مطالبات شان را پیگیری می کنیم، اجازه نمی دهیم 

رسانه های بیگانه از این تجمع سوءاستفاده کنند.
سرپرســت معاونــت سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
کید بر اینکه ما هیچ شأنی  اســتانداری اصفهان با تأ
نداریم جز خدمــت، بیان کــرد: زحمــات و خدمات 
اسدی، فرماندار سابق شهرضا قابل تقدیر است، اداره 
شهرستان در این شرایط بسیار سخت و مشکل است، 

امروز یک جوان انقالبی و حزب اللهی و نوکر مردم این 
بار را بر عهده گرفته است.

       مسؤوالن باید در کنار مردم قرار بگیرند
وی اضافــه کــرد: بعضــی از مســؤوالن آنقــدر ارتفــاع 
گرفتند که نمی توانند مردم را بینند این در تراز انقالب 
اسالمی نیست، مسؤوالن باید آنقدر ارتفاع را کم کنند 
تــا در کنار مردم قــرار بگیرند، مســؤوالن بایــد در کنار 
گر  مردم باشــند نه اینکه از باال به مردم نــگاه کنند، ا
امروز بیکاری است، فرماندار باید شب خوابش نبرد و 

مشکالت را حل کند.
جان نثاری خطــاب به فرماندار شــهرضا گفت: باید 
ســابقه و خدمت شــهرضا را دقیق تر بخوانیــد، باید 
به این مردم خدمت کنید، هیچ حاشیه پذیرفتنی 
نیســت، 1۰ دقیقه از وقت نباید صرف حاشیه شود، 
حاشیه سازی، دنبال دعواهای سیاسی رفتن، وقت 
تلف کردن و جلســات بیهوده و عدم کارایی ممنوع 
اســت؛ شــبانه روز بایــد کار کــرد و از همــه ظرفیت ها 
استفاده کرد، هیچ ظرفیتی نباید در شهرضا مغفول 

بماند. سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
کید بر اینکه باید برای جریان  استانداری اصفهان با تأ
انقالبی و حزب اللهی شهر یک فراغت بستر برای کار 
کردن ایجاد شــود، افزود: امروز یــک میدان عملی در 
خدمتگزاری ایجاد شده است، افسران جنگ نرم باید 
پای کار بیایند و کمک کنند تا مشکالت برطرف شود.

کید باید از ظرفیت نماینده مردم در مجلس  وی با تأ
شورای اسالمی استفاده شود، خاطرنشان کرد: مردم 
دیگر نمی پذیرند که بگوییم موقعیت نبود؛ هدفمند 
کار کردن، اســتفاده از تمام ظرفیت ها و جوانان باید 
مورد توجه واقع شود، خدمت کنید به مردم تا سابقه 

خوب برایتان باقی بماند.
در این مراسم از خدمات ناصر اسدی، فرماندار سابق 
شهرضا تقدیر و سید امیر جعفری به عنوان سرپرست 
فرمانداری شهرســتان شــهرضا منصوب شــد، وی 
فرمانــدار نطنــز و سرپرســت فرمانــداری اردســتان و 
معــاون اداره کل سیاســی و انتخابــات اســتانداری 

اصفهان را در سوابق خود دارد.

 نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه اصفهــان 
گفت:  شایســته اســت که کمیســیون فرهنگی 
مجلــس شــورای اســالمی از شــورای فرهنگــی 
کز استان ها بخواهد که مصوبه های  عمومی مرا
خود را برای این کمیسیون ارسال کنند و بر این 

مصوبه ها نظارت داشته باشد. 
یوســف  ســید  آیــت اهلل  گزارش ایرنــا،  بــه 
طباطبایی نــژاد در جلســه شــورای فرهنــگ 
عمومی اســتان اصفهان کــه با حضــور رییس و 
اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس برگزار شد، 
بابیان اینکه این مصوبه ها برآیند و حاصل افکار 
کل کشــور هســتند اضافه کــرد: همان طــور که 
نمایندگان مجلس بر اجرای مصوبات مجلس 
نظارت دارند باید بر اجرای مصوبات کمیسیون 
فرهنگــی و شــوراهای فرهنــگ عمومی هــم 

نظارت داشته باشند.
کــرد:  آیــت اهلل طباطبایــی نــژاد خاطرنشــان 
کز استان ها هم باید  شورای فرهنگ عمومی مرا
از شهرستان ها بخواهند که مصوبه های خود را 
به مرکز استان بفرستند تا پس از جمع بندی به 

کمیسیون فرهنگی ارجاع شود.
وی همچنیــن گفــت کــه 2۵۰ شــهید دیگر هم 
عالوه بر ۳7۰ شــهید 2۵ آبان، بین روزهای 2۵ 
تــا ۳۰ آبان در اصفهان تشــییع شــد و به همین 
دلیل نباید یک روز بنام ایثار و شهادت این شهر 
نامگذاری شود بلکه باید هفته ایثار و شهادت 
در اصفهان داشته باشیم ؛ این درخواست را از 
اعضــای کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای 
اسالمی و به ویژه اعضای شــورای عالی انقالب 

فرهنگی داریم. 
وی ادامــه داد: نام گذاری هفتــه ای بنام ایثار و 
شــهادت برای اصفهان ســزاوار و شایســته این 

شهر شهیدپرور است.
شــورای فرهنــگ عمومی اســتان اصفهــان بــا 
حضور اســتاندار و اعضای کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی در استانداری اصفهان 

برگزار شد.

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اصفهــان 
گفت: تخصیص نیافتــن آب برای کشــت و کار 
کشاورزان اســتان و جاری نشدن زاینده رود در 
ســال جاری برای تــاالب بین المللی گاوخونی 

ضرر و زیان در پی داشت.
ایرج حشمتی افزود: هر ساله با بازگشایی زاینده 
رود و جاری سازی رودخانه شاهد افزایش آب 
و رطوبت به اندازه سه تا چهار درصد بودیم اما 

امسال این امر تحقق نیافت.
وی ادامه داد: تاالب بین المللی گاوخونی تنها 
مقــداری رطوبــت نســبی دارد و می تــوان گفت 
که صــد در صــد خشــک اســت و آبــی در دلتای 

آن نیست.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اصفهان ابراز 
امیــدواری کرد کــه بارش هــا در ماه هــای پیش 
رو ســبب افزایــش رطوبــت در این پهنه زیســت 
محیطــی شــود و از تبدیل آن بــه کانــون ریزگرد 

جلوگیری کند.
حشمتی با اشاره به آسیب به گونه های جانوری 
اطراف تاالب گاوخونی خاطرنشان کرد: خشک 
شــدن آن جلوگیری از حضور پرنــدگان مهاجر را 
رقم زده است از سوی دیگر حیوانات و جانوران 

وابسته به این تاالب را تهدید می کند.
کید بر توجه به حقابه زیســت محیطی  وی با تا
و احیای تاالب گفت: خشــک شــدن این پهنه 
ســبب افزایش کانون های ریزگرد و انتشار گرد و 
غبار خواهد شد و مناطق مختلف را تحت الشعاع 
قــرار خواهــد داد. گاوخونــی در شــرق اصفهــان 

یکــی از بزرگتریــن و مهمتریــن تاالب های ایران 
محسوب می شود و در طول تاریخ عالوه بر ایجاد 
فضــای فــرح بخــش در منطقــه، مکانــی بــرای  
زمســتان گذرانــی و  زادآوری پرنــدگان مهاجــر و  

سایرجانوران بود.
ایــن تــاالب کــه منطقــه ای بــه وســعت ۴7۶ 
کیلومتر مربع در 1۶7 کیلومتری جنوب شــرق 
اصفهــان در کنــار شــهر ورزنــه و در مجــاورت 
تپه های شــنی قرار دارد و در یک دهه گذشــته 

در مدت کوتاهی آب در آن جریان داشت.
در  غیرقانونــی  و  رویــه  بــی  برداشــت های 
باالدســت، کاهــش آب ورودی، تغییــر اقلیــم 
و خشکســالی و تامیــن نشــدن حقابه هــای 
طبیعی از جمله چالش هایی عنوان می شــود 
کــه حیات ایــن تــاالب را بــه خطر انداختــه و به 
گفته مسووالن و کارشناســان محیط زیست، 
ادامه این رونــد می تواند تــاالب گاوخونی را به 
کانون تولید گــرد و غبــار تبدیل کند و تا شــعاع 
زیــادی را تحت تاثیر قــرار دهــد بنابراین تامین 

حقابه آن ضروری است.

پس از دســتور رئیس جمهور به معــاون اول 
برای گفتگو بــا کشــاورزان اصفهانی، محمد 
مخبر به وزارتخانه های ذیربط ماموریت داد 
ع وقت نســبت به حل مشــکل حوزه  در اسر

آبریز زاینده رود اقدام کنند.
همزمان با تجمع هزاران کشاورز اصفهانی و 
درخواست از مسئوالن برای جاری شدن آب 
در زاینده رود، حجت االســالم و المســلمین 
رئیســی بــه معــاون اول خــود دســتور داد بــا 

کشاورزان گفتگو کند.
پس از ایــن دســتور، محمــد مخبر بــه وزاری 
ع  نیرو و جهاد کشاورزی ماموریت داد در اسر
وقت برای حل مشکل حوزه آبریز زاینده رود 
در اســتان های چهارمحــال و بختیــاری، 

اصفهان و یزد اقدام کنند.
خشکسالی های پی در پی و شرایط اقلیمی  
ســال های اخیــر، بســیاری از رودخانه هــا و 
تاالب های کشور را در معرض خشکی و حتی 

نابودی قرار داده است.
در اصفهــان، خشــک شــدن زاینــده رود 
مشکالت متعددی در پی داشته و تخصیص 
کار، کشــاورزان  نیافتــن آب بــرای کشــت و 
استان را با ضرر و زیان غیرقابل جبرانی روبرو 

کرده است.

دیروز هزاران نفر از کشاورزان و مردم اصفهان 
بــا تجمــع در بســتر خشــکیده زاینــده رود، 
اهتمام مســئوالن برای رعایت حــق آبه ها و 

احیاء رودخانه را خواستار شدند.
       بررسی و رفع مشکل آب با دستور به 

دو وزیر 
معــاون اول رئیس جمهور دیــروز گفت: فردا 
)شنبه( با برگزاری جلسات، مشکل آب چهار 

استان از جمله اصفهان را رفع می کنیم.
محمــد مخبــر دزفولــی در روز جمعــه در 
گفــت:  خبــر   شــبکه  بــا  تلفنــی  گفتگــوی 
رئیــس جمهــور به دنبــال بررســی وضــع آب 
چهــار اســتان اصفهــان، یــزد، خوزســتان و 
چهارمحــال و بختیاری هســتند و به وزیران 
جهاد کشــاورزی و ونیرو دستور داده شد که 
به ســرعت موضوع را بررســی و این مسائل را 
مدیریت کنند که ان شاا... این دوره سخت 

سپری شود.
وی بــا بیان اینکــه بــه دنبــال رفــع مشــکل 
هســتیم و مــن در بیــن کشــاورزان اصفهــان 
حضور داشــته ام و واقعا وضع ســختی است 
افــزود: بــه دنبال این هســتیم به هــر طریقی 
مشــکل مردم بویژه مــردم اصفهــان برطرف 

شود.
کــرد:  کیــد  معــاون اول رئیــس جمهــور تأ
جلســاتی فردا )شــنبه( برگزار می شــود و این 
مســائل را بررســی می کنــد و نتایج بــه اطالع 

مردم خواهد رسید.
ح هــای  مخبــر دزفولــی افــزود :  وزرا هــم طر
مختلفــی را بررســی کردند و پیشــنهاد هایی 
برای رفع مشــکالت داشــته اند که بررســی و 

نتایج اعالم خواهد شد.

امام جمعه اصفهان :

کمیسیون فرهنگی مجلس 
کند بر مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان ها نظارت 

مدیرکل محیط زیست اصفهان:

کشاورزان اصفهان برای  تخصیص نیافتن آب برای 
گاوخونی هم مضر بود تاالب 

دستور معاون اول رئیس جمهور برای حل مشکل آب حوضه آبریز زاینده رود :

دولت به جد دنبال حل مشکل زاینده رود است

احیای زاینده رود عزم کشوری می خواهد. 
محســنی، رئیــس هیئــت مدیــره صنــف 
کشاورزان اصفهان در جمع کشاورزان گفت: 
مــا از دولــت توقــع داریــم و مطالبــه آب، حق 

شرعی ماست.
در ادامه ایــن صحبــت، اســفندیار امینــی، 
نماینده کشاورزان اصفهان در جمع مردم و 

کشاورزان بیانیه ایی را قرائت کرد:
-جــاری شــدن آب بــرای محیــط زیســت، 

کشاورزان و جلوگیری از فرونشست
-اجــرای قانــون بــرای توقــف بارگذاری های 

جدید
-اجرای قانون برای تامین منابع آب و جبران 

آب های تخصیص داده شده
-نظارت، ساماندهی و توزیع عادالنه آب

-اجرای کامل قانون برای جبران خسارت ها 
به کشاورزان و محیط زیست

-اجرای قانون برای تفکیک مصرف آب شرب 
و غیر شرب

از جمله مفاد این بیانیه پایانی بود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان با اشاره 
به اینکه ما همراه با کشــاورزان هســتیم،گفت: 
معتقدم در شرایط فعلی باید خسارت کشاورزان 

به صورت بالعوض جبران شود. 
آیــت اهلل ســید یوســف طباطبایــی نــژاد در 
خطبه هــای نمــاز جمعه ایــن هفتــه اصفهان 
خطاب به کشاورزان اظهار داشــت: کشاورزان 
باالترین مقــام را نــزد خــدا دارنــد و همــه مردم 
اصفهان از اینکه آب نباشد یا کم باشد نگرانند زیرا 

با نبود آب،نمیتوان کشاورزی کرد.
وی افزود: ایــن در حالــی اســت کــه کشــاورزان 
مــا راه درآمــدی دیگری ندارنــد و بــرای رفع این 
مشکل چاره اندیشی نشده است. امام جمعه 
اصفهان تصریح کرد: کمک بالعوض،پرداخت 
خســارت،تغییر کاربری زمین های کشــاورزی 
بــدون در نظــر گرفتــن ســهم دولــت و اولویــت 
ازجملــه  کشــاورزان  فرزنــدان  اســتخدام 

راهکارهایی است که می توان اجرایی کرد.
نماینــده ولی فقیــه و امام جمعــه اصفهــان 
کشــاورزان هســتم، آنهــا  گفت:مــن همــراه 
راهپیمایی کردند که دولتمردان مشکلشان را 

متوجه شوند.
وی ادامــه داد: مــا معتقدیــم برخــی حرف ها از 
کشاورزان نیست و نباید حرف های بی پایه ای 

که صحت ندارد به نام کشاورزان تمام شود.
آیــت اهلل طباطبایــی نــژاد افــزود: ما زبان شــما 
هستیم اما وعده هایی که راجع به آب اصفهان 
داده می شود همچون انتقال آب از بهشت آباد  
1۰ ســال و انتقــال آب از خلیج فــارس2۰ طــول 

می کشد.
وی بــا اشــاره به اینکــه دولــت بایــد جلــوی 
حق خواهی و سهم خواهی اضافه آب را بگیرد، 
گفت: ایــن انتقال های صورت گرفته را اشــتباه 
کنون چــه باید کــرد؛ وقتی فوالد  می دانیم اما ا
مبارکه و ذوب آهن یا انتقال آب به یزد درگذشته 
تاسیس شده و معیشت عده ای در گرو آن است.

       2مترمکعب بر ثانیه آب به یزد زاینده رود 
را َتر نمی کند

نماینــده ولی فقیــه و امام جمعــه اصفهــان در 
بخشــی از صحبت هــای خــود بیــان داشــت: 
مجموع مصــرف آب آشــامیدنی اصفهــان، 12 
مترمکعب بر ثانیه است که 2 مترمکعب بر ثانیه 
آن بــرای یــزد می رود، این مقــدار آب انتقالی در 

ثانیه کف رودخانه ما را تر نمی کند.
وی به کاهــش بارش ها اشــاره و بیان کــرد:  آب 
ذخیره پشت سد زاینده رود باید یک هزار و ۴۰۰ 

میلیون مترمکعب باشد اما نیست.
آیــت اهلل طباطبایــی نــژاد بــا اشــاره بــه خطــر 
فرونشســت زمیــن در اصفهــان، تصریــح کرد: 
هیچ کســی نیســت که از این مســاله ناراحت و 
نگران نباشــد اما آب به اندازه لزوم و نیاز نیست 
از طرفــی فــوالد اصفهان هم یــک متــر در ثانیه 
به اضافه تصفیه پســاب فاضــالب، آب مصرف 
می کند. وی ادامه داد: ۵8 شهر و۳۳۵ روستا با 
آب زاینده رود و از طریق تصفیه خانه بابا شــیخ 

علی هم به شرق و هم  غرب تغذیه می شوند.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان در ادامه 
بیان داشــت: عمده حقابه داران زاینــده رود از 
ورزنه، اژیه و زیار هستند اما در پرتو آن  99 روستا 
که بعضی حقابه ای هم نداشتند از همین مزایا 
اســتفاده می کنند. وی اضافه کرد: شــهرهای  
کوهپایه،هرند، نیک آباد،محمدآباد،حسن آباد 
تا رامشه درگذشته از آب چاه استفاده می کردند 
امــا جــزو همــان شــهرهای اســتفاده کننده از 

زاینده رود هستند.

خبر خبر

استان

خبر

مدیــر عامــل شــرکت ذوب آهــن اصفهــان، با اشــاره 
به اینکــه ذوب آهــن اصفهــان بــه صورت مســتقیم 
نزدیک به 1۶ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و به طور غیر 
مستقیم ایجاد اشتغال برای اصناف مختلف داشته است، اظهار داشت: 
مطابق استانداردهای بین المللی اشتغال در صنعت فوالد به گونه ای 
است که هر دو فرصت شغلی مستقیم در این صنعت، به طور میانگین 1۳ 
فرصت شغلی را در دیگر بخش های زنجیره تامین تا توزیع ایجاد می کند.

ه گزارش روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان، منصور یزدی زاده، 
مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان در کنفرانس بین المللی بررسی 
صنعت فوالد و مواد اولیه )PLANEX 2۰21 ( به تولید ثروت در صنعت 
فوالد و مواد اولیه پرداخت و اظهار داشت: ثروت سازی غیرملموس در این 
صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت کــه در حوزه های مختلف از 

جمله جامعه، محیط زیست، کارکنان و غیره قابل بررسی است.
وی نقــش فــوالد در صنعــت ســاختمان را از مصادیــق ثروت ســازی 
غیرملموس ایــن صنعــت ذکــر کــرد و گفــت: بــا توجــه به اینکــه فــوالد 
ســاختمانی، بخش قابل توجهی از تولید فــوالد را به خــود اختصاص 

می دهد، این صنعت نقش پر رنگی در ساخت مسکن ایفا می کند.

یزدی زاده میانگین عمر مسکن در ایران را حدود یک دهم اروپا عنوان کرد 
و اظهار داشت : در عمل ساختمان های باالی ۳۰ سال برای عموم مردم 
گزینه جذاب برای خرید و اجاره نیست؛ در حالیکه در اروپا و آمریکا و دیگر 

کشورها، عمر مسکن نزدیک به 2۰۰ سال است.
مدیر عامل شــرکت ذوب آهن اصفهــان با بیان اینکــه در تهــران و دیگر 
کالن شهرهای ایران همواره شاهد میزان باالی آمار تخریب بافت های 
فرسوده و نیمه فرسوده و ساخت و ساز هستیم، تصریح کرد: کوتاه بودن 
عمر مســکن در ایران عالوه بر هدر رفت ســرمایه ، آلودگی های زیادی از 
جمله زیست محیطی، صوتی، ترافیک و هزینه جابجایی نخاله های 

ساختمانی به همراه دارد.
وی افزایش نخاله های ســاختمانی کــه از منابع ملی هزینه زیــادی در 
تولید آن شده و آسیب زیادی به محیط زیست وارد می کنند، را از جمله 
چالش های بزرگ دانســت و خاطرنشــان کرد: صنعت فوالد به عنوان 
صنعت تاثیرگذار در این حوزه می تواند با تولید محصوالت با کیفیت، از 

هدر رفت منابع ملی پیشگیری کند.
       آموزش کارکنان، پیش نیاز توسعه ذوب آهن است

یزدی زاده کیفیت را از جمله نقاط قوت اصلی ذوب آهن اصفهان دانست 
کید ویژه بر کیفیت محصوالت باعث شده برند این  و گفت: نوع تولید و تا
شرکت در ایران و جهان با کیفیت برتر شناخته شود و موفقیت در صادرات 

نیز حاصل این کیفیت است.
مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان، اشتغال زایی در زنجیره فوالد را از 
دیگر مصادیق تولید ثروت ناملموس در این صنعت دانست و گفت: با 
توجه به اینکه صنعت فوالد یکی از بزرگترین صنایع در دنیا است، وسیع 
بــودن حــوزه ی کاری و صنایع مرتبــط با این صنعت نقش به ســزایی 

در ایجاد اشتغال برای جامعه ایفا می نماید.
وی با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان به صورت مستقیم نزدیک به 
1۶ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و به طور غیر مستقیم ایجاد اشتغال برای 

اصناف مختلف داشته اســت، اظهار داشــت: مطابق استانداردهای 
بین المللی اشتغال در صنعت فوالد به گونه ای است که هر دو فرصت 
شغلی مستقیم در این صنعت، به طور میانگین 1۳ فرصت شغلی را در 

دیگر بخش های زنجیره تامین تا توزیع ایجاد می کند.
یزدی زاده تاثیر مستقیم اشتغال زایی بر معیشــت و رفاه خانوار، ایجاد 
شــرایط مناســب تشــکیل خانواده برای جوانان، فرزندآوری و ســطح 
سالمت روانی در اجتماع را بسیار چشمگیر دانست و گفت: ایجاد اشتغال 
در جامعه در راستای توزیع عادالنه ثروت در جامعه است و صنعت فوالد 

می تواند بدین ترتیب با اشتغال زایی در جامعه ثروت آفرینی کند.
مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان در ادامه توسعه زیرساخت های 
صنعتی، توســعه خدمــات عمومــی و عام المنفعه، توســعه شــهری و 
شهرسازی پیرامون صنایع فوالدی، توسعه رفاه و سالمت اجتماعی، 
ارتقای سطح ورزشی و افتخار آفرینی در این حوزه و آموزش را از دیگر موارد 
کید کــرد: آموزش  تولید ثروت ناملمــوس در صنعت فوالد دانســت و تا
کارکنان، پیش نیاز توسعه سازمان است و سرمایه گذاری برای آموزش 
کارکنان، مهمترین راهکار خلق ثروت برای سازمان ها و جامعه است و 
زمینه ساز رشد و تعالی سازمان و ارتقای سطح فنی و دانش در جامعه 
می شــود که مزایای آن عبارتند از: ارتقای سطح علمی و فنی کارکنان، 

بهبود استفاده از منابع سازمان، انتقال دانش و رضات کارکنان.
وی ســرمایه گذاری در صنعت فوالد را موجب زایش ثروت های مادی 
و معنوی دانست و بیان کرد: شکل گیری این مجتمع عظیم صنعتی، 
یکی از نمونه های بسیار موفق در این زمینه است؛ چرا که این مجموعه 
با ایفای نقش در شکل گیری سایر صنایع فوالدی، تولید محصوالت 
اســتراتژیک، تاسیس بیمارســتان شــهید مطهری، تاسیس باشگاه 
فرهنگی ورزشــی، ســاخت فوالد شــهر، آموزش منابع انســانی ماهر و 
متخصص برای تمام صنایع و... ثروت مادی و معنوی بسیاری برای 

جامعه خلق کرده است.

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اسالمی گفت: همگرایی و همراهی فکری، فرهنگی 
امروز ســران ســه قوه فرصت کم نظیری را در کشــور 
به وجود آورده است.   امیرحسین بانکی پور در جلسه شورای فرهنگ 
عمومی استان اصفهان افزود: تفکر لیبرال و فن ساالر به ویژه در عرصه 
فرهنگ با نگاه رهبر معظم انقالب فاصله زیادی داشت اما همگرایی و 
همفکری  امروز فرصت ویژه ای را برای تحول در کشور ایجاد کرده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی و عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اشاره به حضور سه نفر از نمایندگان 
مــردم اصفهــان در این کمیســیون، اظهار داشــت: چگالــی و ظرفیت 

اصفهانی ها در کمیسیون فرهنگی مجلس زیاد است و این مساله زیبنده این استان به عنوان پایتخت فرهنگ 
و تمدن ایران اسالمی است. وی با اشاره به سفر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی به اصفهان 
اضافه کرد: شناسایی ظرفیت های فرهنگی این استان و آشنایی اعضای این کمیسیون با مسائل و مشکالت 

اساسی اصفهان در حوزه فرهنگ از مهم ترین اهداف این سفر است.

بــه گفتــه وی، برنامه هــای مــوازی و ســنگینی برای ایــن ســفر در نظر 
گرفته شده است.

کنون ســه مورد از این ســفرها توسط اعضای  بانکی پور بابیان اینکه تا
کمیســیون فرهنگی بــه اســتان های مختلــف کشــور برگزارشــده ابراز 
امیــدواری کــرد کــه تصمیمــات کالن الزم در این ســفر بــرای اصفهان 

گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: اصفهان از ظرفیت های فرهنگی بسیاری برخوردار 
است و از طرفی این استان با محرومیت ها و فشارهایی هم مواجه است 
که اعضای کمیسیون فرهنگی به خوبی با این ظرفیت ها آشنایی دارند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی همچنین گفت که این 
استان با تعارض شدید فرهنگی مواجه است؛ ازیک طرف دارای ظرفیت های بسیار باالی فرهنگی است و از طرف 

دیگر محرومیت توأم با مظلومیت دارد که باید موردتوجه قرار گیرد.
همایش شورای فرهنگ عمومی استان با حضور استاندار و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در 

استانداری اصفهان برگزار شد.

اشتغال مستقیم 1۶ هزار نفر در ذوب آهن و ایجاد 13 فرصت شغلی غیر مستقیم

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

کم نظیر است  همگرایی و همراهی امروز سران قوا 

خبر

خبر

بیانیه ی پایانی 
کشاورزان اصفهانی 

نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
اصفهان:

کشاورزان اصفهان  خسارت 
به صورت بالعوض جبران 

شود
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متخصص علوم رفتاری:

آموزش مجازی عامل ایجاد »مه مغزی« 
در دانش آموزان است

یــک متخصــص علــوم رفتــاری 
گفــت: تغییــر ســبک زندگــی در 
دوران کرونــا تحــول در فراینــد 
سیســتم آموزشــی فرزندان، کم تحرکی و نداشتن 
فعالیت بدنــی روزانه، عدم حضــور در کالس درس 
و ارتباط با همساالن را به دنبال داشته است که با 
ادامه روند آموزش مجازی مسئله »مه مغزی« برای 

دانش آموزان ایجاد می شود.
نرگــس عطریــان در خصــوص اختــالل یادگیــری 
فرزنــدان در کرونــا، اظهــار کــرد: دانش آمــوزان در 
کالس های مجازی بــا حضور معلم رونــد یادگیری 
بهتری دارند، والدیــن می توانند در شــرایط فعلی 
توانمندی هــا را در فرزندان ایجــاد کننــد، بــدون 
مدیریت بر نظــام خانــواده فرزندان دچار مشــکل 

می شوند.
تغییر در فرایند سیستم آموزشی فرزندان در کرونا

وی اضافه کرد: تغییر ســبک زندگی در کرونا تحول 
در فرایند سیســتم آموزشــی فرزندان، کم تحرکی و 
نداشتن فعالیت بدنی روزانه، عدم حضور در کالس 
درس و ارتباط با همساالن را به دنبال داشته است 
که با ادامه روند آموزش مجازی مسئله »مه مغزی« 

برای دانش آموزان ایجاد می شود.
این متخصص مطالعات فرهنگی و علوم رفتاری، 
کیــد کــرد: قبــال فرزنــدان در خانواده هــا دچــار  تا
اختالالت ناخــن جویــدن، شــب ادراری، مکیدن 
انگشت دســت و تشــنج بودند، و در دوران کرونا با 
مسئله »مه مغزی« مواجه شــدیم که در اثر سبک 

زندگی کرونایی به وجود آمده است.
عطریان تصریح کرد: در دوران شیوع کرونا وسایل 
مــورد اســتفاده فرزنــدان ابــزار تکنولــوژی روزمــره 
مانند تلفن همراه، تبلت و لب تاب شد، قبال برای 
ساعت های محدود از این ابزار استفاده می کردند، 
کم تحرکی دانش آموزان زیاد و بیشتر به استفاده از 

ابزار تکنولوژی متکی شده اند.
       از بین رفتن مدیریت خواب فرزندان و 

کاهش قدرت دیداری
وی ادامه داد: قبل از کرونا دانش آموزان بازی های 
گروهــی داشــتند و جنــب و جــوش روزانــه باعــث 
خســتگی آنها و مدیریت خواب بود، در این بحران 

دانش آموزان دچار گرفتگی مغزی شدند و این امر 
گرفتگی دقت و حافظــه را به همــراه دارد که قدرت 

دیداری فرزندان را هم کاهش می دهد.
این متخصص علوم رفتاری، گفت: دسترســی به 
گوشی تلفن همراه در کرونا برای دانش آموزان فراهم 
کرونا مشخص  شــد و آســیب های این ابزار در پســا
می شود، قبال بیشترین زمان تجدید قوای فکری 
دانش آمــوزان در خــواب ابتــدای شــب بــود، در 
کرونا این برنامه از بین رفته و نیاز است والدین برای 
جلوگیــری از گرفتگی مغــزی فرزندان بــرای خواب 

منظم آنها برنامه ریزی کنند.
کیــد کــرد: موفقیت وابســته بــه تالش  عطریــان تا
است و این روند با ورزش کردن به فرزندان آموخته 
می شــود دانش آموزان در زمان ورزش کردن دچار 
بیشترین روند رشدی می شوند، اما در دوران کرونا 
با همساالن بازی نمی کنند، ورزش و تحرک بدنی 
ندارنــد و این اتفــاق بر روی هــوش، رشــد اخالقی، 

افزایش چربی و بروز چاقی آنها مؤثر است.

وی اظهــار کــرد: کارکردن بــر روی تغییرات ســبک 
زندگی بــر روی دقــت و تمرکــز فرزنــدان تأثیر مثبت 
می گذارد، نمی توانیم به دلیل کاهش تمرکز و دقت 

فرزندان بسیاری از فرصت ها را از دست بدهیم.
       تهدیدهای کرونا را به فرصت تبدیل کنیم

ایــن متخصــص علــوم رفتــاری، افــزود: بایــد برای 
آمــوزش آنالیــن پشــتیبان ذهن کــودکان شــویم و 
تهدیدهــا را بــه فرصــت تبدیــل کنیــم، فرصت هــا 
به والدیــن کمک می کنند تــا بــر روی مهارت های 
فرزندان کار کرده و بیشــترین بهــره را از ایــن دوران 

داشته باشند.
وی ادامــه داد: فرزنــدان دچــار خســتگی ذهنــی 
ک آنها کاهش پیدا کرده  شده اند و عمق فکری و ادرا
است و نمی توانند همه موارد را به ذهن بسپارند و 

خستگی های مفرط آموزش مجازی بیشتر است.
عطریان خاطرنشان کرد: جذابیت فضای مجازی 
موجب می شود فرزندان به طور دائم مشغول این 
فضا باشند و آوردن آنها به دنیای حقیقی، مدیریت 

خانواده، ارتباط با همساالن، تعامل با آنها مدیریت 
کالمــی و احساســی والدیــن را نیــاز دارنــد تــا در این 

اوضاع به دانش آموزان کمک شود.
والدین دغدغه های ذهنی فرزندان را کاهش دهند

این متخصص علوم رفتاری، گفت: در دوران کرونا 
برخــی امور ماننــد ســاعات کار خانواده، آمــوزش و 
تفریح که قبال بیرون از خانواده بود به محیط خانه 
منتقل شــد و این امر صبر و مدیریت والدین را نیاز 
دارد، بــه طور یقیــن تلویزیون گرفتگی مغــزی را در 
فرزندان کمتر ایجاد می کند و برای رشد مغز کودکان 
در کرونا بهتر است به جای ابزارهای دیگر تکنولوژی 

از تلویزیون استفاده شود.
وی تصریح کرد: همه اتفاق هایی که در خانه اتفاق 
می افتد وارد ذهن فرزندان می شــود، باید والدین 
دغدغه های ذهنی فرزندان را در کرونا برای آرامش 
فکری آنها کاهش دهند تا بتوانند زندگی سالم تری 
بــا کارایــی و تمرکز بیشــتر بــرای آمــوزش و یادگیری 

داشته باشند.
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مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان گفت: مدیریت شهری اصفهان با توجه به 
سردی هوا، اقدام به جمع آوری و اسکان شبانه افراد 
کارتن خواب کــرده اســت.  روح اهلل ابوطالبی مدیرکل پیشــگیری و رفع 
تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: با توجه به برودت هوا، مدیریت 
شهری اصفهان طرح جمع آوری و اسکان شبانه افراد کارتن خواب و فاقد 
سرپناه شهر اصفهان را با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی و ارائه 
غذای گرم، اجرا کرده است. وی به جمع آوری 7۰ کارتن خواب متجاهر 
در شب های گذشته در شهر اصفهان اشاره کرد و افزود: از این تعداد ۶۰ 
نفر مرد به مرکز مربوطه در میدان اســتقالل و دو زن فاقد سرپناه به مرکز 
خورشید که ویژه زنان فاقد سرپرست و بی خانمان است، تحویل داده 
شدند. وی افزود: 8 نفر از این افراد نیز به محل سکونت شان منتقل و به 

آغوش خانواده بازگشتند.
ابوطالبــی، از اســتقرار ســه دســتگاه اتوبوس با همــکاری شــرکت واحد 
اتوبوسرانی شهرداری اصفهان در محل های از پیش تعیین شده برای 
کز نگهداری خبر داد و گفت: شهرداری  هدایت افراد فاقد سرپناه به مرا
اصفهان عالوه بر جمع آوری و ساماندهی این افراد انتظار دارد با تعامل 
نهاد ها و دستگاه های ذی ربط در شهر و استان، امکان بازتوانی و سامان 

بخشی به اوضاع معیشتی این افراد، فراهم شود.
مدیــرکل پیشــگیری و رفــع تخلفــات شــهری شــهرداری اصفهــان از 
شــهروندان خواســت چنانچه افراد کارتن خواب و ســرگردان در معابر و 

کن عمومی مشاهده کردند، مراتب را از طریق سامانه 1۳7 اطالع دهند  اما
کیپ های مربوطه، سریعا به محل اعزام و نسبت به انتقال و تحویل این  تا ا

گونه افراد اقدام شود.

رئیس پلیس راهور اســتان گفت: از ابتدای امســال 
کنون 2۰۴ گواهینامه راننده متخلف در اصفهان  تا

ضبط و نمره منفی به آن ها تعلق گرفته است. 
سرهنگ محمدرضا محمدی رئیس پلیس راهور اصفهان در دومین 
شــورای راهبــری کاهش تصادفات اظهار داشــت: ســال گذشــته 12۳ 
هزار و 9۵۳ گواهینامه تمدید و 7 ماهه ابتدایی امســال ۵۶ هزار و 27۴ 
گواهینامه تمدید شده، سال قبل 227 هزار و 8۰۵ آزمون آیین نامه برگزار 

و طی 7 ماهه اول امسال 9۳ هزار و ۵۰۰ آزمون برگزار شد.
او  افزود: با رانندگانی که قوانین را رعایت نمی کنند و باعث به خطر افتادن 

جان خود و دیگران می شــوند برخورد قاطع و قانونی می شود بطوری 
کنون 2۰۴ گواهینامه ضبط و نمره منفی به آن ها  که از ابتدای امسال تا

تعلق گرفته است.
این مقــام انتظامی گفت: اســتان اصفهــان از نظر جمعیتی رتبه ســوم 
کشوری در وقوع تصادفات درون شهری را به خود اختصاص داده است.

او با اشاره به اینکه در خصوص تصادفات فوتی طی 7 ماهه ابتدای امسال 
با 9 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشــته روبرو بوده ایم 
افزود: شهرستان های اصفهان، گلپایگان، شاهین شهر، مبارکه، خمینی 
شهرو شهرضا بیشترین آمار وقوع تصادفات فوتی و جرحی درون شهری 

را به خود اختصاص داده اند.
رئیس پلیس راهــور اصفهــان ادامــه داد: 1۵8 نقطه حادثه خیــز درون 
شــهری در اســتان اصفهــان وجود داشــت کــه 2۰ نقطــه آن رفع شــد و 
کنون در 1۳8 نقطه باقیمانده ۳2 نفر در اثر  متاسفانه از ابتدای سال تا
وقوع تصادف جان خود را از دســت داده اند و یک هــزار و 1۵ نفر مجروح 

شده اند.
این مقام انتظامی بیان داشت: پلیس راهور اصفهان طی سال 99، 291 
ک تعویض کرده  هزار و ۴۶9 و در 7 ماهه ابتدایی امسال 1۶۴ هزار و ۳۴۰ پال

که ۶7۰ مورد اینترنتی بوده است.
محمدی ادامه داد: بیشترین تصادفات از ســاعت ۴ الی 8 شب اتفاق 
می افتد و عدم توجه به جلوو عدم رعایت حق تقدم نیز بیشترین علت 

وقوع تصادفات درون شهری است.
این مقام انتظامی روز های شنبه و چهارشنبه را پرحادثه ترین روز های 
وقوع تصادفات دانست و اظهار داشت: متاسفانه موتورســواران 18 تا 
2۵ ساله و عابران ۵۵ تا 7۰ سال بیشترین جانباختگان تصادفات درون 

شهری هستند.
رئیس پلیس راهور اصفهان خاطر نشان کرد: پلیس راهور با راه اندازی 
دوربین های ثبت تخلف، خودرو های ثبت تخلفات رانندگی، ارتقای 
فرهنگ ترافیکی شهروندان از طریق آموزش های مختلف، ساماندهی 
ناوگان حمل و نقل بار ومسافر، آشکاری سازی نقاط حادثه خیز و اقدام 
برای رفع آن ها، فعال سازی پیست موتورسواری در شهرستان اصفهان، 
استقرار تیم های فوریت های پزشــکی و امدادی از جمله جرثقیل ها و 
یدک کش ها در بزرگراه ودیگر اقدامات در راستای کاهش وقوع تصادفات 

گام های موثری برداشته است.
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فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از دستگیری 
سارق حرفه ای سیم های برق خبر داد. 

حسین بساطی فرمانده انتظامی شهرستان کاشان 
اظهار کرد: در پی وقوع چندین مورد سرقت سیم 
برق و سریالی شدن موضوع، مراتب به صورت ویژه 
در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان کاشان 
قرار گرفت. او افزود: با توجه به حساسیت مأموران 
کالنتری 1۴ ناجی آباد با رصد های اطالعاتی و انجام 
تحقیقات محلــی مخفیــگاه ســارق را شناســایی 
کردند. بساطی ادامه داد: تیم عملیات کالنتری پس 
از دریافت این اطالعات مهم با اخذ مجوز های الزم 
قضائی به محل مذکور اعزام شدند و در یک عملیات 

منسجم سارق را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کاشــان خاطرنشان 
کرد: متهم در بازجویی های اولیه پلیســی با توجه 
به ارائه مــدارک موجود مبنی بر کشــف کابل های 
مســروقه از مخفیگاه متهم به 7 فقره سرقت سیم 

و کابــل بــرق اعتــراف و تحقیقات در ایــن خصوص 
کان ادامه دارد. کما

او در پایان بابیان اینکه ســارق ۳2 ســاله با تکمیل 
پرونده برای ســیر مراحل قانونی به مرجع قضائی 
معرفــی شــد، اظهــار داشــت: مقابلــه بــا ســرقت و 
ناهنجــاری اجتماعی عــزم همگانــی را می طلبد و 
به عنوان یک ضرورت همه مردم باید ضمن توجه و 
رعایت هشدار ها و توصیه های انتظامی در این راستا 

به پلیس کمک کنند.

معاون سیاســی و اجتماعــی فرمانداری کاشــان از 
صدور مجــوز 1۴ ســازمان مــردم نهــاد در کاشــان از 
کنون خبر داد.  عباسعلی قپانی  ابتدای سال 1۴۰۰ تا
پور معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری کاشان با 
اشاره به نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه و 
اقدام فعالیت های عام المنفعه گفت: این سازمان ها 
بــازوی حمایتی دولــت در انجــام امور هســتند و با 
کمک این سازمان ها می توان بسیاری از اقدامات 
را در جهت نفع مردم انجــام داد. وی با بیان اینکه 
فرمانداری کاشان و دیگر نهاد های اجرایی از فعالیت 
سمن ها در جامعه حمایت می کنند، ابراز داشت: 
حضور پررنگ این تشکل ها باعث خدمت رسانی 

بهتر و مطلوب تر به مردم می شود.
معاون سیاســی اجتماعــی فرمانــداری کاشــان با 
کنون برای 1۴ سازمان  بیان اینکه از ابتدای امسال تا
مردم نهــاد در کاشــان مجــوز فعالیت صادر شــده 
اســت، تصریح کرد: پروانه فعالیت پنج ســمن نیز 

تمدید شده است.

وی با اشــاره به اینکه جلســات مربــوط به حمایت 
سازمان های مردم نهاد در محل فرمانداری کاشان 
به طــور مرتب برگــزار می شــود، گفت: ســمن های 
شهرستان کاشــان برای رفع مشــکالت اجتماعی 
کنــون اقدامــات خوبــی  و فرهنگــی شهرســتان تا

داشته اند که قابل تقدیر است.
قپانی پور یکی از نمونه های بارز استفاده از ظرفیت 
ســازمان های مردم نهــاد را در بحران شــیوع کرونا 
دانست و افزود: این ســازمان ها در اوج شیوع کرونا 
با اقدامات خود به خوبی توانستند عالوه بر کمک 
بــه مــردم در تهیــه و پخــش بســته های غذایــی و 
بهداشــتی، در زمینــه جــذب خیریــن بــرای تهیه 

وسایل و تجهیزات درمانی هم کمک کنند.
وی با اشاره به اینکه کاشان 1۳7 سازمان مردم نهاد 
کید کرد: کاشان تنها  در حوزه های مختلف دارد، تا
شهرستان استان اصفهان است که دارای مجمع 
هم اندیشی سازمان های مردم نهاد است که این 

مجمع در شهریور سال 1۳97 شکل گرفته است.

نماینده مردم شــهرکرد، بــن و ســامان در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: وضعیــت فرونشســت در 
اصفهان واقعا نگــران کننده اســت و وزارت نیرو نیز 
باید پای کار بیاید، الزم اســت برای محیط زیست 
و آب خوان ها احترام قائل شــویم. احمد راستینه 
در نشست مشترک اعضای شورای شهر اصفهان 
با اعضــای کمیســیون فرهنگــی مجلس شــورای 
اســالمی اظهار کرد: تا زمانی که به فهم مشــترکی از 
مسائل دو اســتان نرســیم، نمی توان راه حلی ارائه 
داد؛ حــس بی عدالتــی در مــردم بدتریــن عارضــه 
عمومی است. وی افزود: حدود دو ماه پیش خدمت 
مردم شرق اصفهان بودیم و در آنجا کامل توضیح 
دادم کــه میــزان ورودی آب از چهارمحــال پشــت 

ســد زاینده رود چقدر و برداشــت آب زاینــده رود در 
چهارمحال چقدر اســت. نماینده مردم شهرکرد، 
بن و سامان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
تا دهه های گذشــته هفت متــر بــرف در کوهرنگ 
می نشست، اما سال گذشــته تنها ۴۵ سانتی متر 
برف بر زمین نشست، ادامه داد: در حال حاضر تونل 
کوهرنگ خشک شده و میزان ورودی آب آن حداقل 
به یک ســوم رســیده اســت، بنابراین بایــد حقآبه 
محیط زیست داده تا مشکالت زیست محیطی رفع 
شود؛ در واقع با انتقال آب و موضوعات این چنینی 
و مشکل فرونشست حل نخواهد شد. راستینه با 
بیان اینکه شــورای اسالمی شــهر اصفهان وظیفه 
دارد ببیند چه اتفاقی بر سر آب اصفهان رخ می دهد، 
اضافه کرد: وضعیت فرونشست در اصفهان واقعا 
نگران کننــده اســت و وزارت نیــرو نیز باید پــای کار 
بیاید، الزم است برای محیط زیست و آب خوان ها 
احترام قائل شویم. وی گفت: بارگذاری ها در فالت 
مرکزی ایران از ساخت مسکن تا توسعه صنایع دیگر 
تاب نخواهد آورد. هر بارگذاری جدید که نیاز به آب 
داشته باشد، در فالت مرکزی ایران باعث خسران 

کل کشور می شود.

کسیون زنان مجلس شورای اسالمی گفت:  عضو فرا
ویــژه در  بــه  و دختــران  زنــان  توانمندســازی 
شهرســتان ها بــه افزایــش توانمندی اقتصــادی و 
اجتماعــی منطقه می انجامــد.  الهــام آزاد در ســفر 
کسیون زنان مجلس به استان اصفهان  اعضای فرا
افــزود: توانمنــدی زنان و نقــش زنان برای توســعه 
کشــور امری ضــروری اســت و باید بیش از گذشــته 
به آن توجه شــود. وی اضافه کرد: با توجه به اینکه 
نیمی از جامعه را جمعیت بانوان تشکیل می دهند 
لذا می توانند در گام دوم انقالب نقش پر رنگی را در 
عرصه های مختلف از جمله فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی ایفا کنند. عضو هیات رییسه کمیسیون 
کسیون  اصل نود مجلس با اشــاره به سفرهای فرا
زنان به مناطق مختلف کشور تصریح کرد: هدف از 
سفرها این است که نمایندگان مردم در خانه ملت از 
نزدیک بتوانند در یک ارتباط دو سویه مشکالت قشر 
بانوان را از زبان خودشان بشنوند. آزاد با بیان اینکه 
بدون شناخت دقیق و بررسی میدانی، قادر به اتخاذ 
تصمیم های درست نیســتیم اضافه کرد:  باید به 
مردم امکان داد که بصورت رو در رو حرف های خود 
را با نمایندگان در میان بگذارند و از سوی دیگر قدرت 
چانه زنی در جهت رفع مشــکالت حــوزه انتخابیه 

افزایش یابد.نماینده مردم شهرستان های نایین 
و خور و بیابانک در مجلس با اشــاره به حضور زنان 
کارآفرین و فعال اجتماعی در این خطه اظهار داشت: 
در صورت حمایت می توانیم شاهد پیشرفت هرچه 

بیشتر این منطقه باشیم.
کید دارد  آزاد ادامه داد: مجلس یازدهم بر این اصل تا
که با توجه به فرصت ها، ظرفیت ها و چالش های هر 
گانه مورد بررسی  منطقه، هر کدام باید به صورت جدا
قرار گیرد بنابراین تالش می کنیم در سفر به نایین و 
خور و بیابانک به نفع مردم و در جهت برآورده شدن 

انتظارات به حق دختران و بانوان بهره بگیریم.
کسیون زنان مجلس در سفر سه روزه به  اعضای فرا
اصفهان قرار است در شهرستان های نایین و خور و 

بیابانک در شرق این استان حضور یابند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان:

دستگیری سارق سریالی سیم های برق 

صدور مجوز 1۴ سازمان مردم نهاد از ابتدای سال 
کاشان  کنون در  تا

نماینده مردم شهرکرد در مجلس: 

وضعیت فرونشست در اصفهان نگران کننده است

خبر

کسیون زنان مجلس: عضو فرا

توانمندسازی بانوان به افزایش توانمندی اقتصادی و 
اجتماعی می انجامد

خبر

معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر 
کسیناســیون ۳7۰ هــزار دانش آمــوز دوره  وا
متوسطه اول و دوم انجام شده است.  آذرکیوان 
امیرپور معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهــان در خصوص 
کسیناســیون دانش آموزان متوســطه،  روند وا
کسیناســیون ۳7۰  اظهار کرد: در حال حاضر وا
هزار دانش آموز دوره متوســطه اول و دوم انجام 
شده اســت و شــاهد رشــد خوبی در این زمینه 
بوده ایم و پوشش 8۵ درصد دانش آموزان برای 
کسینه شدن را مدنظر داریم و امیدواریم طی  وا
هفته های آینــده بــا تســریع این برنامه بــه آمار 
موردنظر برسیم. او افزود: مطابق ابالغ ستاد ملی 
کرونا، مدارس متوســطه اول و مقطــع ابتدایی 
بر مبنــای فــرم خوداظهــاری مدیران مدرســه 
و گرفتــن مجــوز از اداره مناطــق و مطــرح کردن 
موضوع با شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان 
و رعایت همه شیوه نامه های بهداشتی و توجه به 
کثر هر  شیوه نامه »۰۶« از اول آذرماه با ظرفیت حدا
کالس 1۵ دانش آموز با فاصله گذاری حداقل یک 
و نیم متر به صورت حضوری بازگشایی می شود. 
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان، تاکید کرد: دانش آموزان 
متوســطه دوم هــم از 1۵ آبان مــاه بــا ظرفیــت 
کثر 1۵ نفر و با فاصله گذاری یک  کالس هایی حدا
و نیم تا دو متــر با گروه بندی به مدت ســه روز در 
هفته به صورت اختیاری در مدارس حضور دارند 
و در فصل سرما برای تهویه هوای کالس ها هم 
هر نیم ساعت یکبار به مدت پنج دقیقه پنجره 
کالس ها باز می شود تا چرخش هوا انجام شود 
و شــیوه نامه این کار هم بــه مدارس ابالغ شــده 
است. او اضافه کرد: بازگشایی مدارس در مناطق 
روستایی و عشایری و کارگاه های هنرستانی از از 
اول مهر صورت گرفته است، عالئم بیماری کرونا 
بین دانش آموزان به ندرت گزارش شــده است 
گر دانش آموزی عالئم بیماری کرونا را داشته  و ا
باشد باید مدیران در سامانه ثبت کنند، چنانچه 
یــک دانش آمــوز در یــک کالس عالئــم بیماری 
کرونا را داشته باشد کل کالس به مدت دو هفته 
گر  تعطیل می شود. امیرپور خاطرنشــان کرد: ا
بیش از یک دانش آموز در مدرســه بیمار باشند 
کنون مورد قابل  کل مدرسه تعطیل می شود و تا
توجهی در مدارس اعالم نشده است، تنها یک 
مورد در اوایل مهرماه در یک هنرستان اتفاق افتاد 

که کل مدرسه به مدت دو هفته تعطیل شد.
کسینه شدند        9۰ درصد معلمان استان وا

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و 
گر هر دانش آموز  پرورش استان اصفهان، گفت: ا
عالئم بیماری سرماخوردگی را داشته باشد نباید 
به مدت دو هفته در مدرســه حضور پیدا کند و 
اجباری هم برای حضــور دانش آموزان بیمار در 
مدرســه وجود نــدارد و والدین نگرانی نداشــته 
باشــند و نیاز به مجــوز و داشــتن نامه پزشــکی 
هم در ایــن زمینــه ندارنــد. او در خصــوص روند 
کسیناســیون معلمان، اظهــار کــرد: در حال  وا
کسیناسیون حدود 9۰ درصد معلمان در  حاضر وا
استان انجام شده است و سامانه ای در معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تدوین شده که 
بر مبنای این سامانه قرار شده است با گرفتن کد 
ملی افراد اطالعــات آن ها اتخاذ کــرده و نظارت 
کســینه شــدن همــه معلمــان را  الزم را بــرای وا

داشته باشیم.

معاون اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان: 

گشایی مدارس  باز
مقاطع متوسطه اول 
و ابتدایی از آذرماه 

ساماندهی کارتن خواب های شهر اصفهان 

رئیس پلیس راهور اصفهان: 

گواهینامه ۲۰۴ راننده متخلف  ضبط 

خبر

مدیرکل امور عشایر اســتان اصفهان از قشالق 
عشایر ایل عرب جرقویه در استان با سردشدن 
هوا خبر داد.  مختار اســفندیاری مدیــرکل امور 
عشایر اســتان اصفهان گفت: با سردشدن هوا 
عشــایر ایل عــرب جرقویــه بــرای کوچ قشــالقی 
خود وارد مناطــق نصرآباد، پیــکان، مالواجرد، 
حارث آباد، رامشه، آب شتر تا مرز شهرستان آباده 
در اســتان فــارس و پــس از آن اصفهان شــدند. 
وی افزود: عشــایر ایل عرب جرقویه با جمعیت 
هزار خانواری حدود 8 درصد جمعیت عشایری 
استان را تشکیل می دهد که در مناطق مرکزی 
و شرقی استان اصفهان است و ییالق خود را در 
شهرضا، دهاقان و سمیرم اصفهان و مناطقی 
از اســتان های چهارمحال و بختیــاری و فارس 
می گذرانند. مدیرکل امور عشایر استان اصفهان 
گفت: عشــایر جرقویه دی ماه هر ســال اســتان 
اصفهان را ترک کرده و به مناطق ییالقی خود کوچ 
می کنند. استان اصفهان به لحاظ وسعت و تنوع 
اقلیم و شرایط جغرافیایی دارای زیستگاه های 
ییالقی و قشــالقی اســت کــه مناطق مرکــزی و 
شرق استان قشالق )گرمسیر( عشایر ایل عرب 
جرقویه و مناطق غربی و جنوبی استان نیز ییالق 
)سردسیر( عشایر بختیاری و قشقایی می باشد.

قشالق عشایر ایل عرب 
جرقویه در استان اصفهان 
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»نگهبان ریتا« و »معبر گمشده« رونمایی شد
مراسم رونمایی و معرفی دو کتاب 
»معبر گمشــده« و »نگهبان ریتا« 
همزمان با ســالروز حماســه و ایثار 
اصفهان در عمارت تاریخی سعدی اصفهان برگزار شد.
در ابتدای این مراســم که در عمارت تاریخی سعدی 
اصفهان برگزار شد، نویسنده کتاب »معبر گم شده« 
بخشــی از کتــاب خــود کــه خاطــره ای از مجموعــه 
خاطــرات گــردان تخریب لشــکر امام حســین بــود را 

قرائت کرد.
حســینعلی محمدی جزی اظهار کرد: کتاب معبد 
گمشده مجموعه خاطراتی در موضوع دفاع مقدس 
است که خاطرات رزمندگان جنگ هشت ساله ایران 
و عراق را بازگو می کند. این کتاب در قطع رقعی در 1۵۰ 
صفحه، با ویراستاری گروه ویراستاری خط، طراحی 
جلد بابک سفری و صفحه آرایی محمدعلی ناصحی 

به چاپ رسیده است.
نویسنده کتاب »معبر گم شده« افزود: بیش از دو سال 
برای نوشتن کتاب وقت گذاشته ام و برای آن حدود 
2۰۰ مصاحبه با رزمندگان گرفته شده است. نوع این 
مصاحبه ها فنی نبود و مصاحبه گر نمی دانست چه 
چیزی بپرسد. بنابراین بیشتر به شرح حال و احوال 
خود رزمندگان در مصاحبه ها اشاره شده بود. از بین 
بیش از هزار صفحــه مصاحبه، خاطراتــی را انتخاب 
کردم که هم تاثیرگذار و هم متفاوت بودند تا در نهایت 

به این کتاب تبدیل شود.
وی با بیان اینکــه در این کتاب حــدود چهل خاطره 
از رزمنــدگان دفــاع مقــدس آورده شــده اســت و 
راوی های این خاطرات که همان رزمندگان هستند 

نیز در کتاب معرفی شده اند، تصریح کرد: در این کتاب 
هر یک از شهیدانی که اسم آن ها در کتاب آورده شده 

است نیز در پاورقی معرفی شده اند.
محمدی جزی گفت: من در تیم اطالعات عملیات 
لشــکر ۳۰ زرهی بــودم و بعــد از آن در عملیــات محرم 
که اتفاقا امروز هم ســالروز تشــییع شــهدای آن است 
حضور داشتم. دو شب قبل از عملیات وارد رودخانه 
»دورک« شدم. بعد از اتفاقاتی که در عملیات محرم 
افتاد، فرماندهان قرارگاه به وجود سالح ها و بمب های 
شیمیایی دشمن مشکوک شدند و از آن به بعد من 
وارد حوزه آموزش جنگ های شیمیایی و امدادگری 

شدم.

نویسنده کتاب معبر گم شده، درباره تاثیرگذارترین 
گفــت:  کتــاب  در ایــن  شــده  نوشــته  خاطــره 
تاثیرگذارترین خاطره کتابم مربوط به سید اسماعیل 
اعتصامی اســت. او در عملیات کربالی چهار حضور 
داشــت. این شــهید حرکت کــرد، خــودش را از اروند 
کریز آن ها شده و  به سمت عراقی ها رســاند، وارد خا

مین ها را خنثی کرد.
محمــدی جزی خاطــر نشــان کــرد: ابتدا نــام کتاب 
شب های مهتابی بود اما این نام پذیرفته نشد و یکی 
از مسئولین سه اســم دیگر را به صورت تلفنی به من 
پیشنهاد کرد تا یکی از آنها را انتخاب کنم و من نیز نام 
"معبر گم شده" را انتخاب کردم. اتفاقا معبر گم شده 

نام یکی از خاطرات خواندنی رزمندگان اســت که در 
عملیات والفجر1 رقم خورد.

       هروقت می نویسم دغدغه دارم
کتاب دیگری که در این نشست معرفی شد، »نگهبان 
ریتا« نام داشــت. این کتاب شــامل هشــت داستان 
کوتاه در موضوع دفاع مقــدس، در 9۴ صفحه و قطع 
رقعی و با نویسندگی فهیمه قائدی نگارش شده است. 
بسیاری از داستان های این کتاب برنده جایزه انقالب 

و یوسف شده اند.
فهیمه قائدی پس از خواندن بخشــی از کتاب خود 
کــه مربوط بــه ســالروز حماســه و ایثــار اصفهــان بود، 
گفت: این مجموعه از سال 9۴ تا 9۶ نوشته و در سال 

97 بازنویسی شده است.
وی با بیان اینکه نوشتن برای من بیشتر از آنکه شغل 
باشــد احساســی درونی اســت، ادامــه داد: هــر وقت 
می نویسم، دغدغه ای دارم یا از چیزی رنج می کشم. 
دوست ندارم که کتابم چاپ شود تا شهرت پیدا کنم. 
مدت 9 سال اســت که در حوزه ادبیات فعالیت دارم 

اما این اولین اثر داستانی من است.
نویســنده کتاب نگهبان ریتــا، تصریح کرد: هــر اثری 
که می نویسم باعث رشد درونی من می شود. هر گاه 
کم می آورم سراغ داســتان های خود می روم، آن ها را 
می خوانم و حالم خوب می شود. اغلب نویسنده ها 
گاه کنند  وقت خود را بر این می گذارند تا مخاطب را آ
اما تعداد کسانی که به این فکر می کنند که مخاطب 
نیاز به راهکار دارد کم اســت بنابراین ســعی کــرده ام 
گاهی خواننــده را افزایش دهــد و هم به او  کتابم هم آ

راهکار بدهد.

نائب رییس کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره 
بــه پیگیــری گســترده مجلــس 
در بخــش فعال ســازی اقتصــاد فرهنــگ گفــت: 
7۰۰ میلیــارد تومــان در مجلــس بــرای حمایــت از 
موسســه های فرهنگی، قرآنــی و ادبی پیش بینی 

شده و اختصاص یافته است. 
غالمرضا منتظری  در نشست فعاالن حوزه اقتصاد 
فرهنگ بــا اعضــای کمیســیون فرهنگی مجلس 
شــورای اســالمی در اصفهان افــزود: از ایــن بودجه 
7۵ میلیــارد تومــان بــرای اســتان ها و 7۵ میلیارد 
تومان برای موسسه های دارای فعالیت های ملی 
پیش بینی شده اســت که تا پایان امسال محقق 

خواهد شد.
وی بیان کرد: داشــتن رویکرد فرهنگــی، توجه به 
آسیب های اجتماعی و حوزه خانواده سه شاخصه 

مورد نیاز برای این نوع فعالیت هاست.
نائــب رییس کمیســیون فرهنگی مجلــس ادامه 
کز  کز فرهنگی فعال می توانند در سامانه مرا داد: مرا

فرهنگی کشور ثبت نام کنند.
رییــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای 
اسالمی نیز در این نشست گفت: فعالیت  در حوزه 
اقتصــاد فرهنــگ را فعالیتــی فــردی و منطقــه ای 
نمی دانم بلکه این نــوع فعالیت ها مربــوط به کل 

نظام و فرهنگ اسالمی است.
حجت االسالم والمسلمین مرتضی آقا تهرانی افزود: 

مجموعه های فرهنگــی با یکدیگــر ارتبــاط بهتر و 
موثرتری برقرار کنند.

وی از مجموعه های فرهنگی فعــال در امر اقتصاد 
کشور خواست تا در راستای توسعه اقتصاد فرهنگ 

به مجلس شورای اسالمی کمک کنند.
رییــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای 
اسالمی اظهارداشــت: باید حوزه اقتصاد فرهنگ 
آسیب شناسی شود و مجلس نیز برای رفع مشکالت 

موجود در این زمینه تالش خواهد کرد.
وی ورود مجموعه های فرهنگی اصفهان به عرصه 
اقتصاد فرهنگ را بهتر از ســایر استان ها دانست و 
گفت: این فعالیت ها راه را برای سایر مجموعه های 

فرهنگی هموار می کند.

حجت االسالم آقاتهرانی بیان کرد: در اسالم فعالیت 
اقتصادی برای بی نیاز کردن افراد زیر پوشش و عیال 
خود، مجاهدت در راه خداست و مردم هر کشوری 
نیز عیال نظام هســتند و بایــد از راه حــالل و طیب 
امــرار معاش کنند کــه اقتصاد فرهنــگ اقتصادی 

ک است. پا
مجموعه های مختلف فرهنگی اصفهان شــامل 
فعالیت های غذای طیب، صنایع دستی، مذهبی و 
ک، ازدواج آسان، مشاوره، قرآنی،  زیارتی، تولید پوشا
تولید هدایای فرهنگی-مذهبی، حمایت و دفاع 
از حقوق جنین و ســایر فعالیت ها در این نشست 
به ارائه گزارش درباره فعالیت هــای خود پرداخته 

و مشکالت و دغدغه های خود را مطرح کردند.

ناشــران سراسر کشــور برای حضور 
در اولین نمایشــگاه مجازی کتاب 
اســتان اصفهــان می تواننــد از 29 

آبان نسبت به ثبت نام اقدام کنند. 
به گزارش روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، 
اولین نمایشــگاه مجازی کتــاب اســتان اصفهان با 
حضور ناشــران سراســر کشــور از 2۰  تــا 2۶ آذر ماه به 

مدت هفت روز برگزار خواهد شد. 
خانه کتاب و ادبیات ایران بــا حمایت معاونت امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با همکاری 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان، 
اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان را در 

امسال  برگزار خواهد کرد. 
ناشران سراسر کشور می توانند از 29 آبان ماه تا 7 آذر 
ماه 1۴۰۰ بــرای ثبت نام در اولین نمایشــگاه مجازی 

کتاب استان اصفهان به پایگاه اینترنتی خانه کتاب و ادبیات ایران مراجعه کنند.

ســال گذشــته وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در 
پــی یافتــن راهــی بــرای حمایــت از ناشــران و بــازار 
کشــور بــا اســتفاده از تجربیــات حضــور در  کتــاب 
نمایشــگاه های مجــازی برگــزار شــده توســط دیگــر 
کشــور ها نظیر نمایشــگاه بــزرگ کتــاب فرانکفورت، 
نمایشــگاه کتاب ایران را به شــکل مجــازی از اول تا 

دهم بهمن برگزار کرد.
در نخستین نمایشــگاه مجازی کتاب تهران، بیش 
از یک هزار ناشــر حضــور داشــتند و بیــش از 1۰۰ هزار 
عنوان کتاب برای عرضه در سایت نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران ارائه شــد. همچنین 18۰ ناشــر خارجی 
با 2۰ هزار عنوان کتــاب و 1۴2 نهاد فرهنگی و آژانس 
ادبی در بخش رایت سنتر نیز در این نمایشگاه حضور 
داشــتند. هزینه ارســال کتاب ها نیز از سوی شرکت 
پست جمهوری اسالمی برای همه مخاطبان رایگان 

اعالم شده بود.

نشست خبری نمایش »خط قرمز« به نویسندگی و 
کارگردانی محمدجواد صرامی در مجتمع فرهنگی 

هنری فرشچیان برگزار و پوستر آن رونمایی شد.
در این نشســت که در تاالر اصلی مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان 
برگزار شد، محمدجواد صرامی اظهار کرد: بعد از دو ماه تمرین به زمان 
نمایش تئاتر خط قرمز رسیدیم و تصمیم گرفتیم این نمایش را روی 
صحنه اجرا کنیم. این اثر دارای 12 شخصیت، سه بازیگر اصلی و 9 نفر 
آوازه خوان است. این نمایش نشان دهنده فضایی است که در مدت 

دو سال و نیم بر زوج هنرمند تئاتر گذشته است و سعی شده است با 
انتخاب فضا، رویاپــردازی ، آرزوها، کمال گرایی هــا و نزدیکی درام به 

آنچه در ذهن یک بازیگر تئاتر می گذرد، نشان داده شود.
کارگردان نمایــش »خط قرمز« بــا بیان اینکه در این نمایــش به ابعاد 
مختلف سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و هنری پرداخته می شــود 
و در پایــان یــک نتیجه گیــری دارد، افــزود: تئاتــر اصفهان مشــکالت 
شخصی شــده دارد و دچار یک آنفوالنزا شده اســت. ما یک انجمن 
هنرهای نمایشی حساب شده در اصفهان نداریم؛ برخی انجمن ها 

حتی خود را نماینــده تئاتری ها هــم نمی دانند. حدود 9 ماه اســت 
که انتخابات انجمن هنرهای نمایشــی اصفهان عقب افتاده اســت 
و دلیل آن مشــخص نیســت در حالی که همه شــرایط برای برگزاری 

انتخابات فراهم است.
کید بر اینکه اصفهان باید یک انجمن هنرهای نمایشی  صرامی با تا
مستقل داشــته باشــد، خاطر نشــان کرد: در اصفهان پالتویی برای 
تمرین که هنرمندان بتوانند راحت وارد آن شوند یک عدد است که 
زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قرار دارد و بقیه متعلق به 
سایر سازمان ها و ارگان ها است. آیا نباید درباره این مسائل و مصائب 
تئاتر فکری شود. تئاتر شهر مانند مسئله آب برای هنرمندان تئاتری 
حیاتی است. ســال ها اســت که قول تئاتر شــهر را دادند اما خبری از 
ساخت آن نیست. مدیریت تئاتر اصفهان باید در دست تئاتر اصفهان 
باشد و انجمن هنرهای نمایشی اصفهان باید مدیریت تئاتر شهر را 

بر عهده بگیرد.
گر در اصفهان یک اثر متوسط ساخته شود  این کارگردان تئاتر گفت: ا
صرف حداقل صد میلیــون هزینه نیاز دارد اما بازیگــر تئاتر که دو ماه 
برای یک اثــر وقت می گذارد دســتمزدش کمتر از دو مــاه حقوق یک 
کارمند دولت است و در این شرایط حمایت ارگان ها از تئاتر بسیار کم 
است. من در ســاخت آثارم هیچ حمایت مالی از هیچ ارگانی نگرفتم 
و ســه اثر بــا هزینه شــخصی تولید کــردم و با همــه آن ها مســتقیم به 
جشــنواره فجر وارد شــدم، البته بــرای تئاتر خط قرمــز حمایت های 
جزئی دریافت کردم اما ما باید راه خــود را ادامه دهیم و دلمان برای 

تئاتر بسوزد.
گر انجمن هنرهای نمایشی احیا شود و اعضای  کید کرد: ا صرامی تا
آن به طور مستقل سرمایه جذب کنند، تئاتر مستقل اصفهان دوباره 

عزت پیدا می کند. تئاتر اصفهان باید از نو متحول شود.

نائب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس:

کز فرهنگی اختصاص یافته است ۷۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از مرا

کتاب استانی در سال 1۴۰۰  ثبت نام ناشران در اولین نمایشگاه مجازی 

نشست خبری تئاتر خط قرمز برگزار شد 

تئاتر اصفهان باید از نو متحول شود

کتاب

خبر

خبر

تئاتر

نماینده ولی فقیــه و امام جمعه کاشــان بــا انتقاد 
از آنچه کمبــود کتاب هــای دینی بــرای کــودکان و 
نوجوانان دانست گفت: جامعه به لحاظ فرهنگ 
عمومی مشــکل هایی دارد و بایــد اقدام اساســی و 

اصولی در این زمینه انجام شود. 
آیت اهلل عباســعلی ســلیمانی در نشست شــورای 
فرهنــگ عمومی کاشــان افــزود: بــرای جوانــان و 
نوجوانان فعالیت اساســی انجــام نشــده  و به یک 
تحول فرهنگــی در زمینــه کتــاب و کتابخوانی نیاز 
است، به طوری که برای هرگروه سنی کتاب موجود 
کید بر لزوم ترویج فرهنگ کتابخوانی  باشد. وی با تا
در کشــور ادامه داد: عادت به کتابخوانی همچون 
گرچه بــه برکت  ســایر امور نیازمنــد تحول اســت و ا
انقالب اســالمی فرهنگ کتابخوانی در کشورمان 
رشــد بیشــتری کرده امــا هنــوز بــه جایگاه ایــده آل 

نرسیده است.
امام جمعه کاشان تصریح کرد: هنوز نتوانسته ایم 
اعتقادهای دینی را به زبان کودکان و نوجوانان به 
رشته تحریر در آوریم، در حالی که فرقه ضاله بهاییت 
کتاب هایی را که نتوانسته در ایران چاپ کند با زبانی 

روان در یکی از کشورهای همسایه منتشر می کند.
وی با بیان اینکه ضعف هایــی در گویــش و انتقال 
ارزش های اســالمی به نوجوانــان و جوانــان وجود 
دارد، افزود: درباره خطبه غدیریه محتوای زیادی 
چاپ و منتشر شده اما درباره واقعه و ماجرای غدیر 

کمتر گفته شده است.
آیت اهلل سلیمانی با اشاره به پایتختی نهج البالغه 

کید کرد: مسئوالن فرهنگی باید رسالت  کاشان تا
خود را در این زمینه انجام دهند.

       لزوم اولویت بندی فعالیت های فرهنگی
فرماندار ویژه کاشان نیز اولویت بندی فعالیت های 
فرهنگــی شهرســتان را خواســتار شــد و گفت: این 
فعالیت ها باید دسته بندی و دستگاه های اجرایی 
برای اجرای برنامه زمان بندی آنها با یکدیگر متحد 

شوند.
کبــر مرتضایــی بــا اشــاره بــه تدویــن برنامــه  علی ا
گردشــگری و ثبت آثار ناملموس فرهنگی کاشــان 
افزود: این مهم می تواند به عنوان یکی از دستورهای 

کار فرهنگی در شهرستان قلمداد شود.
وی اظهــار داشــت: برپایــی نمایشــگاهای کتــاب 
نباید به یک هفته خاص محدودشــود، بلکه این 
نمایشــگاه باید در طول سال در کاشــان و از طریق 

حامیان کتاب برگزار شود.
فرماندار کاشــان تقویت مخزن هــای کتابخانه ها 
و برگــزاری مســابقه های کتابخوانــی را  از جلمــه 
راهکارهای ترویــج فرهنگ کتابخوانی برشــمرد و 
پرداخت بدهی شهرداری کاشان  به کتابخانه های 

عمومی این شهرستان را خواستار شد.
در این آییــن از تصویــر رهبر معظم انقــالب در حال 
سخنرانی در میدان جهاد کاشان که بیستم آبان 
کبر شعبانی اردهالی هنرمند  1۳8۰ از سوی ســیدا
پیشکسوت عکاسی ثبت شده است، رونمایی شد.

2۴ تا ۳۰ آبان ماه به عنوان هفته کتاب و کتابخوانی 
نامگذاری شده است.

عضو هیات رئیسه جامعه هتل داران اصفهان گفت: 
کسیناســیون کرونا، رعایت  کثری وا پوشــش حدا
کامل شیوه نامه های بهداشتی و برنامه ریزی دولت 
به رونق صنعت گردشگری و جبران خسارت های 2 

سال گذشته کمک می کند. 
علیرضا رییســی افزود: دولتمردان درصــدد اتخاذ 
تدابیــری بــرای گشــایش در صنعت گردشــگری و 
گر برنامه های  ورود گردشگران خارجی هستند که ا
آن هــا ازجملــه وزارتخانه هــای میــراث فرهنگــی، 
بهداشت و امور خارجه تا عید نوروز سال آینده بانظم 
و به درستی اجرا شود می توان به خوبی برای سال 
آینده برنامه ریزی کرد تا گردشگران داخلی و خارجی 

به صورت عادی در کشورمان سفر کنند.
کید بر اینکه تحقق ایــن موضوع به جبران  وی با تأ
ضررهای 2 سال گذشته در دوران کرونا منجر خواهد 
گر تبلیغات و اطالع رسانی خوبی  شد، اظهار داشت: ا
کسیناسیون و رعایت  کثری وا درباره پوشش حدا
شــیوه نامه های بهداشــتی صــورت گیــرد اعتماد 

گردشگران نیز جلب خواهد شد.
رییســی بــه ابــالغ دســتورالعمل جدیــد از اول آبان 
امسال برای صدور روادید به منظور ورود گردشگران 
خارجــی بــا همــکاری آژانس هــای مســافرتی، 
کنون فصل چندان  خاطرنشان کرد: با وجودی که ا
مناسبی برای گردشگری خارجی نیست اما پس از 
اجرایی شدن این دستورالعمل تعدادی گردشگر 
به ویژه از عراق وارد کشور و اصفهان شدند هرچند 

تعداد کمی گردشگر اروپایی نیز آمدند.
گر گردشگران خارجی اطالع پیدا  وی اضافه کرد: ا
کنند که در ایران شرایط مناسبی جهت گردشگری 
فراهم شــده اســت و می تــوان بــه رونــق صنعــت 

گردشگری در سال آینده بسیار امیدوار بود.
وی بابیان اینکه آژانس های مســافرتی بــرای ورود 

گردشــگران خارجی در قالب تورهای مجوز دار وارد 
عمل شــدند، تصریح کرد: ایــن کار با لحــاظ کردن 

شرایط سفر ایمن و هوشمند انجام می شود.
رییســی دربــاره وضعیــت هتل هــای اصفهــان نیز 
توضیح داد: در دوران کرونا تالش کردیم تا هتل ها 
را باز نگه داریم هرچند کمکی به ما نشد و گفتند که 
وام ها را اســتمهال می کنند اما بانک ها به ما فشار 
آوردنــد و اداره های گاز، برق و آب نیــز درباره قبوض 

کم کاری کردند.
کید بر اینکه حــدود 1۵ هتل در کالن شــهر  وی با تأ
اصفهــان به دلیل شــرایط ناشــی از کرونــا، تعطیل 
شدند، خاطرنشان کرد: هزینه های هتل ها بسیار 
باالست و در یک سال اخیر نیز چند برابر افزایش یافت 
و با ضررهای بسیار سنگین مواجه شدیم بطوری که 
برخی هتلداران ناچار به گرفتن وام بانکی یا فروش 
اموال خود شدند اما تالش کردن در هتل ها باز باشد 

زیرا آبروی شهرمان است.
رییســی بابیان اینکه در یک مــاه گذشــته ۳۰ تا ۴۰ 
درصد ظرفیت هتل ها بــه دلیل ورود گردشــگران 
کسیناســیون داخل  خارجی و همچنین انجام وا
کشورمان فعال شد، اضافه کرد: پنج هتل از میان 
هتل های تعطیل شده در شهر اصفهان نیز در این 

مدت به مرور فعالیت خود را آغاز کردند.
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اصفهــان از آمادگــی 
استان برای پذیرش گردشگران خارجی به منظور 
سفر ایمن و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی خبر 
داد و گفــت: بخش هــای مختلــف گردشــگری در 
استان ازجمله حدود ۴2۰ آژانس مسافرتی آمادگی 
کامل برای پذیرش گردشگران خارجی را بر اساس 
پروتکل های تعریف شده توسط ستاد ملی مقابله 

با کرونا و وزارتخانه میراث فرهنگی دارند.

مدیرکل کتابخانه های استان اصفهان گفت: طی 
اجرای ویژه برنامه نذر کتاب بیش از ۵۰۰ هزار جلد 
کتاب به کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان 

اهدا شد.
کویــی در حاشــیه ســفر بــه کاشــان بــا   امیــر هال
گاهی سرمنشــا بســیاری از  اشــاره به اینکه عــدم آ
مشــکالت اســت، اظهــار داشــت: کتابخانه های 
عمومی فضاهایی هستند که فارغ از همه مسائل 

به آحاد مردم خدمات ارائه می دهند.
وی با بیان اینکه عملکرد کتابخانه های عمومی در 
ســه حوزه ایجــاد انگیزه، ایجاد دسترســی و ایجاد 
مهارت است، ابراز داشت: کتابخانه ها باشگاه های 
فرهنگی هســتند بــه طــوری که بــا وجود شــیوع 
ویــروس کرونــا کتابخانه هــای عمومی اســتان 
اصفهان در هفت ماهه نخست امسال بیش از 22 
هزار برنامه در قالب 27 جشنواره در فضای مجازی 

انجام داده اند.
       هشت مترمربع فضای مطالعاتی مفید 

برای هر 1۰۰ نفر شهروند

مدیر کل کتابخانه های اســتان اصفهان با اشاره 
به اینکه طبق آخرین اطالعات آمایش سرزمینی 
در ســال 9۵ فقــط 2۰ درصد مــردم به کتابخانه ها 
دسترســی داشــتند، تصریح کــرد: طبــق آخرین 
اســتانداردها بــه ازای هــر 1۰۰ نفر هشــت مترمربع 
فضای مطالعاتی مفید برای شهروندان باید وجود 

داشته باشد.
       فقط 2.۵ متر فضای مطالعاتی برای هر 1۰۰ 

نفر در کاشان وجود دارد
وی با اشاره به اینکه در کاشان فقط 2.۵ متر فضای 
مطالعاتی برای هــر 1۰۰ نفر وجــود دارد، گفت: این 
نشــان دهنــده تفــاوت پنــج و نیــم متــری طبــق 
استانداردهای موجود در شهرستان کاشان است 
که با وجود ظرفیت های بــاالی فرهنگی و نیروی 

انسانی کاشان این موضوع قابل تأمل است.
کویی با بیان اینکه به شدت نیاز داریم تا فضای  هال
مفید کتابخانه ای در دسترس مردم باشد، افزود: 
کتابخانه ها از سنین کودکی و نونهالی تا کهنسالی 

می توانند به مردم خدمت رسانی کنند.

کتاب های دینی حوزه  کمبود  کاشان از  امام جمعه 
کرد کودک و نوجوان انتقاد 

عضو هیات رییسه جامعه هتل داران اصفهان:

کرونا به رونق صنعت  کثری علیه  کسیناسیون حدا وا
کمک می کند گردشگری 

ح کرد؛ مدیرکل کتابخانه های استان اصفهان مطر

کتاب  اهدای ۵۰۰ هزار جلد 
کتابخانه های عمومی استان اصفهان به 

کتاب

گردشگری

کتاب

نمایــش  اصفهــان  در  بــار  اولیــن  بــرای 
بــه  بــود«  فرعــی  نیــم  کــه  »بن بســتی 
نویســندگی و کارگردانی رادمهر کشانی، در 

کافه، اجرا می شود.
کارگردان ایــن نمایــش گفــت: »بن بســتی 
کــه نیــم فرعــی بــود« از نــوع نمایش هــای 
کافه ای است یعنی به شــیوه شورایی اجرا 
می شــود که جــزو گونــه ای کمتر کار شــده 
نمایش است و در اصفهان اولین بار است 
که نمایشی به صورت رســمی در کافه اجرا 

می شود.
رادمهر کشانی اضافه کرد: باتوجه به اینکه 
در دو ســال اخیــر بــه دلیــل بیمــاری کرونا 
امکان اجرای تئاتر وجود نداشت ما به این 
فکر افتادیم که بتوانیم گونه های جدیدتر 
نمایــش را بــه اجــرا درآوریــم و بدون اینکــه 
معضالت و مشــکالت ســالن وجود داشته 
باشد مخاطب را با نمایش درگیر کنیم، به 
همین دلیل تصمیم گرفتیم به دنبال این 
باشــیم تا مجوزهای الزم را برای تئاتر کافه 

بگیریم.
وی تصریــح کــرد: نمایــش »بن بســتی که 
نیــم فرعی بود« به صورت شــورایی شــکل 
می گیرد که در این سبک، بازیگر به معنای 
بازیگــر تئاتر صحنــه ای نیســت بلکه نقش 
هدایت کننــده را دارد و با مخاطب ارتباط 
برقــرار کرده و مخاطــب را جزئــی از نمایش 
می کند، از ایــن رو صفر تا صــد نمایش عینا 
در هر شــب تکــرار نمی شــود یعنــی باتوجه 
بــه مخاطــب و نــوع ارتباطــی کــه هرشــب 
برقــرار می شــود ممکــن اســت داســتانها و 
خــرده روایت هــای جدیدتری بــه نمایش 

اضافه شود.
کشانی بابیان اینکه نمایش »بن بستی که 
نیم فرعــی بود« درمورد مســائل اجتماعی 
ح و نقد  اســت و معضالت اجتماعی را مطر
می کند، ادامه داد: این نمایش، داســتان 
بن بست های زندگی است به این معنا که 
انســان در زندگــی خــود به بن بســت هایی 
می رسد اما ممکن است که آن بن بست در 
انتهای خود به یک نیم فرعی تبدیل شود 

و راه خروج او باشد.
این کارگردان تئاتر درخصوص طرح پوستر 
نمایــش »بن بســتی کــه نیــم فرعــی بــود« 
خ گوشــت که توســط  گفــت: انتخــاب چــر
طراح پوســتر و براســاس محتوای نمایش 
طراحی شــده اســت نشــان دهنده همان 
بن بســتی اســت کــه مــا همیشــه از دوران 
کودکــی در ذهــن داشــته ایم؛ یعنــی همان 
خ  داخل شدن دست کودک در داخل چر
گوشــت و له شــدن و بیــرون آمــدن آن. اما 
خ گوشــت نشــان داده شده  اتفاقی که چر
در پوستر نمایش »بن بستی که نیم فرعی 
خ  خ می دهــد گلــی اســت کــه از چر بــود« ر
ج می شود که نشــان می دهد  گوشــت خار
که پایان آن بن بست می تواند ناخوشایند 

نباشد.
وی ادامــه داد: در ایــن نمایــش، رامیــن 
بکتاش بــه عنــوان نوازنده، مانــی صلواتی 
عکاس و تصویربردار، نعیم صلواتی ساخت 
گرافیســت علیرضــا عســگری فرد و  تیــزر، 
میعاد ســلیمانی راد به عنوان تهیه کننده 
حضــور دارنــد، همچنیــن بهــار مهــدوی 
کشــانی بازیگــران آن هســتند  و رادمهــر 
ضمن اینکه نویسندگی و کارگردانی آن نیز 

توسط رادمهر کشانی انجام شده است.
نمایــش  دیــدن  بــرای  منــدان  عالقــه 
»بن بســتی که نیم فرعی بود« می توانند تا 
نهم آذرماه همه روزه ساعت 19:۳۰ به کافه 
کلبه، واقــع در بوســتان ملت، حــد فاصل 
ســی و ســه پــل و پــل آذر، روبــه روی بیمه 
ســامان، داخل پارک، کافه کلبــه مراجعه 
کنند. همچنین بلیت این نمایش از طریق 
  com .http://GISHEH8 وب ســایت

قابل تهیه است.

کتابخانــه مجتهــد الزمــان بیدگلــی بــه 
عنوان برترین کتابخانه در طرح تحویل 
کتــاب در محــل معرفــی شــد. جــواد 
رنجکــش رئیــس اداره کتابخانه هــای 
عمومی شهرستان آران و بیدگل گفت: 
کتــاب  بیســت و نهمیــن دوره هفتــه 
جمهوری اســالمی ایران و گرامیداشت 
روز کتــاب وکتابخوانی در تــاالر وحدت 
تهران برگزار  و از لیال استادیان، مسئول، 
کبــرزاده و زینــب قنائــی مقــدم  داود ا
کتابخانــه مجتهدالزمــان  کتابــداران 

بیدگلی تقدیر شد.

بن بستی که نیم فرعی بود 

ح تحویل کتاب در محل در طر

معرفی کتابخانه مجتهد 
الزمان بیدگلی به عنوان 

برترین کتابخانه 

نمایش

خبر
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2۰ نوامبر    2۰21 ورزش6
پدیده ۱ _ ذوب آهن ۲

 برد عارفانه در تارتار تایم!
ذوب آهن بــا گل عارف رســتمی در 
ســومین دقیقــه وقت هــای تلــف 
شــده، پدیــده را شکســت داد تــا 
گردان تارتــار در این  دومین پیــروزی لحظه آخری شــا

فصل به ثبت برسد.
ذوب آهن مشهد میهمان پدیده بود که این مسابقه با 
نتیجه دو بر یک به سود سبزپوشان اصفهانی خاتمه 

یافت.
گردان مهدی تارتار بازی را بهتر آغاز کردند و با گذشت  شا
زمان مالکیت توپ را کامال به اختیــار در آوردند. با این 
کام بودند  وجود بازیکنان دو تیم در خلق موقعیت نا
و بیشــتر دقایق تــوپ در میانــه زمین جریان داشــت. 
جاللی راد، گلر پدیده که در اواسط نیمه با مصدومیت 
روبرو شــده بود، در اواخر نیمه نخست با اشتباهش از 
زاویه بسته دروازه خود را روی شوت سجاد جعفری باز 

شده دید و مجبور به ترک اجباری زمین شد.
ذوب آهن علیرغــم برتری یک گلــه، نیمــه دوم را نیز با 
دست باالتر آغاز کرد و تیم برتر میدان بود. پدیده ای ها 
بیشتر تمرکز خود در دقایق بعدی را روی حرکات عکاشه 
از ســمت راســت دفاع ذوب آهن گذاشــتند و باالخره 
از همیــن روش و با فرصت طلبی میــالد کمندانی، در 
دقیقه ۶۵ بــه گل تســاوی دســت یافتند. بعــد از گل 
ذوبی ها حمالت خود را افزایش دادند و از آن سو، پدیده 
تک ضد حمالتــی را داشــت تــا در مجموع تــب و تاب 

مسابقه در دقایق پایانی افزایش یابد.
دقیقه نــود و ســوم ضربه ســر بازیکنــان ذوب آهــن در 
شــلوغی ها محوطه جلو پا عارف رســتمی افتاد تا گل 

برتری را وارد دروازه حریف کند.
دقایق حساس:

دقیقه 21- بابا محمدی سعی داشت به داخل محوطه 
پدیده بزند که توسط مدافع حریف سرنگون شد اما داور 

دستور به ادامه بازی داد.
دقیقــه 2۶- ضربــه ســر بایرامــی را فــر عباســی درون 

چهارچوب در اختیار گرفت.

دقیقــه ۳+۴۵- شــوت بازیکــن ذوب آهــن از پشــت 
محوطه را بابک سالمت در دو مرحله در اختیار گرفت.

دقیقه ۶8- آرمان قاسمی در نقطه کور محوطه پدیده 
صاحب توپ شد و ضربه بدون کنترل او را بابک سالمت 

به دشواری دفع کرد.
دقیقه 77- گلر پدیده کرنر ارسالی ذوبی ها را دفع کرد 
اما در حالی که دروازه پدیده خالی بود، ضربه حسین 

مجلی با خوش شانسی تیم مشهدی به تیرک خورد.
دقیقه 8۵- شــوت ســجاد دانایی با اختالف انــدک از 

باالی دروازه پدیده به اوت رفت.
دقیقه 8۶- ضربه از راه دور صادقی را فر عباسی سیو کرد.

نکات ویژه:
* دقیقه ۳۰ جاللی راد در تالش بود تا مانع ورود توپ به 

کرنر شود و از ناحیه شانه دچار مصدومیت شد. او ابتدا 
هر طور بود در زمین ماند و به بازی ادامه داد اما پس از 
آنکه در دقیقه ۴1 روی زاویه بسته گلی را دریافت کرد، 
دیگر نتوانست به خاطر مصدومیت به بازی ادامه دهد 

تا بابک سالمت جایگزین او شود.
        عارف رستمی بازهم ناجی گاندوها

عارف رستمی مهاجم این فصل ذوب آهن برای دومین 
بازی ناجی تیمش شد. نکته جالب توجه در خصوص 
برد گاندوها گل دقیقه پایانی عارف رســتمی مهاجم 
جوان تیــم ذوب آهن بود. عارف که ســال گذشــته در 
خیبر خــرم آباد تــوپ مــی زد توانســت آقــای گل لیگ 
آزادگان شــود. او نشــان داده مهاجم آماده ای است و 
کادر فنی می تواند روی گلزنی اش حساب ویژه ای باز 

کند. عارف رستمی برای دومین بار است که به عنوان 
مهاجــم جانشــین بــه میــدان می آیــد و می تواند گل 
پیروزی تیمش را به ثمر برساند. او تا اینجای لیگ برتر 
بازیکن شــش امتیازی لقب گرفته اســت. رستمی در 
هفته اول رقابت های لیگ برتر توانست در دقایق پایانی 
گردان  به صنعت نفت آبادان گل بزند و اولین برد شــا

تارتار را رقم بزند. 
مهاجم آماده ســبز پوشــان در دیدار با پدیــده هم گل 
مهمی را به ثمر رساند و سه امتیاز مهم خارج از خانه را 
برای تیم ذوب آهن بدســت آورد. عارف رســتمی حاال 
ناجی بــزرگ تیــم تارتــار در لیگ برتر اســت و ســرمربی 
گاندو ها می تواند در ادامه رقابت ها با گلزنی این مهاجم 

دلخوش باشد.
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سرمربی ذوب آهن گفت: مقابل پدیده به چیزی که 
حق ما بود، رسیدیم. به گزارش ایمنا، مهدی تارتار 
پس از پیــروزی ذوب آهن مقابل پدیده مشــهد در 
نشست خبری اظهار کرد: به حقمان رسیدیم و به 
مراتب بهتر از پدیده کار کردیم. آنها مشکالت زیادی 
را تا االن داشتند و حیف است که خراسان یک تیم در 

لیگ برتر دارد. امیدوارم حمایت کنند.
وی ادامه داد: با توجه به مشکالتی که برای ما پیش 
آمد، بچه های ما جانانه جنگیدند و دســت آنها را 
به گرمی می فشارم. همدلی و رفاقت در تیم ما موج 

می زند و خیلی از این بابت خوشحالم.
ســرمربی ذوب آهن در مــورد داوری گفــت: موعود 

بنیادی فر با تجربه است و خوب قضاوت کرد. فقط 
یک صحنه مشــکوک به پنالتــی وجود داشــت که 

امیدوارم داور اشتباه نکرده باشد.

در هفته دهم لیگ برتر فوتسال گیتی پسند مقابل 
شهروند ساری به پیروزی رسید و سپاهان بازی را 

گذار کرد. به مقاومت البرز وا
هفته دهم لیگ برتر فوتســال آقایــان بــا 7 دیدار 
پیگیری شد که گیتی پسند در اصفهان میزبان 
شهروند ساری بود و سپاهان اصفهان به مصاف 

مقاومت البرز رفت.
گیتی پسند با ترکیب، علی اصغر حسن زاده، سپهر 
محمدی، محمدرضا سنگ ســفیدی، ســعید 
احمدعباسی، فرهاد توکلی، علیرضا وفائی، طه 
مرتضوی، مهــدی کریمــی، میثم خیــام، میثم 
برمشــوری، مهدی مهدی خانی و بهزاد رسولی 

مقابل شهروند ساری قرار گرفت.
گردان کشاورز موفق شد در پایان نیمه اول این  شا
بازی بــا ۳ گل طاها مرتضــوی، علیرضــا وفایی و 

فرهاد توکلی برنده به رختکن برود.
نیمــه دوم هــم گیتی پســند برنــده بــازی بــود و 
علی اصغر حسن زاده و سعید احمدعباسی موفق 
شدند 2 بار دیگر دروازه شــهروند را باز کنند؛ تک 

گردان نجاریان را بهنام فعال به ثمر رساند. گل شا
در دیگر بازی سپاهان با نتیجه ۵ بر 2 از مقاومت 
البــرز شکســت خــورد؛ میــالد چراغــی و محمــد 
احمدی گل های سپاهان را وارد دروازه مقاومت 

کردند.
با توجــه بــه باخت ســن ایچ ســاوه مقابــل فوالد 
زرند، گیتی پســند توانســت با برد در هفته دهم 
2۵ امتیازی شود و با اختالف یک امتیاز در صدر 

جدول قرار بگیرد.
ســپاهان اصفهان با 9 امتیاز در رده دهم جدول 

رده بندی قرار دارد.

یــک اصفهانــی بــه اردوی آمادگــی تیــم ملــی 
بسکتبال با ویلچر جوانان دعوت شد.

بــر اســاس اعــالم روابــط عمومی فدراســیون 
ورزش هــای جانبــازان و معلولیــن، ششــمین 
اردوی آمادگــی تیــم ملــی بســکتبال بــا ویلچــر 

جوانان اعزامی به بازی های پاراآسیایی بحرین 
2۰21 از بیست و نهم آبان تا ششم آذر ماه برگزار 

می شود.
)اصفهــان(،  طوقانی پــور  محمدرضــا 
محمدرضــا رزاقی )زنجــان(، مهدی عباســی، 
علــی طاووســیان )مرکــزی(، مهــدی مظلــوم 
)مازندران(، مظاهر پایداری )خراسان رضوی(، 
امیرحســین اســالمیان، ابوالفضــل جالئــی، 
محمدعلــی نعمتی )تهران(، عرفان بخشــنده 
)گلستان(، رضا عیوضی )قم(، امیررضا احمدی 
)ایالم( 12 ملی پوشی هستند که زیر نظر عباس 
کی سرمربی و حســن پاالر مربی تیم ملی به  خا

تمرین می پردازند.

تیم ملی فوتبال ایــران به رده ی بیســت و یکم 
جدول رده بندی فیفا صعود کرد.

تیم ملی ایران پس از دو پیروزی متوالی مقابل 
لبنان و ســوریه، در رده بندی برترین تیم های 
ملی ماه نوامبر که از سوی فیفا اعالم شد، با یک 

پله صعود به رده 21 صعود کرد.
گردان اسکوچیچ در حال حاضر با 1۶ امتیاز  شا
تیــم اول جــدول رده بنــدی گــروه اول مرحلــه 
نهایی مقدماتــی جام جهانــی 2۰22 قطــر قرار 

دارند.

تیم ذوب آهــن اصفهان در هفتــه چهارم لیگ 
برتر والیبال بانوان برابر پیکان به پیروزی رسید 

و صدرنشین ماند.
در این بازی، بانوان ذوب آهن با نتیجه ســه بر 

یک بر میزبان خود غلبه کردند.
در دیگر بازی، تیم ریف اصفهان، سه بر صفر به 
ســایپای تهران باخت و باریج اسانس کاشان 

با همین نتیجه بانوان ورامین را شکست داد.

 

کمیته انضباطی فدراسیون بین المللی فوتبال)فیفا( 
رای خود را در مورد سرمربی تیم ملی ایران در دیدار 

مقابل لبنان، صادر کرد.
گان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در  درا
جریان دیدار با تیم ملی لبنان با نیمکت حریف دچار 
تنش شد و در نهایت از ســوی قاضی میدان کارت 

قرمز دریافت کرد.
کمیتــه انضباطــی فیفــا پــس از بررســی موضــوع، 
اشکوچیچ را یک بازی از همراهی تیم ملی محروم 
کرد که این محرومیت در دیدار مقابل سوریه پشت 

سرگذاشته شد.
عالوه بر این، اســکوچیچ به پرداخت ۵هزار فرانک 
ســوییس محکوم شــد که این جریمه بایــد ظرف 

مدت ۳۰ روز از تاریخ ابالغ پرداخت شود.
تیم ملی فوتبال ایران در دور سوم و نهایی انتخابی 
جــام جهانــی 2۰22 بــا 1۶ امتیــاز در گــروه نخســت 
صدرنشــین اســت و تا قطعی کردن صعود به جام 

جهانی فاصله ای ندارد.
دیدار بعــدی تیم ملی روز هفتم بهمــن ماه مقابل 
عــراق خواهــد بــود و اســکوچیچ می توانــد از روی 

نیمکت تیمش را هدایت کند.

مهدی تارتار:

بازیکنانم جانانه جنگیدند
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گیتی پسند  صدر نشینی 
در پایان هفته دهم لیگ برتر فوتسال

دعوت یک اصفهانی 
به اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر جوانان

صعود یک پله ای فوتبال ایران در رده بندی فیفا

برد ذوب آهن و باریج اسانس؛ باخت ریف

رای کمیته انضباطی فیفا 
در مورد »اسکوچیچ« صادر شد

خبر

تیم کامپوند بانوان کشــورمان در مســابقات 
تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا به مدال نقره 
دســت یافت و تیم میکس کامپوند به مدال 

برنز رسید.
به گزارش  روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با 
کمان، تیم کامپوند بانوان ایران با ترکیب گیسا 
بایبوردی، راحله فارسی و کوثر خشنودی کیا 
در فینال مسابقات قهرمانی آسیا مقابل تیم 
کره جنوبی با نتیجه 2۳۵ بر 229 شکست خورد 

و به مدال نقره این بازی ها دست یافت.
تیم ایران در دور نخســت مسابقات حذفی به 
مصاف تیم بنگالدش رفت و با نتیجــه 227 بر 
22۶ به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه نهایی 
شد. تیم ایران در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 
227 بر 22۰ مقابل هند به پیروزی رسید و حریف 

کره جنوبی در دیدار فینال شده بود.
تیــم کامپونــد میکس ایــران بــا ترکیب گیســا 
بایبوردی و امیر کاظم پور در دیدار رده بندی 
مســابقات پــس از تســاوی 1۵۴-1۵۴ مقابل 
قزاقســتان در تیــر طالیــی مقابل ایــن تیم به 
برتری دســت یافت و مدال برنز ایــن بازی ها را 

از آن خود کرد.
تیم ایران پیش از این دور نخســت مسابقات 
حذفی بــه مصــاف تیــم بنــگالدش رفــت و با 
نتیجه 1۵7 بر 1۵۴ به پیروزی رسید و راهی دور 
نیمه نهایی شد. تیم ایران در دیدار نیمه نهایی 
به مصــاف کره جنوبی رفــت و پس از تســاوی 
1۵۶-1۵۶ کار بــه تیــر طالیــی کشــیده شــد و 
در نهایــت بــا شکســت ایران مقابل کــره، تیم 

کشورمان از صعود به فینال بازمانده بود.

ششمین اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال 
بــا ویلچــر جوانــان از 29 آبــان تــا ۶ آذر برگــزار 

می شود.
ششمین اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال با 
ویلچر جوانان اعزامی به بازی های پاراآسیایی 
بحرین 2۰21 از بیست و نهم آبان تا ششم آذر 

برگزار می شود.
محمدرضــا رزاقــی )زنجــان(، محمدرضــا 
طوقانی پــور )اصفهــان(، مهــدی عباســی، 
مهــدی  )مرکــزی(،  طاووســیان  علــی 
پایــداری  مظاهــر  )مازنــدران(،  مظلــوم 
)خراســان رضوی(، امیرحســین اسالمیان، 
نعمتــی  محمدعلــی  جالئــی،  ابوالفضــل 
)تهــران(، عرفان بخشــنده )گلســتان(، رضا 
عیوضــی )قم(، امیررضــا احمدی )ایــالم( 12 
کی  ملی پوشی هستند که زیر نظر عباس خا
سرمربی و حسن پاالر مربی تیم ملی به تمرین 

می پردازند.
حجت االسالم والمسلمین حسین صبوری 
به عنوان مربــی فرهنگی در ایــن اردو حضور 

دارد.

تیــم والیبــال بانــوان ذوب آهن اصفهــان در 
هفته چهــارم لیــگ برتــر موفق به شکســت 

پیکان شد و در صدر جدول باقی ماند.
هفتــه چهــارم مســابقات والیبــال قهرمانی 
باشــگاه های برتــر زنان ایــران جــام »ســردار 
دل ها« با پنــج دیــدار در اصفهــان، ورامین، 

رفسنجان، شیراز و تهران پیگیری شد.
خانه والیبال تهران میزبان سومین دیدار این 
هفته از لیگ برتر زنان بود و پیکان در مسابقه 
با صدرنشین لیگ برتر زنان به دنبال کسب 
سومین برد خود بود، اما پرافتخارترین تیم 
لیگ برتر زنان تنها در ست نخست 2۵ بر 17 

مغلوب پیکان شد.
گردان فریبا صادقی ســرمربی ذوب آهن  شا
در ادامه مســابقه موفق به شکست میزبان 
خود در ست های دوم تا چهارم با امتیاز های 
2۵ بر 1۶، 2۵ بر 1۴ و 2۵ بر 22 شدند تا با چهار 
بــرد و 12 امتیــاز همچنــان در صــدر جــدول 

باقی بمانند.
پیــکان تهــران بــا پذیــرش شکســت در این 
کامی فصل خود را تجربه  مسابقه، دومین نا
کرد تــا از نظــر تعداد بــرد و باخــت در عــدد دو 

برابر شود.
این مسابقه در راستای رشد و توسعه والیبال 
زنــان بــا پیگیری هــای رئیــس فدراســیون 
والیبال و همکاری مدیرکل حراســت وزارت 
ورزش و جوانــان، بــرای نخســتین بــار از 
بســتر اینترنتی آپــارات بــه صورت مســتقیم 

پخش شد.
مریم امینی، فاطمه زندی، هدیه صابری و 
حوریه رضازاده به ترتیب ناظران فنی و داوری 

و داوران اول و دوم این مسابقه بودند.

گردن  مدال نقره آسیا بر 
کامپوند بانوان ایران تیم 

اردوی تیم ملی بسکتبال 
با ویلچر جوانان از ۲۹ آبان

والیبالیست های ذوب آهن
 صدرنشین ماندند

مدیر عامل باشگاه سپاهان گفت: مفتخریم که 
سردیس استاد محمود حریری و محمود یاوری 
در کنار قهرمان مبارزه با تروریسم، شهید قاسم 
ســلیمانی در کنار زمین ورزشــگاه نقش جهان به امانت گذاشته 
شده تا نام ســردار بزرگ ایران در کنار دو اســطوره باشگاه سپاهان 

باشد.
کت در آئین بزرگداشت مرحوم محمود یاوری اظهار  محمدرضا سا
کرد: از افرادی که در این مراســم حضور پیدا کردند تشکر می کنم. 
اجــازه دهیــد از روح بلند مرحوم یــاوری رخصت بطلبــم و از طرف 
او و مردم اصفهــان به روح ۳7۰ کبوتــر خونین بالی کــه در 2۵ آبان 
کهکشــانی از نماد شــهادت و ایثــار را در آســمان اصفهــان متجلی 

کردند، درود بفرستم.
وی ادامــه داد: از شــهردار فرهیخته اصفهــان، آقای قاســم زاده و 
معاونان ایشــان و اعضــای محترم شــورای شــهر سپاســگزاریم که 
زمینه این اقدام ارزشمند را فراهم کردند. همینطور جا دارد محضر 
میهمانان و پیشکسوتان ارزشمندی که شــرف حضور داشتند را 
گرامی بداریم. به نمایندگی از جامعه بزرگ ورزش و باشگاه سپاهان 
به روح مرحوم یاوری و جلوانی درود می فرستیم. از شما صمیمانه 
سپاســگزارم کــه دعــوت مجموعــه ســپاهان و معاونــت فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری را پذیرفتید تا برای همیشه نام بزرگ 
مردی همچون یاوری که یار و یاور فوتبال ایران بود جاودانه بماند.
کت تصریح کرد: مفتخریم که سردیس اســتاد محمود حریری  سا
و محمــود یــاوری در کنار قهرمان مبارزه با تروریســم شــهید قاســم 
سلیمانی در کنار زمین ورزشگاه نقش جهان به امانت گذاشته شده 

تا نام سردار بزرگ ایران در کنار دو اسطوره باشگاه سپاهان باشد.

شاهمرادی: آوازه اصفهان بیش از هر چیز به اسطوره های آن است
رئیــس ســازمان فرهنگی ورزشــی اجتماعــی شــهرداری اصفهان 
نیز در این مراســم گفــت: واقعیت این اســت کــه آوازه شــهرهایی 

مثــل اصفهــان، تنها بــه ساختمان هایشــان 
نیســت؛ آوازه این شــهرها بیش از هر چیز 

به اسطوره های آنهاست؛ اسطوره هایی 
که الهام بخش و راهگشا هستند.

مجتبی شــاهمرادی اظهار کــرد: یاد و 
خاطــره آن مرحــوم را گرامی مــی دارم. 
آوازه  کــه  اســت  واقعیت ایــن 
شــهرهایی مثــل اصفهــان، تنهــا بــه 

ساختمان هایشــان نیســت؛ آوازه این شــهرها بیش از هــر چیز به 
اســطوره های آنهاســت؛ اســطوره هایی که الهام بخش و راهگشا 
هستند. و فرزندان این شــهر باید با یاد آنها و قصه هایی که از آنان 
می شنوند مسیر خود را پیدا می کنند. یکی از وظایف ما در معاونت 
فرهنگی ورزشی شهرداری پاسداشت این اسطوره ها و قرار دادن 
نام این بزرگان در جای جای شــهر اســت. وی ادامــه داد: این 
بیــش از هر چیــزی بــرای مــا یــک دل خوشــی و تذکر اســت تا 
یادمان نرود اســطوره هایی داشــتیم که ردپای ارزشمند آنها 
در شــهر ما همچنان باقی اســت. در واقع جوانــان و نوجوانان 
شهر باید بدانند که چه کسانی در این کوچه ها و خیابان ها قدم 
زدند و با وجود سختی ها و بالها افتخار آفریدند. وظیفه ماست که 
یاد آنها را گرامی بداریم که یکی از این اســطوره ها 

مرحوم یاوری بود.
رئیس سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی 
شــهرداری اصفهــان تصریح کــرد: برای 
من جای افتخار و خوشــحالی دارد که 
توفیــق دارم در ایــن مراســم باشــم. 
کــه به ایــن  بایــد یادمــان باشــد 
بزرگواران خیلی مدیون هستیم. 
شاهمرادی گفت: دهه سوم آبان 
دهــه اسطوره هاســت. وظیفه 
داریم عالوه بر مرحوم یاوری 
یــاد و خاطــره همــه شــهدا و 
به ویــژه شــهدای 2۵ آبــان را 

گرامی بداریم.

که سردیس مرحوم یاوری در نقش جهان است کت: مفتخریم  سا

خبر

وزیر ورزش و جوانان گفت: سفرهای استانی برای خدمت 
به مردم است و حوزه های مختلف جوانان و ورزش باید 
ارتباط بیشــتری داشــته باشــند و از ایــن تعامــالت برای 

توسعه ورزش و حوزه جوانان بهره گرفته شود.
به گزارش ایمنا، ســیدحمید ســجادی در دومین جلسه شــورای مدیران 
وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: هدف ما از برگزاری جلسات این است که 

با هم فکری و تعامل در جریان مشکالت و موانع ورزش کشور قرار بگیریم.
وی افزود: حوزه جوانان با حوزه ورزش می بایست ارتباط بیشتری داشته 
باشــد و بتوانیم از این تعامــالت بــرای توســعه ورزش و حوزه جوانــان بهره 

بگیریم.
وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنانش گفت: اتفاقات خوبی که برای ورزشگاه 12 هزار نفری 

آزادی افتاده خوشحال کننده است که به دست اندرکاران خسته نباشید می گویم.

سجادی برگزاری رویدادهای ورزشی در کشور را بسیار مهم دانست و ادامه 
داد: میزبانی مسابقات بین المللی برای کشور افتخار است و خوشحالیم 
بــا اقداماتی کــه انجام شــد در ورزشــگاه 12 هــزار نفــری میزبان مســابقات 

ارتش های جهان خواهیم بود.
وی همچنین با اشــاره بــه انجام ســفرهای اســتانی و بازدیــد از پروژه های 
ورزشی اظهار کرد: سفرهایی که انجام می شود به این دلیل است که به مردم 
خدمت کنیم و دستاوردی برای شهرهایی که می رویم داشته باشیم. سعی 
می کنیم با حداقل منابع و همفکری که انجام می دهیم خدمات ارزنده ای 

را برای مردم انجام دهیم.
وزیر ورزش و جوانان با اشــاره به اقداماتی که درخصوص زلزله هرمزگان انجام شــده خاطرنشان کرد: از 
مدیرکل استان بندرعباس، اســتاندار و جوانان این استان تشــکر می کنم که در زمان زلزله از لحظه اول 

پای کار بودند و به مردم خدمت کردند. جامعه ورزش و جوانان نقش پررنگی در زلزله هرمزگان داشتند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی از 
پرداخت 22۰ میلیارد ریال از صندوق کارآفرینی امید 
به باشگاه پرسپولیس در آبان ماه سال جاری خبر داد 

و از این موضوع انتقاد کرد.
به گزارش فــارس، عباس مقتدایی نماینده مــردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگویی از ارسال نامه اش به حجت اهلل عبدالملکی 
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در 
انتقاد از پرداخت 22 میلیارد تومان از صندوق کارآفرینی امید به باشگاه 
پرسپولیس بابت پرداخت طلب کالدرون سرمربی سابق تیم فوتبال این 

باشگاه خبر داد.
متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر عبدالملکی
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر سجادی
وزیر محترم ورزش و جوانان

باسالم و احترام
همانگونه که مستحضرید در دولت قبل توسط مجموعه شستا )متعلق به 
بازنشستگان و کارگران خدوم کشور(، مبلغ قابل توجهی جهت پرداخت 
طلب سرمربی تیم ملی فوتبال پرداخت شده بود که پس از مدت زیادی 
با اقدامات نظارتی مجلس شورای اسالمی، دیوان محاسبات و سازمان 
بازرسی، آن اقدام اشتباه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ورزش 

و جوانان تا حدی جبران و در عودت رقم دریافتی تسریع شد.

حال بر اســاس اســناد و اخبــار واصلــه، پرداخــت 22۰ میلیارد ریــال از 
صندوق کارآفرینی امید به باشگاه پرسپولیس در آبان ماه سال جاری 
و در زمان استقرار به جنابعالی به عنوان وزیر، کامال مغایر با اساسنامه و 
رسالت آن صندوق می باشد. لذا مستدعی است دستور فرمایید با قید 
فوریت این موضوع بررسی و گزارش جامعی از آن جهت ادامه پیگیری 
و اقدامات نظارتی، برای اینجانب ارسال شود. فوریت در ارسال مورد 

کید است. تا
بدیهی است قبل از طرح هرگونه سوال نمایندگان از وزرا، شایسته است 
که سواالت به صورت مکتوب مطرح شود و در صورت عدم پاسخگویی، 

به صورت سوال در کمیسیون و صحن علنی مطرح گردد.
از حسن توجه جنابعالی قدردانی می نمایم.

سجادی: حوزه ورزش و جوانان باید تعامل بیشتری باهم داشته باشند

کارآفرینی امید به پرسپولیس انتقاد مقتدایی به پرداخت ۲۲ میلیارد تومان از صندوق 

خبر

خبر
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول
شماره آگهی: 1۴۰۰۰39۰212۴۰۰۰۰۰1، تاریخ آگهی: 1۴۰۰/۰8/2۵، شماره 
پرونده: 1398۰۴۰۰212۴۰۰۰1۰9، به موجب پرونده اجرایی کالسه 97۰۰12۶ 
ک ثبتی 238/2۴82 مجزی  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه تحت پال
شده از پالک 238/1 به مساحت 2۰۴/1 مترمربع بخش 13 ثبت اصفهان )شماره 
مستند مالکیت ۶۰731 تاریخ 139۶/۰3/۰1 دفترخانه اسناد رسمی شماره ۴8 
شهر فریدونشهر استان اصفهان و سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 8۶3323 سری 
د سال 9۴ با شماره دفتر الکترونیکی 139۶2۰3۰2۰13۰۰۰2۰۵ ثبت گردیده 
است(، بنام ورثه مرحوم عباسعلی رحیمی فرزند نوروزعلی واقع در فریدونشهر خیابان 
مدنی روبروی پژوهش سرای رازی با حدود و مشخصات شماال دیواریست بطول 
)8/۶۰( هشت متر و شصت سانتیمتر به خیابان مدنی شرقا درب و دیواریست بطول 
)23/۵۰( بیست و سه متر و پنجاه سانتیمتر به کوچه پارسا یک جنوبا دیواریست بطول 
)8/۶۵( هشت متر و شصت و پنج سانتیمتر به زمین مرتضی اصالنی غربا دیواریست 
بطول )23/8۵( بیست و سه متر و هشتاد و پنج سانتیمتر به زمین مرتضی اصالنی 
که ملک موردنظر به مساحت عرصه 2۰۴ مترمربع و اعیان آن درحد چهار طبقه با 
اسکلت بتن و سقف تیرچه بلوک میباشد و طبقه همکف با زیربنای 123 مترمربع 
درحد اسکلت و تیغه چینی با کاربری مسکونی است. طبقه اول با کاربری تجاری و 
پارکینگ به مساحت 123 مترمربع با تعمیرات کامل کف و بدنه سرامیک و اندود گچ 
و درب های ورودی فلزی، دارای انشعاب برق به صورت مجزا که مقدار 3۰ مترمربع 
پارکینگ و راه پله و مابقی تجاری میباشد، طبقه دوم به مساحت 13۰ مترمربع با 
کاربری مسکونی و تعمیرات کامل دارای تعمیرات داخل اندود گچ و سرامیک. دارای 
آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی درحد کامل، درب های داخل چوبی و خارج 
فلزی که بوسیله راه پله به طبقه همکف دارای راه عبور است، طبقه سوم به مساحت 
9۶ مترمربع درحد سفت کاری میباشد ضمنا ملک فوق فاقد نمای داخل و خارج و 
فاقد تعمیرات حیاط و دارای یک انشعاب آب، دو انشعاب برق و یک انشعاب گاز است 
و همچنین دارای پروانه ساخت به شماره 9۶۰۰3۰۰، 9۶/۰3/۰3 که ساختمان 
موردنظر دارای اضافه ساخت مازاد بر پروانه در تمام طبقات میباشد. بیمه نامعلوم. 
مزایده بصورت حضوری در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر از ساعت 9 الی 12 
روز شنبه مورخ 1۴۰۰/۰9/13 شروع و مورد مزایده از مبلغ 3۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال برابر با سی میلیارد و پانصد میلیون ریال )مبلغ پایه( به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 
نیز بدهی های مالیاتی و نیز درصورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا 
وصول می گردد. ضمنا وفق ماده 13۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم 
االجرا اصالحی سال 1398 شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده 
است. 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 مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد. دراین صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 
تجدید می گردد. اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فریدونشهر – 122۵۴37 / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰3۰2۰1۶۰۰1۰۴۶، تاریخ: 1۴۰۰/۰8/2۵، برابر رای شماره 
1۴۰۰۶۰3۰2۰1۶۰۰۰9۰۴، 1۴۰۰/۰7/28 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید نصراصفهانی فرزند 
حسنعلی بشماره شناسنامه 127۰37۰۵9۶ صادره از اصفهان در یک باب گلخانه 

درحال فعالیت به مساحت 3۶39/۵2 مترمربع در پالک ثبتی ۵۴ اصلی روستای 
میرآباد بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای مهدیقلی مرادی 
فرزند رجبعلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  فاصله 1۵ روز آ
گهی به مدت دو  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/8/29، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
ک تیران –  1۴۰۰ – سیدمحمدحسن مصطفوی رییس ثبت اسناد و امال /9/1۴

122۵271 / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰91۶3 مورخ 1۴۰۰/۰7/۰3 هیات 2 آقای 
عقیل فتحی به شناسنامه و کدملی 127۵۴9372۶ صادره از اصفهان فرزند سعید 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 229/7۴ از پالک 3۰9 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 1۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
گهی به  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/29، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/1۴ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی 

– 122۵391 /  م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰9۵82 مورخ 1۴۰۰/۰7/1۰ هیات 3 خانم 
الناز عباسی بهارانچی به شناسنامه شماره 3۶۰ کدملی 12932۰۶172 صادره از 
اصفهان فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2۰2/۶9 
مترمربع پالک شماره 139۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد 
و امالک شمال اصفهان از مالکیت مالک رسمی نعمت اله حیدری جونی از سند 
۵89۶، ۴۴/۰۶/29 دفترخانه 77 اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  نوبت به فاصله 1۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/29، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1۴۰۰/۰9/1۴ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 

122۵۴۰7 / م الف

آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و برحسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که ازطرف این هیات مبنی بر 

تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ  1۵ روز آ
اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و درصورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نخواهد بود. رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰27۰۰97۵۴ مورخ 1۴۰۰/۰8/2۵ 
حمیدرضا رضوان فرزند علی بشماره شناسنامه ۶۵77 صادره از شهرضا بشماره 
ملی 11999۰۰729 در ششدانگ یکباب خانه احداثی برروی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 373۶ و 3738 فرعی از اصلی 1۵19۰ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 
به مساحت 137 مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/۰8/29، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/1۴ – رییس منطقه ثبت اسناد 

و امالک شرق اصفهان مهدی صادقی وصفی – 122۵۴2۵ / م الف

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

شماره: 1۴۰۰۶۰3۰2۰۰۶۰۰۵۵11، تاریخ: 1۴۰۰/۰8/2۴، جلسه هیات 
فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ع  موضو
رسمی مصوب 139۰/۰9/2۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده 
در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه 1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰1333 مربوط 
به تقاضای آقای/خانم زیبا عبدالهی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت 
به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت 
ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: 
باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل مع الواسطه از علی عمادی 
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 زیبا عبدالهی خوزانی به شناسنامه شماره 97۰9 کدملی 
11۴23218۶1 صادره فرزند عبدالله نسبت به ششدانگ یکباب اصطبل به 
مساحت 3۶7/9۰ مترمربع پالک شماره ۴83 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 
شماال به طول 8/8۵ متر و 1/78 متر درب و دیوار به جوی، شرقا به طول 32/۰2 
متر درب و دیوار به جوی، جنوبا به طول 12/2۶ متر دیوار به دیوار باقیمانده، غربا 
به طول 32/22 متر دیوار به دیوار باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده 1 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از 
طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی 
مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰8/29، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1۴۰۰/۰9/1۴ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی 

– 122۴۵۴9 / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۰۶۰۰8327، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰8/2۵، 
حسن علیرضایی ورنوسفادرانی فرزند حسین به کدملی 11۴۰9۴9۴21 به استناد 
یک برگ استشهادیه محلی که هویت وامضا شهود رسما گواهی شده مدعی است که 

سند مالکیت سه حبه و یک سوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک شماره ۴7۵ 
فرعی از 122 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 1۴ ثبت اصفهان که در دفتر امالک 
۵۴9 صفحه ۴۰8 به نام آقای نصراله علیرضایی سند صادر و تسلیم گردیده است و 
طبق سند انتقال 7۴۴۵۵ مورخ 18 اسفند 1388 دفترخانه  ۴۶ خمینی شهر به حسن 
علیرضایی ورنوسفادرانی فرزند حسین انتقال قطعی گردید و معامله دیگری نیز انجام 
نگردیده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
گهی میشود که هرکس  تبصره یک اصالحی ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آ
گهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند  مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آ
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شد. رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله 

یزدانی – 122۴78۰ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره: 2۶۰29239، تاریخ: 1۴۰۰/۰8/2۶، چون وراث مرحوم علی داد ذوالفقاری 
فرزند خداداد با وکالت آقای احمد ذوالفقاری فرزند علیداد به موجب وکالت نامه های 
شماره های۵۰۶23 مورخ 1۴۰۰/۰8/11 دفتر 33۶ اهواز و وکالت نامه شماره 
231۰۶ مورخ 1۴۰۰/۰8/1۵ دفتر ۴23 اصفهان به وکالت ازطرف سایر ورثه مرحوم 
علی داد ذوالفقاری و ورثه مرحومه شهره ذوالفقاری بموجب گواهی حصر وراثت شماره 
۵۴1/18/9۵/ح مورخ 9۵/۰9/1۵ شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 اهواز 
و فرم مالیاتی 117۰2 مورخ 1۴۰۰/۰۶/31 گروه مالیاتی 2۰11۴ واحد مالیاتی 
2۰11۴3 اصفهان و گواهی حصر وراثت شماره 989/18197 ح مورخ 97/12/1۵ 
شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 اهواز نسبت به میزان سهم االرث خود از پالک 
99/2728 واقع در بخش 1۶ ثبت اصفهان با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت 
و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر ۴23 اصفهان رسیده )توضیحا بموجب 
گواهی حصر وراثت شماره ۵۴1/18/9۵ ح مورخ 9۵/۰9/1۵ شورای حل اختالف 
مجتمع شماره 3 اهواز مرحوم علی داد ذوالفقاری فوت نموده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از: 1( شیوا، 29 شهره، 3( ایران، ۴( پوران، ۵( شراره، ۶( محمد، 7( احمد، 
8( شهرام شهرت همگی آنها ذوالفقاری فرزندان متوفی و سپس بموجب گواهی 
حصر وراثت شماره 989/18197 ح مورخ 97/12/1۵ شورای حل اختالف مجتمع 
شماره 3 اهواز خانم شهره ذوالفقاری نیز فوت نموده و وراث وی عبارتند از: 1( نازنین 
زهرا ذوالفقاری فرزند حمید، 2( محمدامین ذوالفقاری فرزند حمید فرزندان متوفی و 
آقای حمید ذوالفقاری فرزند اسحق همسر متوفی می باشد( مدعی هستند که سند 
مالکیت ششدانگ پالک 99/2728 واقع در بخش 1۶ ثبت اصفهان به شماره چاپی 
177883 سری الف سال 91 که در صفحه ۴۴۰ دفتر 37۴ ذیل ثبت 9۰۶۵۶ به نام 
مرحوم علی داد ذوالفقاری فرزند خداداد سابقه ثبت و صدور سند داشته که براساس 
گواهی دفتر امالک با شماره مستند مالکیت ۵188۵ مورخ 91/۰8/۰7 دفتر 79 
اصفهان به نام وی در سیستم جامع امالک ثبت می باشد و طبق گواهی دفتر امالک 
معامله دیگری انجام نشده رهن و وثیقه نمی باشد. به علت سهل انگاری سند مالکیت 
مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نسبت به میزان سهم االرث 
خود را نموده اند طبق تبصره یک اصالحی ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب 
گهی ذکر شده(  گهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آ آ
گهی تا ده روز  نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آ
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. چنانچه 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. موسوی رییس ثبت منطقه 

شمال اصفهان – 122۵۴99 / م الف

آگهی

دالیل احساس گلودرد هنگام استفاده 
از ماسک و راه های درمان آن 

اســتفاده مداوم از ماســک ممکن 
است باعث احساس گلودرد شود 
که در این مطلب به دالیل ایجاد این 

عارضه و نیز راه های درمان آن اشاره شده است. 
با توجه به نیاز دائمی به انجام اقدامات پیشگیرانه برای 
جلوگیری از عفونت یا انتشار ویروس کرونا، استفاده از 
ماسک یک ضرورت اجتناب ناپذیر اســت، اما برخی 
ممکن اســت هنگام پوشــیدن ماســک بــرای مدت 
طوالنی در گلو احســاس درد کنند؛ دلیل آن چیست 
و چگونه می توان هنگام استفاده از ماسک از گلودرد 

جلوگیری کرد؟
       عواملی که باعث احساس گلودرد در هنگام 

استفاده از ماسک می شود
رطوبت هوا که زیر ماسک تنفس می کنید معموال به 
دلیل افزایش بخار آب تولید شــده بر اثر بــازدم افزایش 
می یابــد، عالوه بر ایــن به درصــد باالیــی از محرک ها و 
میکروب هایی که در صورت اســتفاده طوالنی مدت 
و بدون تمیــز کردن ماســک در ماســک گیــر می کند، 
گر چندین ساعت در یک زمان به این  افزایش می یابد. ا
روش نفس بکشید، ممکن است احساس خشکی و 

خارش گلو کنید.
احتمال بروز گلودرد بر اثر استفاده از ماسک به عوامل 
کثر آن ها قابل کنترل  مختلفی بستگی دارد که معموال ا

هستند و این عوامل عبارتند از:
       نوع ماسک:

نوع ماســکی کــه اســتفاده می کنیــد ممکن اســت در 
گر از  احتمال ابتال به گلودرد شــما تفاوت ایجاد کنــد. ا
ماسک N9۵ یا جراحی استفاده می کنید، ممکن است 
هوا بین صورت شما و هوای بیرون ماسک محبوس 
شــده باشــد. این هوا می توانــد گــرم، مرطــوب و برای 
تنفس ناخوشایند شود. این مقدار آبی که بینی می تواند 
استنشاق کند کاهش یافته و باعث خشک شدن آن 

می شود که می تواند باعث گلودرد نیز شود.
در حال حاضر هیچ مطالعــه ای در مورد اینکه چگونه 
ماسک های پارچه ای می توانند خطر گلودرد را افزایش 
 N9۵ دهند، وجود نــدارد، اما بــا وجود اینکه ماســک
ممکن است در فیلتر کردن برخی از عوامل بیماری زای 
ویروســی موثرتر از ماســک پارچه ای باشــد، می تواند 

باعث گلودرد نیز شود.
       مدت استفاده از ماسک:

گر هر بار یک ساعت یا بیشتر از ماسک استفاده کنید،  ا
ممکن است متوجه افزایش عوارض جانبی آن شوید. 
زیرا استفاده طوالنی مدت از ماسک می تواند احتمال 

کثیف شدن آن را افزایش دهد.
چندین مطالعه نشان می دهد که استفاده از ماسک 
کسید کربن در خون  می تواند باعث افزایش میزان دی ا
کسید کربنی را که به تازگی دفع  شود. ممکن است دی ا
کرده اید از طریق ریه های خود استنشــاق کنید و این 
می تواند منجر به خستگی و گیجی شود که طی چند 
ساعت بدتر می شود. این ممکن است خطر تحریک 

بینی و گلودرد را افزایش دهد.
       بهداشت ماسک:

گلــودرد می توانــد ناشــی از محرک هایی باشــد کــه در 
ماسک گیر کرده اند و روی ماسک هایی که به درستی 
تعویض یا تمیز نشده اند زندگی می کنند. به همین دلیل 
گر همیشــه از ماسک تمیز اســتفاده کنید،  است که ا

احتمال گلودرد کمتری وجود دارد.
در حال حاضر هیچ دستورالعمل دقیقی در مورد مدت 

گر از  زمان اســتفاده از هر نوع ماســک وجود ندارد، اما ا
ماسک قابل تعویض اســتفاده می کنید، پس از هر بار 
اســتفاده آن را بیرون بیاورید و ســعی کنید دیگــر از آن 
گر از ماسک تنفسی N9۵ استفاده  استفاده نکنید؛ و ا
می کنید، باید آن را نیز دور بیندازید، مگر اینکه تجهیزات 

بخارشوی آن را داشته باشید.
ماسک های پارچه ای را باید در آب گرم و صابون شسته 
و بعد از هر بار استفاده روزانه آویزان کنید تا خشک شود. 
ماسک را در جای خشک و تمیز )مانند کیسه کاغذی 

یکبار مصرف( نگهداری کنید.
       چگونه می توان هنگام استفاده از ماسک از 

گلودرد جلوگیری کرد؟
چندین روش وجــود دارد که می توانیــد برای کاهش 
خطر ابتال به گلودرد یا ســایر عالئم هنگام اســتفاده از 

ماسک انجام دهید، از جمله:
گــر از ماســک های پارچــه ای قابــل اســتفاده مجدد  ا
استفاده می کنید، هر بار که آن ها را می پوشید مطمئن 

شوید که تمیز هستند.
گر از ماسک جراحی N9۵ یا غیرقابل استفاده مجدد  ا

استفاده می کنید، پس از استفاده آن را دور بیاندازید.

ســعی کنید به پوشــیدن ماســک در جا هایی که نیاز 
به ایــن کار دارد ادامه دهیــد و در حین مکالمه به طور 
مکرر ماسک را برندارید یا به سمت چانه خود حرکت 

ندهید تا آلوده نشوید.
ماسک را در یک کیسه بهداشتی و یکبار مصرف )مانند 
گر مجبور  یک کیسه پالستیکی یا کاغذی( نگه دارید و ا
به برداشتن ماسک هستید، آن را به آن کیسه برگردانید 
)مثال به جای زیر صورت خــود در یک مکان عمومی( 
و قبل از پوشــیدن دوبــاره دســتان خود را بشــویید یا 

ضدعفونی کنید.
از ماسک های ساخته شده از موادی که تنفس آن ها 

دشوار است، مانند پالستیک یا چرم خودداری کنید.
در خاتمه، فواید پوشیدن ماسک برای سالمتی بیشتر از 
عوارض جانبی آن است، زیرا پوشیدن آن در مکان های 
عمومی سرپوشیده و مکان های شــلوغ در فضای باز 
که نمی تــوان فاصله اجتماعــی را رعایت کــرد، توصیه 
گرچه گلودرد می تواند از عوارض پوشیدن  می شود. ا
ماسک باشد، اما رعایت دستورالعمل های استفاده 
از ماســک به روش صحیح و شســتن یــا دور انداختن 

صحیح آن به کاهش احتمال عفونت کمک می کند.

دانستنیها

لبو به عنوان یکی از سالم ترین سبزیجات طرفداران 
خود را داردکه حاوی مقــدار زیادی ویتامین و مواد 
معدنی است.  لبو در واقع ریشه اصلی گیاه چغندر 
است که طبخ شــده و یکی از انواع مختلف چغندر 
کی شان  است که بیشتر آن ها به خاطر ریشه خورا
پرورش داده می شوند لبو به عنوان یکی از سالم ترین 
ســبزیجات طرفــداران خــود را دارد؛  لبــو گذشــته 
کی دلپذیری است، یک داروی گیاهی  از این که خورا

کی نیز هست. و رنگ خورا
چغندر حاوی مقدار زیادی ویتامین و مواد معدنی 
است کالری بسیار کم و مقادیر ناچیزی کلسترول 
دارد؛  بامصرف چغندر می توانید از خواص بی نظیر 

آن برخوردار شوید و بدنی سالم داشته باشید.
       خواص چغندر

 چغندر منبع غنی از ویتامین و مواد معدنی است و 
می تواند پوست را نرم تر و سفید تر کند. خواص لبو 

قرمز و چغندر برای پوست نا محدود است.
 چغندر غنی از کلســیم اســت کلســیم یکی از مواد 
معدنی است که وجود آن برای داشتن استخوان ها 

و دندان های سالم و محکم ضروری است.
 نیترات موجود در چغندر در بدن به نیتریک اسید 
تبدیل می شود. یکی از بیماری هایی که نیتریک 
اسید از آن جلوگیری می کند، پوکی استخوان است.

همچنین  چغندر به علت داشــتن فیبر بسیار باال 

می تواند به هضم کمک کند.
از دیگر خواص لبو قرمز کنترل میزان کلسترول است 
گر به طور منظم چغندر مصرف کنید، فیبر محلول  ا
در آن می تواند به کاهش و کنترل کلسترول بد که 
دلیل اصلی بیماری های قلبی شناخته شده اند، 

کمک کند.
       خواص چغندر برای پوست

 آب چغنــدر خواص ضد التهابــی قــوی دارد و برای 
کنه و جوش صورت مفید است برای درمان  درمان آ
کنه هــر روز صــورت خــود را با ترکیــب آب  جــوش و آ

چغندر و سرکه بشویید.
کسیدان اســت که چین و چروک   لبو حاوی آنتی ا
پوست را کاهش می دهد و به جوان سازی پوست 
کمــک می کنــد.  بــرای درمــان لکه های پوســتی از 
خواص لبو برای پوست استفاده کنید و به صورت 

منظم آب لبو بنوشید.
       چغندر برای کاهش وزن

چغندر غنی از فیبر اســت و کالری کمی دارد افراد از 
چغندر در رژیم غذایی کاهش وزن و الغری استفاده 
می کنند، زیرا خواصی دارد که می تواند در برابر چربی 
مبارزه کند همچنین خواص لبو قرمــز به هیدراته 
نگه داشــتن بدن و ســم زدایــی آن کمــک می کند 
از این طریق هم به الغری و هم به داشتن پوستی 

درخشان کمک می کند.

سالمت چشم یکی از مهم ترین جنبه های سالمت 
بدن است که معموال نادیده گرفته می شود.

       ماهی
ماهی ها به ویژه ماهی سالمون می تواند یک غذای 
بســیار مفیــد بــرای ســالمت چشــم باشــد. ماهی 
ســالمون و ســایر ماهی ها حاوی اسیدهای چرب 
امگا۳ هســتند که جزو چربی های ســالم شــمرده 
می شــوند. اســیدهای چرب امــگا۳ می توانند به 
تقویــت بینایی، حفظ ســالمت شــبکیه  چشــم و 

پیشگیری از خشکی چشم کمک کنند.
       پرتقال

پرتقال و سایر مرکبات حاوی ویتامین C هستند که 
دریافت مقادیر کافی از آن برای حفظ سالمت چشم 
بسیار الزم است. البته بیشتر میوه ها و سبزیجات 

تازه ویتامین C دارند. این ویتامین به حفظ سالمت 
 C رگ های خونی چشــم کمک می کنــد. ویتامین
می تواند از ابتال به آب مروارید پیشگیری کند و وقتی 
که با سایر مواد مغذی و ویتامین ها ترکیب می شود 
کوال وابسته به  در پیشگیری از ابتال به دژنراسیون ما

سن هم مؤثر است.
        هویج

همه  ما هویج را بــه عنوان یک مــاده  غذایی مفید 
بــرای ســالمت چشــم می شناســیم. ماننــد زرده  
غ، هویج هم حاوی ویتامین A اســت. به  تخم مر
 A کاروتن هــم دارد. ویتامین عالوه اینکه هویج بتا
کاروتن به حفظ ســالمت قرنیه  چشــم کمک  و بتا
می کنند و در پیشگیری از عفونت های چشم و سایر 

بیماری های حاد چشم مؤثر هستند.

که نمی دانستید  مهم ترین خواص لبو قرمز 

که برای سالمت چشم معجزه می کند 3 ماده  غذایی 

دانستنیها

چشم

دســتور العمل های طبیعی از سرکه سیب 
برای مراقبت از مو وجود دارد که مشکالت 
رایج آن را درمان کرده و سالمت آن را ارتقا 

می دهد. 
سرکه سیب حاوی خواص ضد میکروبی، 
کســیدانی است که  کتریایی و آنتی ا ضد با
کسازی پوست سر و تار های مو کمک  به پا
می کنــد و همچنیــن در تقویــت آن موثــر 
است. برای رســیدن به این هدف، در این 
گزارش دســتورالعمل های طبیعی از سرکه 

سیب برای مو را مرور می کنیم.
       دستور العمل های طبیعی سرکه 

سیب برای مراقبت از مو
ترکیــب رزمــاری و ســرکه ســیب: ۳ قاشــق 
غذاخوری سرکه سیب و پنج قطره اسانس 
رزماری به آن اضافه کنید، ســپس مو ها را 
به شامپو آغشته کنید و حالت دهید. بعد 
یــک فنجــان از ایــن مخلــوط را روی مو هــا 
بگذاریــد و ۳۰ دقیقــه بــه آن زمــان دهید و 

سپس با آب سرد آبکشی کنید.
ترکیب روغن زیتون و ســرکه ســیب: روغن 
کمــک  زیتــون بــه مرطــوب شــدن مو هــا 
کــردن آن بــا  می کنــد، بنابرایــن مخلــوط 
ســرکه ســیب بــه مرطــوب شــدن مو هــای 
خشک کمک می کند. بهتر است هفته ای 
یکبار از این دســتور برای داشــتن مو هایی 
نرم و قــوی بــا مخلوط کــردن یــک چهارم 
فنجان روغن زیتون با 1 قاشــق غذاخوری 
سیب استفاده کنید. سرکه و روغن زیتون 
را از ریشــه روی مو هــا بگذاریــد و  1۵ دقیقه 
به آن زمان دهید، سپس مو ها را با شامپو 

بشویید.
ماســت یونانــی و ســرکه ســیب: مخلــوط 
عســل، ماســت یونانــی و ســرکه ســیب به 
کمــک  کــردن و لطافــت مو هــا  مرطــوب 
کــردن یــک قاشــق  می کنــد، بــا مخلــوط 
غذاخوری عســل با یک قاشــق غذاخوری 
ســرکه ســیب و اضافــه کــردن یــک فنجان 
ماســت یونانی، مواد را هــم زده و از ریشــه 
روی مو ها قرار دهیــد. بگذاریــد 1۵ دقیقه 
بماند سپس مو ها را با شــامپو و نرم کننده 

بشویید.

پوستومو

مراقبت از مو با سرکه 
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اپل اعالم کرده با اجرای یک برنامه به کاربرانش 
اجازه می دهد دستگاه هایشــان را با اســتفاده 

از قطعات و ابزارهای رسمی اپل تعمیر کنند.
این درحالی اســت کــه اپل از مدت هــا فقط به 
تکنســین های مجاز و تأیید شــده خــود اجازه 
می دهــد قطعــات و نــرم افزارهــای مــورد نیــاز 
دستگاه های شرکت را فراهم کنند. این شرکت 
آمریکایــی روز گذشــته اعــالم کــرد کاربرانــش 
می توانند به قطعات و ابزارهای اصلی اپل برای 
تعمیر دو مدل جدید آیفــون و به تدریج برخی 

رایانه های مک دسترسی پیدا کنند.
اپل اعالم کرد ســال آینده یک فروشــگاه آنالین 
برای تعمیــر محصوالتــش راه انــدازه می کند که 
بیش از 2۰۰ قطعه و ابزار برای تعمیر دستگاه های 

آیفون 12 و 1۳ در آن عرضه می شوند.
نخستین مرحله این پروژه روی قطعات اصلی 
مانند باتری، دوربین و نمایشــگر متمرکز است 

و احتماال بقیه قطعات بعدا عرضه می شوند.
اپل از مشتریانش می خواهد تا راهنمای تعمیر 
را بررسی کنند و سپس قطعات مورد نیازشان را 
از فروشگاه آنالین Self Service Repair سفارش 
دهند. این شرکت هزینه قطعات را اعالم نکرده 
اما اعتباری برای مشــتریانی در نظر می گیرد که 
قطعات استفاده شده را برای بازیافت به شرکت 

بر می گردانند.
کید کرده برنامه  به نوشته انگجت، این شرکت تا
مذکور برای افرادی با تجربه کافی در زمینه تعمیر 
دستگاه های الکترونیکی اجرا می شود. بنابراین 
بهتر است بیشتر افراد برای دریافت سرویس به 
افراد حرفه ای در اپل استورها یا تهیه کنندگان 

مجاز مراجعه کنند.
اپل دلیــل برنامــه جدیــد خــود را اعــالم نکرده 
است. اما این اقدام احتماال به فشارهای دولت 
آمریکا مربوط اســت. کاخ ســفید، کمیســیون 
فــدرال تجــارت و چند ایالــت مختلــف در ایــن 
کشــور از اقداماتی برای حق تعمیر دســتگاه ها 
پشــتیبانی کرده انــد. اقدامــات مذکــور اپــل و 
بقیــه شــرکت های بــزرگ را مجبــور می کنــد به 
مشتریان اجازه دهند دستگاه هایشان را خود 

تعمیر کنند. 

کس با مسدود  تیم ســازنده مرورگر موزیال فایرفا
کــردن دسترســی بــه افزونه هــای محبــوب امــا 

مخرب کاربران را شگفت زده کرده است.
کس  تیم ســازنده مرورگر اینترنتی موزیــال فایرفا
کــردن دسترســی بــه شــماری از  بــا مســدود 
افزونه هــای محبــوب امــا مخــرب، کاربــران را 

شگفت زده کرده است.
 موزیال به تازگی در تصمیم جنجالی خود بسیاری 
کــس را بــه دالیل  از افزونه هــای پرکاربــرد فایرفا

امنیتی مسدود کرده است.
هنوز دلیل اصلی انجام این کار مشخص نیست، 
امــا برخــی توســعه دهنــدگان اظهار داشــته اند 
که این افزونه های مخزب از پروکسی API موجود 
در این مرورگر که مسئول مدیریت نحوه اتصال 
به اینترنــت اســت، سوءاســتفاده می کردنــد و 

کاربران را در خطر قرار می دادند.

راشــل تابلیتز و اســتوارت کالویل هر دو از موزیال 
در این رابطه توضیــح داده اند که ایــن افزونه ها 
از پروکســی API یاد شــده برای ایجاد تداخل در 
قابلیــت به روزرســانی این مرورگر سوءاســتفاده 
می کنند و به ایــن ترتیب، کاربران ایــن افزونه، از 
دانلــود به روزرســانی این مرورگر منع می شــدند 
و حتــی نمی توانســتند بــه هرگونــه محتــوای 
پیکربندی شده مایکروسافت دسترسی داشته 

باشند.
اما موزیال به محض کشف این ترفند، افزونه های 
مقصــر را بــه ســرعت حــذف کــرد و همچنیــن 
تأییدیه های افزونه هایی را که به API پروکسی 
متکی بودنــد را متوقف کــرد تا از مســدود کردن 
به روزرســانی ها تا زمان ارائه یک اصالحیه برای 

کاربران جلوگیری کند.
کــس 91.1 بــرای  البته ایــن اصالحیــه بــا فایرفا

کاربران عرضه شد.
کیــد کردند  عــالوه بر ایــن، توســعه دهنــدگان تا
 Proxy که یــک افزونه سیســتمی جدید بــه نــام
کس جایگذاری کرده اند که  Failover را در فایرفا
هرگونه افزودنی اضافه را در نسخه های فعلی و 
کس حذف می کند. آنها همچنین  قدیمی فایرفا
به کاربران توصیه کردند که از جدیدترین نسخه 

کس استفاده کنند. فایرفا

اپل به روزرســانی iOS 1۵.1.1 را برای گوشــی های 
گرچه جزئــی اســت، اما  آیفــون عرضــه کــرده کــه ا

عملکرد قطع تماس را بهبود می بخشد. 
گر  اپل به تازگی iOS 1۵.1.1 را عرضه کرده اســت و ا
آیفون 12 یا آیفون 1۳ شما مشکلی در زمینه قطع 
تماس ها دارد این به روز رسانی مشکل شما را حل 
خواهد کرد. این به روزرســانی به طور خاص برای 
مدل های جدیدتر گوشــی های اپل بــرای بهبود 

عملکرد قطع تماس عرضه شده است.
انتشار این نسخه تقریبا یک ماه پس از راه اندازی 
iOS 1۵.1 توســط این غول فنــاوری صورت گرفته 
گــی SharePlay کــه کاربــران آیفــون  اســت و ویژ
 SharePlay .مدت ها منتظر آن بودند را فعال کرد
بــه کاربــران امــکان می دهــد در هنــگام برقــراری 
تماس با برنامه FaceTime با دوستان خود فیلم 
و برنامه هایی را تماشا کنند و یا به موسیقی گوش 
دهند. همچنین کاربران می توانند هر آنچه را که در 

آیفون تماشا می کنند به Apple TV ارسال کنند.
در حالی کــه iOS 1۵.1.1 یک به روزرســانی نســبتا 

 iOS جزئی، اما کاربردی اســت، اما انتظار می رود
1۵.2 ویژگی هــای مهم تــری را بــه همــراه داشــته 
ح شــده از ســوی  باشــد. طبــق اطالعــات مطــر
 iOS به روزرســانی نرم افزاری آینده MacRumers
 Apple جســتجوی فهرســت پخــش را بــه برنامــه
Music و قابلیت تغییر نام همگانی برچسب ها را به 

برنامه Reminders اضافه می کند.
سیستم عامل iOS 1۵.2 هنوز در مرحله آزمایش 
کنون می توان iOS 1۵.1.1 را با رفتن  بتا است، اما ا
بــه Software Update در قســمت General در 

تنظیمات تلفن همراه خود دریافت کرد.

با کمک ترفندی که در این مطلب گفته شده است، 
دیگر تخم مرغ شما هنگام جوشیدن نمی شکند و 
رنگش تغییر نمی کند.   بسیاری از مردم فکر می کنند 
غ یکــی از ســاده ترین کار ها در  جوشــاندن تخم مر
آشــپزخانه اســت، اما همیشــه احتمال شکستن 
پوسته تخم مرغ در طول فرآیند جوش وجود دارد. 
ما به دنبال راه حل مناســبی بودیم، زیرا زمانی که 
غ می شکند، هم خارج کردن آن از پوسته  تخم مر
دشوار است و هم این موضوع زمانی که در حال آماده 
غ رنگی برای سفره هفت سین خود  کردن تخم مر
هستید بالطبع اهمیت بیشتری خواهد داشت. 

غ،  اما یکی دیگر از دردســر های جوشاندن تخم مر
تغییر رنگ و بد رنگ شدن احتمالی آن است. باید 
بدانید یک راه آســان برای خالص شــدن از شر این 
مشکالت وجود دارد. باور کنید یا نه، اما شما فقط 

به یک چیز نیاز دارید.
       آب لیمو

تنها چیــزی کــه نیــاز داریــد کمــی آب لیمو اســت. 
اسیدیته آب لیمو باعث می شــود که پوسته تخم 
غ دربرابر شکســتن محافظت شــود؛ همچنین  مر
باعث می شود که تخم مرغ رنگ سفید زیبای خود 

را حفظ کند.

کنید آیفونتان را خودتان تعمیر 

کس را  موزیال محبوب ترین افزونه های فایرفا
به دالیل امنیتی حذف می کند

مشکل قطع تماس ها در آیفون 1۲ و 13 حل شد 

غ  ترفند جلوگیری از شکسته شدن پوسته تخم مر
هنگام جوشاندن آن 

فناوری

ترفندها

معرفی نوآوری های شرکت هواوی 
8i nova در طراحی خاص گوشی

هــواوی در طراحی گوشــی های 
هوشــمند خــود از ســبک های 
منحصر به فردی الگو می  گیرد که 
 8i nova زیبایی آن ها را دوچندان کرده است. گوشی
هم از این قاعده مستثنی نبوده و طراحی زیبا و ظاهر 
جــذاب، آن را شــبیه و هــم ردیف بــا پرچمداران این 
شــرکت قرار داده اســت. در ادامه به بررســی الگوها و 
نوآوری هــای مورد اســتفاده هــواوی در طراحی این 

گوشی می پردازیم.
هواوی جز معدود شــرکت هایی محسوب می شود 
که از آخرین و برترین متدهای طراحــی در طراحی و 
 nova ســاخت محصوالت خود بهره می برد. گوشی
8i از جملــه محصوالت هــواوی اســت کــه از الگوی 
طراحی مینیمال استفاده می کند. این زبان طراحی 
در ساخت بسیاری محصوالت، از گوشی هوشمند 
گرفتــه تــا دیزایــن داخــل منــزل مــورد اســتفاده قرار 
می گیرد؛ اما اینکه طراحی مینیمال چه ویژگی هایی 
دارد و گوشــی هــواوی 8i nova چگونــه توانســته بــا 
بهره گیری از این متد، ظاهری اینچنین زیبا را ایجاد 
کنــد موضوع ایــن مطلــب اســت کــه در ادامه بــه آن 

می پردازیم.
       طراحی مینیمالیستی 

هنر مینیمالیسم یا ساده گرایی با استفاده از الگوهای 
کمینــه یــا هنــر کمینــه، آرامــش مثال زدنــی را در هر 

ساختار، محصول یا فرآورده، ایجاد می کند. سازندگان 
گوشی های هوشــمند در سالیان گذشــته با عرضه 
دســتگاه هایی با طراحــی مینیمال موفــق به خلق 
محصوالتی با ظاهر زیبا و جذاب و در عین حال ساده 
شــده اند. طراحی مینمالیســتی بــرای گجت های 
هوشمند تا حدی به ظاهر جمع و جور و وزن سبک 
محصول برمی گردد تا جابجایی و در دســت گرفتن 

دستگاه نیز برای کاربران آسان باشد.
در این میان، شرکت هواوی به معنای اصل کلمه از 
طراحی مینیمال در محصوالت خود بهره برده است. 
جدیدترین گوشی هوشمند این شرکت یعنی هواوی 
8i nova با ظاهری شــیک و وزنی بســیار کم طراحی 

شده است. نمایشگر ۶.۶7 اینچی بدون گوشه این 
محصول دارای حاشیه های فوق العاده باریک است 
کــه بــا روح طراحی کمینــه همخوانــی باالیــی دارد. 
همچنین نسبت فوق العاده 9۴.7 درصدی نمایشگر 
به بدنه عالوه بر وجوه ظاهری، کاربردپذیری دستگاه 
را بــه نحــوی ارتقــا داده کــه بــا کاهش حاشــیه های 
نمایشگر لذت تماشای فیلم و انجام بازی دوچندان 

شده است.
        قاب های خالقانه

طراحی گوشی های هوشمند در سال جاری میالدی 
خالقانه تــر شــده و مجــددا با تکیــه بر همــان الگوی 
کمینه گرایی در طراحی قاب گوشی ها شاهد عرضه 

محصوالتی بــا فریم مســتطیل، دایره یا مربــع برای 
جایگذاری مجموعه ماژول دوربین  پشت دستگاه ها 
هستیم. این سبک از طراحی انعطاف بیشتری را در 
چیدمان خالقانه تر قطعات برای ســازندگان ایجاد 

می کند.
هواوی در گوشی 8i nova به خوبی از این طراحی بهره 
گرفته و چهار سنسور دوربین را در قالب یک ماتریس 
دایره ای شــکل قرار داده است. طراحی هماهنگ و 
متقارن قاب پشــتی، ظاهری چشــم نواز و جذاب را 

برای این محصول هواوی ایجاد کرده است.
       عناصر سه بعدی

اســتفاده از عناصر ســه بعدی در طراحی گرافیکی 
کیــد طــراح در  باعــث می شــود ســطوح و نقــاط تأ
محصــول، ملموس تــر و واقعی تــر بــه نظر برســند. 
گرچه ایــده عناصــر ســه بعــدی جدید نیســت اما  ا
همــواره طراحان بــه اســتفاده از این ســبک عالقه 
فراوانــی نشــان داده انــد. در این میــان هــواوی نیز 
در طراحی گوشــی 8i nova این ســبک از طراحی را 
به خدمــت گرفته و حتــی آن را چنــد پله ارتقــا داده 
است. این شرکت از فناوری NCVM برای ایجاد نور 
و سایه رنگارنگ استفاده نموده و ابعاد بیشتری را به 
پوشش رنگ اضافه می کند. عالوه بر ظاهر، طراحی 
چند بعدی حس خوبــی را در هنــگام لمس کردن 

گوشی به کاربر القا می کند. 

فناوری

سبکزندگی

دانستنیها

دالیل روان شــناختی بســیاری وجــود دارد که 
باعث می شود شما احساس کنید که صبح ها 
انرژی یا انگیزه  الزم برای بلند شدن از رختخواب 
را ندارید. با این حال، چند ترفند ساده و عملی 
وجود دارد که به شما کمک می کنند صبح ها با 
انرژی و بدون تاخیر از رختخواب تان جدا شوید 

و روز خود را با انگیزه آغاز کنید.
       اهداف را به چند مرحله تقسیم کنید

شما می توانید صبح خود را به مراحل کوچک 
و قابل کنترل تقسیم کنید تا فرایند جدا شدن 
از رختخــواب کمتر طاقت فرســا به نظر برســد. 
گاهی اوقات حجم کارهایی که باید در یک روز به 
انجام برسانید، به نظر می رسد که خارج از توان 
گر مهلت زمانی برای انجام  و کنترل شما باشد. ا
کارها به انتها رسیده است یا اینکه اضطراب درباره  
یک فعالیت مشــخص باعث شــده که شما در 
برخاستن از رختخواب با مشکل مواجه شوید، 
در این موقعیت بهتر است که صبح و روز خود را 
به قسمت های زمانی کوچک و قابل مدیریت، 
تقسیم کنید. به جای تمرکز روی همه کارها یا 
وظایف کل روز، شما می توانید فقط روی مرحله  

زمانی پیش رو تمرکز کنید.
       بر روی اتفاقاتی که به شما احساس 

خوبی می دهند تمرکز کنید
تمرکز بر روی یک رویداد یا اقدامی که احساسات 
مثبتی را به شــما القا می کند می توانــد برایتان 
انگیزه زیادی ایجاد کند. به جای فکر کردن به 
اتفاقات منفی در تمام روز، به سادگی می توانید 
روی مسائل ساده ای تمرکز کنید که باعث لذت 

شما می شوند.
برخی نمونه ها

احساس خوب بعد از ورزش کردن
اولین جرعه چای یا قهوه صبحگاهی

یک صبحانه خوشمزه
یک سالم دوستانه

       لحظه ها و روزهای موفقیت آمیز را 
تجسم کنید

کثر افراد می توانند لحظات موفقیت آمیز زندگی  ا
خود را به خوبی به خاطر بسپارند. این لحظات 
می تواند شامل گرفتن نمره  2۰ در یک امتحان، 
یک ترفیع کاری یا برنده شــدن در یک مسابقه 
باشــد.مهم نیســت این اتفاق چه چیزی بوده 
است، شــما می تواند روی آن رویداد تمرکز کرده 
و سعی کنید احساس مثبت آن را دوباره تجربه 
کنید. انتقال این احساس می تواند به شما کمک 
کند که با سهولت و راحتی بیشتری از خواب بیدار 

شوید و در انجام آن با مشکلی مواجه نشوید.

در عصر اینترنت که در آن زندگی می کنیم، همه 
ابزار های ما مستعد ابتال به ویروس ها هستند. 

در عصر اینترنت که در آن زندگی می کنیم، همه 
ابزار های ما مستعد ابتال به ویروس ها هستند. 
کد هایی وجود دارند که از نرم افزار های مخرب 
برای دسترسی به اطالعات حساس ذخیره شده 
در رایانه ها و تلفن های هوشمند و کسب درآمد 
از آن استفاده می کنند. آن ها این جزئیات را در 

ک وب می فروشند و درآمدزایی می کنند. درا
       نحوه پیدا کردن بدافزار

گر می خواهید بدانید که گوشی هوشمند شما  ا
به بدافزار آلوده شــده است یا خیر، چند نشانه 

وجود دارد که راهنمایی تان می کند.
در این حالت اســتفاده زیــادی از داده ها وجود 
خواهد داشت، زیرا ویروس بسیاری از وظایف و 
برنامه های پس زمینه را اجرا می کند. همچنین، 

به طور مکرر با اینترنت ارتباط برقرار خواهد کرد.
باتری ســریع تر خالی می شــود، زیرا برنامه ها و 
نرم افزار های مخرب به انرژی نیاز دارند. تبلیغات 
مخرب و مشکوک به عنوان نشانه ای از ویروس 
یا بدافزار ظاهر می شوند. معموال چندین سایت 
تبلیغات پاپ آپ دارند، اما تبلیغات زیاد نشانه 

خوبی برای دستگاه شما نیست.
ظاهر عجیبــی از برنامه های جدیــد در صفحه 
اصلی گوشــی شــما وجود خواهد داشت. این 
برنامه های جدید ممکن اســت حاوی بدافزار 

باشند.
ممکن اســت تلفن شــما عملکرد کندتر از حد 

معمول ارائه دهد.
مرحله 1: برنامه های اخیرا نصب شده را بررسی 
کنیــد و آن هایــی را کــه تعــداد دانلــود پاییــن و 

بررسی های زیادی دارند را حذف کنید.
مرحله 2: کش مرورگر خود را از تنظیمات گوشی 

پاک کنید.
مرحله ۳: نرم افزار آنتی ویروســی را نصب کنید 
که برنامه هــا و نــرم افزار های مخــرب را به موقع 

اسکن می کند.

3 راه ساده برای اینکه 
صبح راحت از رختخواب

 بیرون بیایید

چگونه بفهمیم گوشی مان
 ویروسی شده است؟ 

کباب سرداشــی یکی از کباب های 
ســنتی ایرانی اســت کــه در شــهر 
همــدان تهیــه می شــود، امــا مواد 
اولیه این کباب در هر خانه ای پیدا می شود و به راحتی 

می توان آن را تهیه کرد.
کباب سرداشــی همدانی از دســته غذاهــای محلی و 
سنتی ایرانی است. مواد اولیه این کباب به راحتی در 
دسترس هستند. این کباب به راحتی و در مدت زمانی 
کوتاه آماده می شود. کباب سرداشی شباهت زیادی به 
کباب تابه ای دارد. تفاوت اصلی کباب سرداشی با کباب 
تابه ای، استفاده از سیب زمینی در مواد اولیه آن و نحوه 

پخت آن داخل فر یا تنور است. 
گوشت، پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی از مواد اصلی 
کباب سرداشی هستند، اما در صورت تمایل می توانید 
از فلفل سبز و انواع ادویه ها برای خوشمزه تر کردن آن نیز 
استفاده کنید. از ادویه هایی که استفاده آن ها در کباب 
سرداشی توصیه می شود مرزنجوش است که گیاهی 
معطر از خانواده نعنا اســت و به تقویت معده، آرامش 

اعصاب و کاهش استرس کمک می کند.

کباب سرداشــی اصیــل در ظــرف رویــی و داخــل تنور 
سنگی مخصوص نان سنگگ تهیه و پخت می شود. 
در گذشته افراد مایه کباب را در منزل آماده می کردند و 
سپس ظرف آن را به نانوایی های سنگکی می بردند تا 
برای آن ها داخل تنور، یا به قولی، سر داش قرار دهند. 
از آنجا که زندگی شــهری دسترسی بســیاری از ما را به 
تنورهای ســنتی ســخت کرده اســت، در این دســتور 
طرز تهیه و پخت این کباب را با استفاده از فر  برای شما 

عزیزان شرح می دهیم.

       مواد الزم
• گوشت گوسفندی ۴۰۰ گرم

• پیاز ۳ عدد
• سیب زمینی 2 عدد
• گوجه فرنگی 1 عدد

• نمک و فلفل به میزان الزم
       طرز تهیه کباب سرداشی همدان

       مرحله اول
سیب زمینی و پیاز را پوست بگیرید و خوب بشویید. 
ســپس پیاز و ســیب زمینی را رنــده کنیــد و آب آن ها را 

بگیرید.
       مرحله دوم

گوشــت را داخل چرخ گوشت بریزید و با سیب زمینی 
و پیــاز رنــده شــده چــرخ کنیــد. نمــک، فلفل و ســایر 
ادویه هایی کــه تمایل دارید را به مخلوط چرخ شــده 
اضافه کنید و آنقدر ورز دهید که چســبندگی خود را تا 

حد خوبی از دست بدهد.
       مرحله سوم

سینی فر یا کف تابه خود را با مقداری کره چرب کنید. 
مخلوط گوشت، ســیب زمینی و پیاز را روی سطح آن 
گر چربی گوشتی که اســتفاده کرده اید  پخش کنید. ا

کم است، در این مرحله مقداری روغن اضافه کنید.
یک سیب زمینی و یک گوجه فرنگی را ورقه ورقه کنید. 
ورقه های ســیب زمینی و گوجه فرنگی را روی ســطح 
مخلوط گوشت بچینید. در این مرحله می توانید انواع 
فلفل دلمه و فلفل تند را هم قطعه قطعه کنید و کنار 

گوشت قرار دهید.
       مرحله آخر

فر را در دمای 1۴۰ درجه سانتیگراد گرم کنید و سینی یا 
ماهی تابه را داخل آن قرار دهید. مخلوط کباب شما 
باید بیــن 1 الی 2 ســاعت داخل فــر قرار بگیــرد تا خوب 
مغزپخت شود و ورقه های سیب زمینی و گوجه فرنگی 
هم برشته شوند. کباب سرداشی همدانی شما آماده 
است. کباب سرداشی را با نان تازه یا برنج در کنار ماست 

و سبزیجات تازه سرو کنید.

احتمــاال ســتاره مرکــزی و در حــال 
مرگ ایــن ســحابی، پوســته های 
متحدالمرکز دایره ای بیرونی را با عبور 
از الیه های بیرونی در قالب مجموعه ای از تشنج های 
منظم ایجاد کرده باشــد. از نگاه برخی، شــبیه چشم 
گربه است. اما از نظر دیگران، شاید همچون یک صدف 
غول پیکر کیهانی باشــد. این ســحابی در واقع یکی از 
درخشان ترین و با جزییات ترین سحابی های سیاره ای 

شناخته شده است و از گازی تشکیل شده که در طی 
یک مرحلــه کوتــاه و در عین حــال باشــکوه نزدیک به 
پایان عمر یک ستاره شبیه خورشــید، به بیرون رانده 
شده است. احتماال ستاره مرکزی و در حال مرگ این 
ســحابی، پوســته های متحدالمرکز دایره ای بیرونی 
را با عبــور از الیه هــای بیرونــی در قالب مجموعــه ای از 
تشــنج های منظم ایجــاد کــرده باشــد. با ایــن حــال، 
شــکل گیری ســاختارهای داخلی زیبا و پیچیده و در 

تصویــر ارائــه شــده ترکیبــی اســت از تصویر تلســکوپ عین حال متقارن آن هنوز به خوبی درک نشده است.
فضایی هابل با وضوح دیجیتالی با نور پرتو ایکس که 
توسط رصدخانه چاندرا در حال چرخش گرفته شده 
است. این مجسمه فضایی شناور نفیس، از پهنایی 
بیش از نیم ســال نوری برخوردار اســت. البته با خیره 
شدن به این چشم گربه، می توان سرنوشت خورشید 
را هم ببینیم که قرار است در حدود ۵ میلیارد سال آینده 

وارد فاز تکاملی سحابی سیاره ای خود شود.

کباب سرداشی همدانی

گربه سحابی چشم 

عمارت کاله فرنگی بندر عباس 
در بخش مرکزی این شــهر قرار 
گمــرک و  گذشــته  دارد و در 
محل تجارتخانه  داخلی و خارجی بوده اســت. 
قدمت ایــن بنــای تاریخــی بــه دوران حکومــت 
صفویان بازمی گردد. عمارت کاله فرنگی شامل 
طبقه همکف بــرای نگهــداری کاال، طبقه دوم 
بــرای تشــکیالت اداری و ســکونت و دو حیــاط 
وســیع در شــمال غــرب بــا آب انبارهــای متعدد 

بوده است.

عمارت کاله  فرنگی 
بندرعباس

گردشگری

دستپخت

هواوفضا

همایش پیاده روی
 بانوان »در مسیر حرم« 

کاشان در 
همایــش پیــاده روی بانــوان دیار ایمــان بــا 
عنوان »در مســیر حــرم« همزمان با ســالروز 
وفات حضرت فاطمه معصومه )س( از سوی 
شــهرداری کاشــان و در مســیر میدان های 
راوند، شهدای طاهرآباد و پروفسور ارشدی 
)خزاق( تا میدان حضرت معصومه )س( این 

شهر برگزار شد.

عکس روز


