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در پی آلودگی شدید کالنشــهر اصفهان، مصوبات جدید کارگروه شــرایط اضطراری آلودگی 
هوای این کالنشهر اعالم شد. کارگروه شرایط اضطراری آلودگی هوا به ریاست معاون عمرانی 
اســتانداری تشــکیل و مقرر شــد پایش واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی بالقوه آالینده 
تشدید و با واحدهای آلوده کننده هوا برخورد شود. پلیس راهور هم نسبت به اعمال قانون و 
برخورد جدی با خودروها و موتورسیکلت های دودزا و همچنین، وسایل نقلیه بدون معاینه 

فنی اقدام کند.
همچنین، مقرر شــد شــهرداری اصفهان با نظارت جدی بر نحوه کار اتوبوس های شــرکت 
واحد، نســبت به کاهش فعالیت های عمرانی توأم با آلودگی و ممانعت از سوزاندن بقایای 
گیاهی در پارک ها و بوستان ها و سوزاندن پسماندهای شهری و صنفی در داخل و پیرامون 

شهر اقدام کند.

اعالم چند مصوبه 
لودگی شدید هوای اصفهان در پی آ

جشنواره شیخ بهایی رویدادی 
در رونق کسب وکار

ثبت نام مجردها در نهضت 
ملی مسکن با هدف حل 

مشکل پیری جمعیت

گیاهان دارویی ارزآورترین و 
اشتغالزاترین حوزه ها در ایران

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان: 

زاینده رود ریشه فرهنگ و 
تمدن اصفهان است

رییس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته اصفهان :

بیمارستان های تامین 
اجتماعی اصفهان پاسخگوی 
انبوه مراجعه کنندگان نیست

2

2

2

۳ فغانی: مجیدی اطالعات داوری اش را 
کند به روز 

کره  خرید اتوبوس های برقی  مذا
برای اصفهان

۶

 ۴

به اصفهان، شهر بحران بی آبی 
و فرونشست خوش آمدید
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# اصفهان  تنها  نیست

استاندار اصفهان :  

خط قرمز و اولویت، 
تامین آب شرب مردم است

۳

۳

۴

۵

مهدی طغیانی گفت: آماری مطرح است که حدود ۱۵۰ میلیون 
متر مکعب آب به نوعی گم می شود. 

مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان گفت: آماری مطرح است 
که حدود ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب به نوعی گم می شود؛ کل 
حقابه محیط زیست که مربوط به تاالب است ۱۷۸ میلیون متر 
مکعب است یعنی معادل سهم تاالب در حال گم شدن است؛ 
موضوع این است که آورد رودخانه در شاخه کوهرنگ و چه در 
شاخه پالسجان کم شده است و نیاز است وزارت نیرو پیگیر این 
موضوعات باشد؛ وقتی وزارت نیرو به دنبال این موضوعات باشد 
تا به سرانجام برساند، گره ها به آرامی باز خواهد شد و اوضاع سال 

به سال بهتر خواهد شد.
او  با بیان اینکه ما به ازای انتقال آب از حوضه زاینده رود جایگزین 
باید جبران شود، گفت: الزم است با کسی که به شکل پمپاژ 
و چاه های حریمی به زاینده رود دست اندازی داشته است، 

برخورد شود
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی امروز در خصوص نقش دولت یازدهم و دوازدهم در 
وضعیت فعلی زاینده رود اظهار داشت: در دولت قبل اتفاق 
خاصی برای بحث آب و زاینده رود نیفتاد یعنی نه تکلیف 
پروژه هایی که از قبل شروع شده بود مشخص شد و نه راه جدید و 

محوری برای حل مشکل مطرح شد.
وی با بیان اینکه دولت قبل صرفا طرح آبرسانی اصفهان و ۱۴ 
شهرستان را پیش برد که آن هم مربوط به حل مشکل زاینده رود 

نبود بلکه برای حل مشکل آب شرب بود تصریح کرد: معتقدم کار 
خاصی که مقداری مشکل را تسکین داده باشد شکل نگرفت و 
بیش ترین دلخوری مان از دولت یازدهم و دوازدهم در خصوص 
مسأله آب بی عملی بود و اینکه هیچ فکری برای بهبود وضعیت 

نداشتند.
طغیانی با اشاره به این نکته که اصل موضوع بازگشایی رودخانه 
همیشه تابع اولویت های مهمی مانند بحث شرب بوده و هست 
بیان داشت: غیر از بحث ضرورت تأمین آب نکته ای که مطرح 
است و در این سال تالش مان را برای آن کردیم این بود که 

تخصیص ها برای همه عادالنه و منصفانه باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی افزود: برای 
مثال اگر هواشناسی اعالم می کند که در سال جاری ۳۰ درصد 

بارش کم تر داریم، این مقدار از همه کم شود و پس از آن بین تمام 
کسانی که حقابه بر هستند داد و ستدی اتفاق بیفتد.

وی با بیان اینکه در این زمینه ایده مان، ایده بازار آب بوده تصریح 
کرد: فکر می کردیم این ایده می تواند راهگشا باشد تا در شرایط 
سختی، حقابه کسی صفر نباشد و هم برای بخش هایی از جمله 

محیط زیست که حامی و پیگیری ندارد.
طغیانی با اشاره به اهمیت موضوع محیط زیست توضیح داد: 
کشاورز حقوق خودش را دنبال می کند، اما شخصی حقوق 
محیط زیست را دنبال نمی کند؛ تاالبی که خشک شده و یا 
تغذیه آبخوان که در عرض ۱ سال فقط ۱۰ روز باز بوده و باعث 
تشدید فرونشست می شود، حامی و پیگیری ندارد و نادیده 

گرفته می شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: 
موضوع کشاورزی با پرداخت جبران خسارت مالی قابل حل 

است، اما برای بحث آبخوان و فرونشست به این صورت نیست.
وی با بیان اینکه بخشی از موضوع بازگشایی رودخانه بحث 
کشاورزان است و نیاز است برای تفاهمی که انجام می گیرد به 
بحث بارش و پایداری هم توجه شود اظهار کرد:، اما بخش دیگر 
بخش محیط زیستی است که جبران خسارت مالی نخواهد شد؛ 
برای جبران بخش محیط زیست نیاز است که رودخانه جاری 
باشد و بر همین اساس اصرار بر این است که حتی زمانی که دچار 
کمبود منابع هستیم، بازگشایی در زمان های مشخص صورت 

بگیرد، زیرا نیاز است حقابه محیط زیست تامین شود.

رحیم میدانی گفت: حجم آب انتقالی از سد بهشت آباد به لحاظ 
هیدرولوژیکی محاسبه و بررسی شده و متوسط دراز مدت ۵۸۰ 

میلیون متر مکعب در نظر گرفته شده است. 
رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب وآبفا  درباره حجم انتقال 
آب از سد بهشت آباد به استان های یزد، کرمان و اصفهان گفت: 
تونل بلند در شورای عالی آب منتفی و متوقف شده و انتقال از 
طریق تونل بلند نخواهد بود. او  تصریح کرد: ابتدا مصوبه این بود 
که تونل ۶۴ کیلومتری آب را از چهار محال وبختیاری به حوزه زاینده 
رود بیاورد تا سهم اصفهان و یزد و کرمان داده شود، ولی بعد موضوع 
به شورای عالی آب ارجاع شد که در این شورا اینگونه مصوب شد که 

تونل بلند انتقال به تونل کوتاه تبدیل شود.
میدانی اظهار داشت: با لغو مصوبه انتقال آب از طریق تونل بلند 
استان های یزد و کرمان اعالم کردند که آب را مستقیما از سد بهشت 
آباد می برند؛ بنابراین تحویل آب به یزد، کرمان و اصفهان کال از 

طریق خط لوله و تونل کوتاه خواهد بود.
او خاطرنشان کرد: سهم سه استان از آبی که قرار است از استان 
چهار محال و بختیاری منتقل شود ۵۸۰ میلیون متر مکعب در نظر 
گرفته شده که ۲۵۰ میلیون متر مکعب مربوط به استان اصفهان، 

۱۸۰ میلیون متر مکعب سهم کرمان و بقیه سهم یزد است.

معاون وزیر نیرو درباره حجم آب قابل انتقال و اینکه استان مبدا با 
مشکل مواجه خواهد شد یا خیر، بیان داشت: حجم آب انتقالی 
به لحاظ هیدرولوژیکی محاسبه و بررسی شده و البته اینگونه 
نیست که وقتی ما عددی را اختصاص می دهیم قابل تغییر 
نباشد، زیرا از نظر علمی ممکن است در برخی سال ها کمتر و یا 
بیشتر شود. اما متوسط دراز مدت ۵۸۰ میلیون متر مکعب در نظر 

گرفته شده است.
او در ادامه با بیان اینکه مسئله ای که در رابطه با سد بهشت آباد با 
سازمان حفاظت محیط زیست داشتیم در حال حل و فصل است، 
یادآور شد: در حال حاضر خط یزد و کرمان در حال اجراست و آب 
منتقل می شود و دنبال تامین مالی هستیم که آبرسانی اصفهان 

را هم شروع کنیم.

نماینده مردم اصفهان: 

۱۵۰ میلیون متر مکعب آب زاینده رود کجا می رود؟ 

معاون وزیر نیرو در امور آب  و آبفا: 

مصوبه انتقال ۵۸۰ میلیون متر مکعب آب 
از بهشت آباد به قوت خود باقی است 

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

1( دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 
2( موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

۳( تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
گهی 1۴۰۰/9/1 لغایت مورخ 1۴۰۰/9/۴   الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آ

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 1۴۰۰/9/1۶
کات اسناد مناقصه: روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/9/17 در محل سالن جلسات   ج( زمان گشایش پا

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاما بایستی با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان و ابنیه مطابقت داشته باشد.
ه( نحــوه عقــد قــرارداد بــه صــورت زیربنایــی براســاس بخشــنامه ســرجمع )شــماره 9۶/1299188 مــورخ 9۶/۵/۴ و تبیین مواردی از بخشــنامه 
ســرجمع به شــماره 97/۴۴۶8۶1 مورخ 97/8/22 و اصالحیه بخشــنامه ســرجمع به شــماره 1۴۰۰/۳۴۴۶۵۶ مورخ 1۴۰۰/7/2۴( می باشــد.
کل نوســازی مدارس اســتان اصفهان )تلفن  گلدســته مقابل درب شــرقی بازار هنر اداره  نشــانی تحویل اســناد مناقصه: اصفهان خیابان باغ 

تماس: ۳2222889(
۴( نــوع تضمیــن قابــل قبــول شــرکت در مناقصــه:  الــف( ســپرده )واریــز بــه شــبای شــماره 78۰1۰۰۰۰۴۰۶1۰۳۰۶۰7۶7۰۰8۵ تمرکــز وجــوه ســپرده 

بانــک مرکــزی ب( ضمانتنامه معتبر بانکی
۵( مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.

کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از  متن ایــن مناقصــه در پایگاه اینترنتــی www.nosazimadaresisf.ir و    iets.mporg.irقابــل رویــت می باشــد و 
کتها ازطریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس  گران و بازگشــایی پا دریافت اســناد مناقصه تا ارایه پیشــنهاد مناقصه 

www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد.

نوبت چاپ اول

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  آ
شماره 19۵2۶ مورخ 1۴۰۰/8/29

شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
مدت 
قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ریال(

مبلغ برآورد اولیه به ریال 
)بر اساس فهرست بها 

سال 1۴۰۰(

نوبت 
مناقصه

اول۳279/۰۰۰/۰۰۰۵/۵۶۰/9۴۴/۰۰۴ ماه2۰۰۰۰۰۴۰۳8۰۰۰۰2۵تکمیل مدرسه اشنویی )سالن( آران و بیدگل1

2
سرویس بهداشتی مدارس مناطق کاشان، آران و بیدگل 

و نطنز )۳ عدد(
اول22۳2/۰۰۰/۰۰۰۴/۶2۳/92۳/۶۰7  ماه2۰۰۰۰۰۴۰۳8۰۰۰۰2۶

۳
سرویس بهداشتی مدارس مناطق شاهین شهر، میمه، 

برخوار )۳ عدد(
اول22۴9/۰۰۰/۰۰۰۴/977/۴9۰/9۳7 ماه2۰۰۰۰۰۴۰۳8۰۰۰۰27

۴
سرویس بهداشتی مدارس مناطق گلپایگان، مهردشت، 

خوانسار )۳ عدد(
اول2۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰۶/۵8۴/1۴8/988 ماه2۰۰۰۰۰۴۰۳8۰۰۰۰28

122782۶ / م الف



سال پنجم - شماره 1282
دوشنبه  1  آذر 1۴۰۰ - 16 ربیع الثانی 1۴۴۳

22 نوامبر    2۰21 اقتصاد2

رهاســازی آب در رودخانــه زاینده رود برای کشــت 
پاییزه درگرو بارندگی های مطلوب است.

اســتاندار اصفهان در ارتباط تلفنی با برنامه سالم 

صبح به خیر شبکه سه سیما گفت: کمیته ای در 
اســتانداری در حال بررســی امــکان رهاســازی آب 
برای کشت پاییزه با توجه به حجم آب سد و میزان 

آب آشامیدنی است.
ســید رضــا مرتضــوی افــزود: در صــورت افزایــش 
بارندگی ها در آذرماه و بررســی های بیشتر احتمال 
می رود امکان رهاسازی آب از ســد زاینده رود برای 

کشاورزان استان فراهم شود.
وی گفت: در شــرایط کنونی میزان برداشــت آب از 
سد زاینده رود برای مصارف آشامیدنی به گونه ای 

نیست که بتوان آبی برای کشاورزان رها کرد.

معاون مسکن  و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
گفت: با هدف ازدواج مجردها و حل مشکل پیری 
غ از اینکه  کنون پنج گروه از افــراد، فار جمعیت، ا
متاهل یا سرپرســت خانوار باشــند می توانند در 

نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند.
محمــود محمــودزاده دربــاره جزئیــات ثبت نام 
مجردها در طرح نهضت ملی مســکن افــزود: در 
گذشــته فقط زنان ۳۵ ســال و نخبــگان علمی و 
معلوالن جسمی حرکتی امکان ثبت نام در طرح 
مسکن را داشتند، اما در مصوبه اخیر مردان مجرد 
۴۵ ســال و بیمــاران خاص هــم می تواننــد برای 

داشتن مسکن در سامانه »ثمن« ثبت نام کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: رشد جمعیت 
کنــون در طرح های  کاهــش زیــادی یافتــه و مــا ا
مســکن به دنبال ایجاد مکانیزمی برای تشکیل 

خانواده و حل پیری جمعیت هستیم.
کنون پنج گروه  وی بیان داشــت: بر این اســاس ا
غ از اینکــه متاهل یا سرپرســت خانوار  از افــراد فار
باشــند می توانند در طرح نهضت ملی مســکن 

شرکت کنند.
محمودزاده توضیــح داد: یکــی از نــکات مهم در 
رابطــه با قانــون جمعیت این اســت کــه بتوانیم 
فضایی ایجاد کنیم تا افــرادی که در ســن ازدواج 
هستند )که البته خود این سن باید تعریف شود( 
گر مشکل آنها  انگیزه ای برایشــان ایجاد شــود تا ا

برای تاهل، مسکن است حل شود.
وی تصریح کرد: تصمیم برای ورود مردان مجرد ۴۵ 
ساله به طرح نهضت ملی مسکن نیز در راستای 

همین سیاست است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: مجردان ۴۵ 
ساله دو بخش هستند،  افرادی که قصد ازدواج 

ندارنــد اما در این ســن نیازمند داشــتن مســکن 
هســتند و بخشــی دیگر هم افرادی هســتند که 
فقدان مسکن دلیل عدم اصلی ازدواج آنان است.
به گفتــه محمــودزاده، افــراد ۴۵ ســاله بعــد از ۲۰ 
ســال کار پس انــدازی دارنــد اما شــاید نتوانند در 
کنــون در شــرایط تورمی به ســر  بازار مســکن که ا
می برد خانه ای پیدا کنند، بر این اســاس دولت 
با مشــارکت این گروه در نهضت ملی مســکن به 
دنبــال خانــه دار شــدن و در نهایت حل مشــکل 

ازدواج آنان است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
با اشاره به موافقت شورای عالی مسکن با کلیات 
ثبت نــام ســایر مجردهــا در طــرح نهضــت ملــی 
مســکن، گفت: این پیشــنهاد هنوز وارد بررسی 
جزئیات نشــده و در حــال تهیه آن هســتیم، اما 
ثبت نام ســایر مجردهــا در نهضت ملی مســکن 
مشروط است به این معنی که موقع تحویل واحد 

مسکونی باید متاهل باشند.
وی در پاسخ به این سوال که سایر مجردها در کدام 
مرحله از ثبت نام واحد مسکونی باید تاهل خود 
را به دولت اثبات کننــد، ادامه داد: این گروه باید 
گر در زمان  هنگام تحویل مسکن متاهل باشند و ا
تحویل واحد مسکونی خود متاهل نباشند خانه 

به آنان تحویل داده نمی شود.
به گزارش ایرنا، قصد دولت سیزدهم بر این است 
که با ساخت چهار میلیون واحد مسکونی، کسری 
کنون ثبت نام از  مسکن در کشور را جبران کند. ا
 saman.mrud.ir طریق سامانه »ثمن« به آدرس
انجام می شود و متقاضیان از  ۲۷ مهرماه ثبت نام 
در سامانه ثمن را آغاز کرده  و تا ۱۵ آذر فرصت دارند 

برای ثبت نام در این سامانه اقدام کنند. 
تشکیل بانک زمین، راه اندازی صندوق توسعه 
مسکن، افزایش رقم تسهیالت و امکان ثبت نام 
بدون محدودیت هم زمان با آغاز شروع ساخت 
۱۶۰ هــزار واحــد مســکونی، بخشــی از تــالش 
۱۰۰ روزه دولــت ســیزدهم بــرای تبدیــل کشــور 
به کارگاه عمرانی مســکن اســت که انجــام آنها 
توانست در توقف رشد قیمت ها در فصل پاییز 

تاثیر بگذارد.

گیاهان دارویــی ارزآورتریــن، اقتصادی ترین و 
اشتغال زاترین حوزه ها در ایران است.

کارآفرین برجسته کشور در نشست بررسی صفر 
تا صــد کســب و کار در جمــع گالبگیران نیاســر 
کاشــان گفت: ایــران در حــدود ۸۰ گونــه زراعی 
گیاهان دارویی با وسعت زیر کشت حدود ۱۸۰ 
هزار هکتار از ظرفیت تولید بیش از ۲۰۰ هزار تن 

برخوردار است.
علیرضا یورچی افزود: در حــال حاضر، صنعت 
گیاهان دارویی به عنوان یک اقتصاد نوظهور، 
پویــا و بســیار ســریع الرشــد در عرصــه جهانــی 
ح شده است و کشور های مهم و صنعتی  مطر
به شدت در حال ســرمایه گذاری در این حوزه 

هستند.

شهردار نیاسر نیز وسعت زیرکشت گل محمدی 
را در بخش نیاسر حدود ۱۳۰۰ هکتار اعالم کرد و 
گفت: ساالنه بیش از ۲۵۰۰ تن گالب و عرقیات 

در بخش نیاسر تولید و روانه بازار می شود.
کنون ۵۰۰ نفر در کار  احسان کوزه گر افزود: هم ا

گالبگیری و عرقیات گیاهی فعالیت می کنند.

جلسه بررسی مســائل مربوط به مشکالت آب 
استان های چهارمحال و بختیاری، اصفهان، 
یزد و خوزســتان به ریاســت معاون اول رییس 

جمهوری برگزار شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی معــاون اول 
رییس جمهوری، جلسه بررسی مسایل مربوط 
بــه مشــکالت آب اســتان های چهارمحــال و 
بختیاری، اصفهان، یزد و خوزستان به ریاست 
محمــد مخبــر معــاون اول رییــس جمهــوری 

برگزار شد.
در جلسه وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، کشور، 
صنعــت، معــدن و تجــارت، رییــس ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت، رییــس شــورای 
اطالع رســانی دولت، رییس مرکز بررســی های 
اســتراتژیک ریاســت جمهــوری و اســتانداران 

چهارمحــال و بختیــاری، اصفهــان، یــزد و 
خوزستان حضور داشتند.

معــاون اول رییس جمهــوری در یــک دســتور 
ویژه به وزیران نیرو و جهاد کشاورزی خواستار 
رسیدگی فوری به حل مشکل آبریز زاینده رود در 
هر سه استان چهارمحال و بختیاری، اصفهان 

و یزد شد.

کشت پاییزه  رهاسازی آب برای 
گرو بارندگی های مطلوب در 

خبر

غ در شــهر  غ و تخم مر فروش اینترنتــی مــر
اصفهــان از طریــق ســامانه "بــازرگام" آغــاز 

شد.
ارتباطــات، مجلــس  امــور  رئیــس مرکــز 
تعاونــی  ســازمان  اســتان های  و 
ح هــر  روســتایی ایران گفــت: در ایــن طــر
شــهروند می تواند با ثبت نام و دریافت کد 
https://bazargam. رهگیری در سامانه
مــورد  غ  تخم مــر و  منجمــد  غ  مــر  com
نیازشــان را خریداری و در ۲۴ ساعت درب 

منزل تحویل بگیرند.
علیرضا جاوید عربشاهی افزود: هر شهروند 
غ  می تواند در هر شــبانه روز ۵۰ کیلوگرم مر
منجمــد بــه قیمــت هــر کیلوگــرم ۲۰ هــزار 
غ ۳۰ عددی به مبلغ  تومان و شانه تخم مر

۴۳ هزار تومان را دریافت کند.
غ  وی ادامه داد: سقف و کف خرید برای مر
غ  به ترتیب ۵۰ و ۱۰ کیلوگــرم و برای تخم مر

۱۰ و ۲ شانه در نظر گرفته شده است.
رئیــس مرکــز امــور ارتباطــات، مجلــس و 
استان های سازمان تعاونی روستایی ایران 
با اشــاره به اینکه اصفهان دومین شــهری 
ح در آن اجــرا می شــود  اســت که ایــن طــر
گفت: اهداف این طرح تنظیم بازار، کنترل 
خ توزیع ایــن دو مــاده غذایــی، حــذف  نــر

واسطه ها و تسهیل در ارائه آن هاست.
جاویــد عربشــاهی افــزود: توزیع اینترنتــی 
میوه شــب عید نیز از دیگر برنامه های این 
کــه در آینــده عملیاتــی  ســازمان اســت 

می شود.

محصــوالت  ملــی  اتحادیــه  رییــس 
کشــاورزی علــت افزایــش قیمــت گوجــه 
فرنگی و ســیب زمینی را بارش های اخیر 
دانست و گفت که این بارش ها منجر شد 
تا بخشــی از محصوالت آســیب ببینند و 

ورود آنها به بازار با کندی انجام شود.
ســیدرضا نورانــی در گفت وگو با ایســنا در 
پاسخ به این سوال که آیا افزایش صادرات 
قیمت گوجه فرنگــی را باال برده اســت یا 
خیر؟ گفت: صــادرات  میوه و تــره بار آزاد 
اســت و مشــکل قانونــی بــرای آن وجــود 
ندارد. میزان صادرات، افزایش یا کاهش 
آن هم بایستی توسط گمرک اعالم شود.
وی ادامه داد:شاید صادرات نقش بسیار 
کوچکی در افزایش قیمت ها داشته باشد 

اما قطعا دلیل اصلی نیست.
محصــوالت  ملــی  اتحادیــه  رییــس 
کشــاورزی اضافه کرد: طی یکی دو هفته 
گذشته به دلیل بارندگی های زیاد گوجه 
فرنگی هایی که در فضای باز تولید شدند 
آســیب دیدند و ورود آنها به بازار مصرف 
با کنــدی صــورت گرفت. در مورد ســیب 
خ داد و بارش ها  زمینی هم همین اتفاق ر
و گل شــدن زمین برداشــت آنها را دشوار 

کرد.
فرنگی هــای  گوجــه  وی  گفتــه  بــه 
گر  گلخانــه ای قابلیت صــادرات دارنــد و ا
خ دهــد در ایــن نــوع  افزایــش قیمتــی ر

محصول خواهد بود.
وی تصریــح کرد: تــا یک ماه آینــده تولید 
گوجــه فرنگــی گلخانــه ای دو تا ســه برابر 

بیشتر خواهد شد.
نورانی در پایان گفــت:در ماههای آینده 
برداشت سیب زمینی های جنوب کشور 
گــر کمبــودی در  شــروع خواهــد شــد و ا
بازار باشــد این ســیب زمینی ها می تواند 

کسری ها را جبران کند.

کــه سیداحســان  بــر اســاس برنامــه ای 
خاندوزی، وزیر اقتصاد تدوین کرده است 
رشــد اقتصــادی محقــق نمی شــود مگــر با 
کنتــرل تــورم، برگشــت ثبــات بــه بازارهــا و 
قابل پیش بینی کردن اقتصاد و بر اســاس 
تجــارب متعــدد جهانــی می تــوان نتیجــه 
گرفــت که هــر دو هــدف را می تــوان محقق 

کرد.
کرمــی،  یادداشــت ایمان  اســاس  بــر 
کارشناس ارشــد اقتصادی وزیر اقتصاد در 
صفحه توئیتر خود اینگونه نوشت: باالخره 
پس از دو ماه مشورت با کارشناسان نقشه 
راه اقتصــادی کشــور کــه شــامل مدیریــت 

تورم و رونق تولید است تدوین شد.

خبر با بررسی بازار خودرو مشخص شد:

کاهش ۲ تا ۳۰ میلیون تومانی 
قیمت خودروهای داخلی

بررسی ها از بازار خودروی پایتخت 
کــی از آن اســت کــه مجموعــه  حا
اتفاقات ۱۰ روز گذشــته در ایــن بازار 
منجر به کاهش قیمت برخی خودروهای داخلی از ۲ تا 

۳۰ میلیون تومان شده است.
بــه گزارش ایرنــا، ۱۰ روز گذشــته بــا اتفاقــات و فــراز و 
فرودهایی بــرای خودروســازی کشــور همراه بــود. در 
حالــی کــه از ۱۸ آبان مــاه، شــرکت های ســایپا و ایــران 
خودرو مجوز افزایش قیمت محصوالتشان را به ترتیب 
و به طور میانگین تا ۱۶ و ۱۵ درصد از ستاد تنظیم بازار 
دریافت کرده بودند ولی با دستور رییس جمهوری این 

افزایش ها ملغی شد.
همچنین دو خودروساز بزرگ کشور نسبت به فّک رهن 
کتور شده مربوط به برنامه های  اسناد خودروهای فا
قرعه کشــی خود اقدام کردند. در ادامه نیز نمایندگان 
مجلس طرح اعاده شده ساماندهی واردات خودرو از 

شورای نگهبان را اصالح کردند.
مجموع این اتفاقات سبب شد تا یک روند کاهشی در 
قیمت های بازاری و فضای مجازی را شاهد باشیم. این 
کاهــش در خودروهای گروه ســایپا کمتر و به ۲ تا ســه 
میلیون تومان محدود می شد، اما در خودروهای گروه 
صنعتی ایران خودرو به ویژه در خانواده پژو چشمگیرتر 
بود، به طوری که پژو پارس از ۳۰۰ میلیون در هفته های 
گذشته به ۲۷۰ میلیون تومان و نوع با موتور TU۵۵ آن 

از ۳۵۰ میلیون به ۳۲۵ میلیون تومان کاهش یافت.
در روزهــای اخیــر در فضــای مجــازی و ســایت های 
خودرویی، در گروه سایپا هر دســتگاه پراید ۱۱۱ )مدل 
۹۹( از ۱۳۸ تــا ۱۷۵ میلیــون تومان، تیبا صنــدوق دار از 
۱۴۹ تا ۱۶۸ میلیون تومان، تیبا ۲ بین ۱۷۵ تا ۱۸۰ میلیون 
تومان، ســاینا دنــده ای از ۱۶۸ تا ۱۸۰ میلیــون تومان، 
کوئیک ساده ۱۷۵ میلیون تومان، کوئیک آر )دو رنگ( 
از ۱۸۳ تا ۱۸۹ میلیون تومان و هر دستگاه شاهین بین 

۳۴۰ تا ۳۵۵ میلیون تومان قیمت گذاری شد.
همچنین در گــروه صنعتی ایران خودرو، هر دســتگاه 
پــژو ۲۰۶ تیــپ ۲ بیــن ۲۴۹ میلیــون تومــان، پــژو ۲۰۶ 
تیــپ ۵ )مــدل ۹۹( حــدود ۲۹۵ میلیــون تومــان، پــژو 

۲۰۶ صنــدوق دار ۳۱۲ میلیــون تومان، پــژو ۲۰۷ دنده 
دستی ۳۲۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک 
۴۹۲ میلیــون تومان، پــژو ۴۰۵ جــی ال ایکــس )مدل 
۹۸( ۲۱۰ تا ۲۳۰ میلیون تومان، پــژو ۴۰۵ اس ال ایکس 
)مــدل ۱۴۰۰( ۲۷۰ میلیــون تومــان، ســمند ال ایکس 
۲۴۲ میلیون تومان، دنا ساده ۳۴۰ میلیون تومان، دنا 
پالس دنــده ای ۳۸۸ میلیون تومان، دنــا پالس توربو 
شارژ اتوماتیک ۴۷۰ میلیون تومان و تارا دنده ای بین 

۴۱۰ میلیون تومان قیمت خورد.
با این حال، آن طور که رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودروی پایتخت اعالم کرده، بازار خودرو همچنان آرام 

است و در رکود عجیبی به سر می برد.
کنون عمده  ســعید موتمنی در این خصوص گفت: ا
خریــد و فروش هــا در دســته خودروهــای داخلــی 
ارزان قیمت، آن هم از ســوی افرادی که نیاز واقعی به 

خودرو دارند، انجام می شود.

وی اظهار داشت: همچنین خودروهای جدید عرضه 
شــده به بــازار از جمله شاســی بلندهای نوبرانــه گروه 
بهمن خرید و فروش می شــود کــه البته آنها نیــز نه به 
قصد سرمایه گذاری از سوی خریداران، بلکه به قصد 

استفاده است.
این مقــام صنفــی خاطرنشــان کرد: بــازار خودروهای 
خارجی از همه ضعیف تر و کم رونق تر است، به طوری 
که تعداد خریــداران کمتر بوده و شــاهد مراجعه اندک 

مشتریان هستیم.
وی افــزود:  فقط در صورتــی که عرضه خودرو از ســوی 
خودروسازان بیشتر شود می توان انتظار کاهش قیمت 

و خروج بازار از رکود را داشت.
موتمنی همچنین درخصوص طرح واردات خودرو، 
اجرایی شدن آن را متعادل کننده و باعث رقابتی  شدن 

بازار توصیف کرد.
این مقــام صنفــی ابــراز امیــدواری کــرد کــه در صورت 

موافقت مجموعه نظام تصمیم گیری با طرح واردات 
خــودرو، دســت کم اجــازه ورود خودروهــای خارجــی 
ارزان تر در محدوده قیمتی هشــت تا ۲۰ هزار دالر )و نه 
خودروهای لوکس و گران قیمت( داده شــود تا رقابت 

واقعی شکل بگیرد.
در گــروه خودروهــای مونتــاژی و خارجــی نیــز هــر 
دستگاه هایما اس۷ بین ۷۹۰ تا ۸۱۰ میلیون تومان، 
پژو ۲۰۰۸ مدل ۹۸ حدود ۹۴۵ میلیون تومان و مدل 
۹۹ آن ۹۶۰ میلیــون تومان، جک اس ۵ حــدود ۷۶۸ 
میلیون تومان، سیتروئن سی ۳ مدل ۹۷ نزدیک به 
۸۷۰ میلیون تومان و مدل ۹۸ آن ۹۷۰ میلیون تومان، 
دیگنیتی بین یک میلیارد و ۸۰ میلیون تا یک میلیارد 
و ۱۸۰ میلیــون تومان، ســانتافه مــدل ۲۰۱۷ حدود ۲ 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و تیگوان مدل ۲۰۱۸ بین 
۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تا سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون 

تومان قیمت گذاری شد.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اصفهان گفت: امروز خیل 
عظیم نیروی فارغ التحصیل تشنه کار داریم و از سوی 
دیگر صنایع نیز نیازمند نیروی کار ماهر است، اما این 

دو همدیگر را پیدا نمی کنند.
بهرام ســبحانی در همایــش ملی پویــش اشــتغال کــه در دانشــگاه آزاد 
اسالمی اصفهان برگزار می شــود، با بیان اینکه اتاق بازرگانی دوره نهم با 
شعار توجه به شاخص ها فعالیت خود را آغاز کرد، اظهار کرد: با وجودی که 
اصفهان نخستین استان صنعتی کشور است، اما در شاخص های کسب 

و کار پایین تر آمارهای جهانی قرار دارد.
کید بر اینکه وجود صنایع مختلف در اصفهان می تواند در اشتغال  وی با تا
و تولید ناخالص استان موثر باشند، تصریح کرد: متاسفانه فعالیت این 
صنایع در اســتان، انتظارها را برآورده نمی کند و به نوعی نیــروی کارآمد 

نداریم.
کید کرد: امروز  به گزارش ایسنا، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اصفهان تا
غ التحصیل تشنه کار داریم و از سوی دیگر صنایع  خیل عظیم نیروی فار

نیز نیازمند نیروی کار ماهر است، اما این دو همدیگر را پیدا نمی کنند.
غ التحصیالن رشــته های صنعتی با صنعت و  وی گفت: متاسفانه فار
فرایندهای صنعتی بیگانه اســت و تنها براســاس تئــوری مطلق پیش 

رفته اند.

سبحانی با بیان اینکه برای رفع این نقیصه در بهار سال ۹۸ اتاق بازرگانی 
با دانشگاه آزاد اسالمی در تهران تفاهم نامه ای امضا کرد، گفت: در طرح 
پویش باید خالء ها رفع شــود و دانشــجو به طور همزمــان با تحصیل به 

صورت عملی با محیط کار و صنعت آشنا شود.
وی اضافه کرد: به همین منظور سرای نوآوری را در رشته های مختلف در 
اتاق بازرگانی ایجاد کردیم که کارفرمایان و صنعتگران نیازهای خود را اعالم 
می کند و از سوی دیگر دانشجویان در رشته های مختلف بتوانند در این 

سرا، رشته تحصیلی خود را کاربردی کنند.
کنون  کید بر اینکه طرح پویش تا نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اصفهان با تا
دستاورهای خوبی به همراه داشته است، اظهار کرد: خوشبختانه طی 
دو سال گذشته شاهد تغییراتی در بهبود وضعیت اشتغال، و کاهش نرخ 
بیکاری در استان بوده ایم و این طرح در اصفهان به صورت پایلوت موفق 

بوده و قرار است در کل کشور اجرا شود.
کید کرد: به طور قطع زمانی که نیروی کار توانمند به محیط کار وارد  وی تا

شود، ابتکار و نوآوری هم خواهد داشت.

معاون فنی ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران گفت: هنوز صنایع دچار محدودیت 
تامین گاز نشدند اما نگران فصل سرما هستیم، چرا که 
خاموشی ها در فصل تابستان در صنعت و به ویژه شهرک های صنعتی، 
خسارت های باالیی به دنبال داشت و به همین دلیل همه تالش ما این 

است مجددا واحدهای مستقر در شهرک ها دچار خسارت نشوند.
فتحعلی محمدزاده در گفت وگو با ایسنا، درباره مشکالت احتمالی صنایع 
در پی کمبود گاز در زمســتان، اظهار کرد: هنوز مشــکلی در شهرکهای 
صنعتی در زمینه تأمین گاز به وجود نیامده، اما جلسات مستمر در وزارت 
گر در فصل زمستان با  نیرو در حال برگزاری است و پیگیری می کنیم که ا

کمبود گاز مواجه شدیم صنعت محدود نشود. 
کید کردیم کــه نیروگاه ها محدود نشــوند، چرا که  وی افــزود: به ویــژه تا

محدود شدن نیروگاه ها منجر به اعمال خاموشی می شود. 
معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از برگزاری 
نشست مشترک وزارت نیرو، شرکت ملی گاز و وزارت نفت در هفته های 

آینده خبر داد. 
      در شهرک های مازوت استفاده نمی شود

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر استفاده شهرکها 
از مازوت در زمان قطعی گاز، تصریح کرد: عمــده واحدهای کوچک در 
شهرک های صنعتی مستقر هستند که میانگین اشتغال آنها ۲۱ نفر است. 
اما مازوت در صنایع بزرگ مثل نیروگاه ها، فوالد و غیره استفاده می شود. 

البته به گفته وی در حاشیه نشست قبلی استفاده از مازوت در بخشی 
از نیروگاه ها مطرح و مقرر شد این موضوع در یک نشست سه جانبه با 
حضور سه وزارتخانه بررسی شــود.  محمدزاده با بیان اینکه به هر حال 
باید راهکارهای الزم اتخاذ شود که تا حد امکان بخش صنعت در اعمال 
محدودیت گاز دچار محدودیت و خسارت نشود، تصریح کرد: به طور 
کلی هنوز صنایع دچار محدودیت نشدند اما نگران فصل سرما هستیم. 
چرا که خاموشی ها در فصل تابستان در صنعت و به ویژه شهرک های 
صنعتی، خسارت های باالیی از جمله کاهش تولید، بیکاری نیروی کار و 
حتی خسارت به برخی تجهیزات به دنبال داشت. به همین دلیل همه 
تالش ما این است مجددا واحدهای مستقر در شهرک ها دچار خسارت 

کید کرده است.  نشود که وزیر صمت هم بر آن تا
وی افزود: در نهایت شرکت شهرک های صنعتی به عنوان نماینده صنعت 
منتظر تصمیم وزارت نیرو و وزارت نفت در هفته های آینده است. به طور 
کلی ما پیگیری می کنیم تا حد امکان محدودیت های تامین برق یا گاز 
گر هم اعمال شــد با برنامه باشد یا به  در بخش صنعت اعمال نشــود و ا

حداقل ممکن برسد.

جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی به عنوان نخستین و برترین رویداد فن آوری و فن آفرینانه 
کشور با معرفی برترین ها در اصفهان برگزار شد.  دبیر شانزدهمین جشنواره ملی فن آفرینی 
شیخ بهایی در آئین پایانی این جشنواره گفت: در این دوره از جشنواره ملی ۳۶۸ طرح ارائه 
شد که پس از داوری ها ۱۲۱ طرح در بخش فن آوری و تجاری سازی و هفت طرح ثبت نامه اولیه در بخش طراحان 
کسب و کار برتر شدند. دکتر عبدالرضا کبیری سامانی، ماموریت این دوره از این رویداد علمی وفناوری را رونق و اثر 
بخشی کسب و کار های دانش بنیان بیان کردو افزود: طرح های نوآورانه ای در مراحل نیمه نهایی و نهایی این 
جشنواره پذیرفته شده اند که قابلیت تجاری سازی داشته باشند. وی پویایی، خالقت و تغییر ساختار و ماموریت 
به اقتضای زمان و نیاز های روز و پیشرو در تبیین مفاهیم کار آفرینی را از ویژگی های شانزدهمین جشنواره ملی 
فن آفرینی شیخ بهایی دانست و گفت: در این جشنواره موضوعات مختلف ازجمله فناوری های صنعت ساز، 

رفع نیاز صنعت در دوران خشکسالی و سیالب، بازیافت پسماند به خصوص در کالن شهرها، حفظ محیط 
ک، نیاز های صنعت دارو )به خصوص دارو های کمیاب(، مســایل اقتصادی و  زیســت، آلودگی هوا، آب و خا
صنعتی تورم، تحریم و رکود، مسایل اجتماعی، زیست فناوری صنایع فناوری اطالعات و فناوری ارتباطات و 
اطالعات و هوش مصنوعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی گفت: این 
جشنواره همچنین با هدف شناسایی و معرفی واحد های فناور و فن آفرینان موفق به ســرمایه گذاران در دو 
بخش مسابقه ای و غیرمسابقه ای برگزار شد که بخش مسابقه ای شامل طراحان کسب و کار و فن آفرینان است؛ 
بخش های غیرمسابقه ای نیز شامل فرصت های سرمایه گذاری، نشست های انتقال تجربه و نمایشگاه است.

این جشنواره با هدف معرفی برترین فن آفرینان و طراحان کسب و کار به همت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

کرد؛ نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اصفهان انتقاد 

غ التحصیالن رشته های صنعتی با صنعت و فرآیندهای صنعتی بیگانگی فار

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی:

نگران زمستانیم

کسب وکار جشنواره شیخ بهایی رویدادی در رونق 

ثبت نام مجردها در نهضت ملی مسکن 
با هدف حل مشکل پیری جمعیت

گیاهان دارویی ارزآورترین و اشتغالزاترین حوزه ها 
در ایران

به ریاست معاون اول رییس جمهوری؛

بررسی مشکالت آب چهارمحال و بختیاری، اصفهان، 
یزد و خوزستان در حضور مخبر

 آغاز فروش اینترنتی 
غ در اصفهان غ و تخم مر مر

گوجه فرنگی را  باران 
کرد گران 

رونق تولید همزمان 
کاهش تورم با 

خبر

خبر

خبر

خبر
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کره  خرید اتوبوس های برقی برای اصفهان مذا

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

شــهردار اصفهان گفــت: مدیریت 
شهری به خودی خود هیچ قدرتی 
برای حل مســئله آب و زاینــده رود 
ندارد، امــا در کنار مــردم به عنــوان مطالبه گــر در حال 
رایزنی با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی و 
دولتمردان بوده و امیدواریم این خواست عمومی مردم 
اصفهان هر چه ســریع تر از مســیرهای ممکن تحقق 

پیدا کند.
علی قاســم زاده اظهار کرد: با توجه به اینکه این روزها 
شــهرداری درگیر تنظیــم برنامــه و بودجــه ســال ۱۴۰۱ 
است، از مردم درخواست می شود از نگاه خود به عنوان 
شــهروندانی که حــق زندگــی در شــهر دارنــد، از طریق 
ســامانه ۱۳۷ انعکاس دهند که شــهر ما دچار کمبود 

کدام یک فضاهای عمومی است.
وی افزود: برخی معتقدند اصفهان یک موزه بزرگ در 
شــأن این کالنشــهر ندارد و یا احتمال دارد ضرورت ها 
و فضاهــای دیگــری بــه ذهــن مــردم بخــورد؛ مــردم 
می توانند این موارد را پیشنهاد دهند تا شهرداری در 
بودجه سال آینده ســعی کند حتی االمکان نیازهای 

کالنشهر اصفهان را رفع کند.
شهردار اصفهان با بیان اینکه دغدغه اصلی ما، مشکل 
کیــد کــرد: شــهرداری  آب و زاینــده رود بــوده اســت، تا
اصفهان به خودی خود هیچ قدرتی برای حل مسئله 
آب و زاینــده رود نــدارد، امــا در کنــار مــردم بــه عنــوان 
مطالبه گر، در حال رایزنی با نمایندگان مردم در مجلس 
شــورای اســالمی و دولتمــردان بــوده و امیدواریم این 
خواســت عمومی مــردم اصفهــان هــر چــه ســریع تر از 

مسیرهای ممکن تحقق پیدا کند.
کریم که عــزم ملی در  قاســم زاده ادامــه داد: خدا را شــا
حال شکل گیری اســت و دولت در سطح عالی به این 
موضــوع ورود پیدا کرده بنابراین امیدواریــم به زودی 
شاهد اتفاقات و اتخاذ تصمیماتی باشیم که منجر به 

حل مسئله آب شود.
وی بــا بیان اینکه آنچه که به شــهرداری بــاز می گردد، 

گر  استفاده بهینه از منابع داخلی است، تصریح کرد: ا
شهروندان مشاهده کردند که در نقطه ای از شهر آب 
برای آبیاری فضاهای سبز یا درختان به صورت بهینه 
اســتفاده نمی شــود، مراتــب را از طریــق ســامانه ۱۳۷ 

انعکاس دهند.
کید کرد: هر چند سعی شده است با  شهردار اصفهان تا
بهینه سازی مصرف آب برای حفظ فضای سبز، حداقل 
میزان آب را که بیشتر آن از تصفیه پساب است، استفاده 
کنیم، اما باز هم مردم باید در مدیریت آب کمک کنند و 
هر کجای شهر اشکالی در سیستم آبیاری فضای سبز و 
درختان مشاهده کردند، مراتب را به ۱۳۷ اطالع دهند 

تا نسبت به رفع مشکل اقدام شود.
قاسم زاده با بیان اینکه در حال حاضر پروژه های فعال 

شهر همچون مترو و رینگ چهارم در راستای کاهش 
آلودگی هــوا و ترافیک در حال اجرا اســت، گفــت: برای 
تقویت اتوبوس هــا به دنبال بهینه ســازی هســتیم و 
به اتوبوس های برقی فکر می کنیم و در این راســتا وارد 
کره برای تهیه نــاوگان حمل ونقل برقی در  مرحله مذا

اتوبوسرانی شده ایم.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر صنایع باید مدیریت 
الزم را انجام دهند چرا که مطالعات اخیر نشــان داده 
سهم عمده ای از میزان آالیندگی ها، ناشی از فعالیت 
صنایعی است که شهر اصفهان را احاطه کرده و تحت 

تأثیر قرار داده است.
شهردار اصفهان اظهار کرد: در هفته های گذشته شاهد 
همگرایی بین مــردم، کارگزاران شــهر و اســتان و حتی 

کارگزاران عالی رتبه نظام برای رفع معضالت اصفهان 
هستیم، این همگرایی هرگاه در کشور ما شکل گرفته 
راهگشا بوده است و خوشبختانه صدای مردم اصفهان 
به تهران و به گوش کارگزاران ارشد نظام رسیده hsj که 

می تواند در رفع مشکل مؤثر باشد.
وی با قدردانی از فعالیت رســانه ها در انعکاس اخبار و 
رویدادها، گفت: در روزهای اخیر رســانه ها نقش خود 
را به خوبی ایفا کردند و مردم احساس می کنند رسانه، 
صــدای آن هــا اســت؛ در واقــع یکــی از نهادهــای مؤثر 
در ایجاد اعتماد بین مردم و کارگزاران برای رفع مشکل 
مشترک، رســانه ها و به ویژه رسانه های اســتان بوده 
اســت که در این فرصت از تالش فعاالن این رســانه ها 

قدردانی می کنم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان بر لزوم پیشــبرد فعالیت های ســازمان 
مطابــق با اهــداف پیش بینی شــده در راســتای 
کید  برنامه ۱۴۰۵ برای تحقق شهر زیست پذیر تأ

کرد.
کتی، با اشــاره به لــزوم همگرایی در  غالمرضا ســا
بخش هــای مختلــف مدیریــت شــهری، اظهار 
کرد: تحقق اهداف و چشم اندازهای پیش روی 
سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان از 
مسیر ارتباط و تعامل با سایر بخش های مدیریت 
شــهری و همچنین دیگر دســتگاه های دولتی، 
خصوصی و شرکت های دانش بنیان می گذرد و 
با تمرکز بر این ارتباطات چند جانبــه می توان به 
بهبود کمی و کیفی مدیریت پسماندها در سطح 

شهر امیدوار بود.
وی برنامه محوری را از اولویت های مهم سازمان 
در اجــرای پروژه های مختلف دانســت و تصریح 
کرد: کلیه اقداماتی که در سازمان مدیریت پسماند 
طراحــی و اجــرا می شــود، مطابق بــا برنامه های 

مدون ســازمان و زمان بندی های تعیین شــده 
پیــش مــی رود و به طور مســتمر مــورد نظــارت و 
ارزیابی قرار می گیرد تا کمترین خطا را نســبت به 

نتایج مورد انتظار داشته باشد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهــان کســب درآمدهــای پایــدار و جــذب 
بودجه های ملی و استانی در حوزه محیط زیست 
و مدیریت پسماندها را یکی از الزمه های تحقق 
شهر زیست پذیر عنوان کرد و افزود: رویکردهای 
اقتصادی در ســازمان مدیریت پســماند باید به 
سمتی هدایت شود که بتواند با کسب درآمدهای 
پایــدار و جــذب بودجه هــای مرتبــط بــه بهبــود 
شاخص های محیط زیستی بیانجامد و از سوی 
دیگر در راستای منافع اقتصادی و اجتماعی برای 
شهر و شهروندان باشد تا بتوانیم در مسیر رسیدن 

به توسعه پایدار شهر اصفهان حرکت کنیم.
کتی با اشــاره به تحول زایی به عنوان مقصود  سا
مدیریــت  حــوزه  در  برنامه ریزی هــا  نهایــی 
کیــدات شــهردار  پســماند، گفت: بــا توجــه به تأ
اصفهان همچنیــن رویکرد مجموعــه مدیریت 
شهری، اســتفاده از فناوری ها و تکنولوژی های 
نوین و به روزرســانی خدمات در زمینه مدیریت 
پســماند به منظــور جلــب رضایت شــهروندان، 
بخش مهمــی از فعالیت های ســازمان را شــکل 
می دهد و واحدهای مختلف سازمان نیز همسو 

با یکدیگر این اهداف را دنبال خواهد کرد.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: با نصب 
۳۰ شــیرهیدرانت مخصوص آبگیری خودروهای 
آتش نشــانی در ســال جــاری، محــالت فرســوده، 
بافت هــای تاریخــی و ســایر نقــاط مســکونی و 

تجاری ایمن سازی می شود.
حســین کارگر اظهــار کرد: شــیر هیدرانــت از جمله 
تجهیزات ثابت اطفای حریق است که این شیرها در 
معابر و خیابان های شهر و محوطه اماکن اشتعال زا، 
کز تجاری، مسکونی و… به منظور آبگیری  بازارها، مرا

خودروهای آتش نشانی نصب می شود.
وی افــزود: خروجــی شــیر هیدرانــت عمدتــا یــک 
انشعاب اصلی چهار اینچی است که با پمپاژ قابل 
نصب در کمتریــن زمان ممکن تانکــر خودروهای 
آتش نشــانی را در مواقع بحــران و حادثــه، آبگیری 

می کند.
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به تهیه 
و نصب شیرهای هیدرانت در محدوده منطقه سه 
تصریح کرد: در سال های گذشته تعداد قابل توجهی 

از این شیرها در نقاط حادثه خیز بازار اصفهان نصب 
شــده که این رویه در ســال های بعد از آن نیز ادامه 
داشــته و تعــداد ۳۰ شــیر هیدرانت طی یــک و نیم 
سال گذشته با هزینه ۱۰ میلیارد ریال تهیه و نصب 

شده است.
کیــد کــرد: طــی بازدیدهــای بــه عمــل آمده  وی تا
متأسفانه در راسته بازار که شیرهای هیدرانت نصب 
شده بود کسبه با سد معبر، این شــیرها را پوشش 
داده بودنــد که ایــن امر باعــث عــدم بکارگیری این 
شیرها در مواقع بحران می شود، لذا توصیه می شود 

از هر نوع پوشش این شیرها خودداری کنند.

فرمانــدار اصفهــان گفــت: فرمانــداری همــواره در 
کنار شــهرداری بــوده و خواهد بــود تا با همــکاری و 
هم افزایی شاهد توسعه و آبادانی اصفهان باشیم 
و با همفکری و هم افزایی بین بخشی شاهد ارتقاء 

جایگاه اصفهان در تمامی عرصه ها باشیم. 
محمدعلی احمــدی فرمانــدار اصفهــان در دیدار 
بــا شــهردار اصفهــان از آمادگــی و اقدامــات خــوب 
شــهرداری در رفــع مشــکالت ناشــی از بارش های 

اخیر تقدیر کرد و گفت: با عملکرد خوب و اقدام به 
موقع شــهرداری در مواقع بارش، مردم با مشکلی 
مواجــه نشــوند. وی افــزود: فرمانــداری اصفهــان 
همــواره در کنــار شــهرداری بــوده و خواهد بــود و با 
همکاری و هم افزایی شاهد توسعه و آبادانی اصفهان 
باشیم و با همفکری و هم افزایی بین بخشی شاهد 
ارتقاء جایگاه اصفهان در تمامی عرصه ها باشیم. 
قاسم زاده شهردار اصفهان نیز در این دیدار، اظهار 
داشت: نگاه ما برپایه هم افزایی و همکاری و تعامل 
با همه مجموعه ها بویژه فرمانداری اصفهان است. 
وی افزود:با همکاری شورای اسالمی شهر اصفهان 
و فرمانداری و سایر دســتگاه های اجرایی بتوانیم 
در راستای رفع موانع و مشکالت موجود باالخص 
کاهــش آســیب های اجتماعــی گام هــای مؤثــری 

برداریم.

در پی آلودگی شــدید کالنشهر اصفهان، مصوبات 
جدید کارگروه شرایط اضطراری آلودگی هوای این 
کالنشهر اعالم شد. کارگروه شرایط اضطراری آلودگی 
هوا به ریاست معاون عمرانی استانداری تشکیل و 
مقرر شد پایش واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی 
بالقوه آالینده تشدید و با واحدهای آلوده کننده هوا 
برخورد شود. پلیس راهور هم نسبت به اعمال قانون 
و برخورد جــدی با خودروها و موتورســیکلت های 

دودزا و همچنین، وسایل نقلیه بدون معاینه فنی 
اقدام کند.

همچنین، مقرر شد شهرداری اصفهان با نظارت 
جدی بر نحوه کار اتوبوس های شرکت واحد، نسبت 
به کاهــش فعالیت هــای عمرانی تــوأم بــا آلودگی و 
ممانعت از ســوزاندن بقایــای گیاهــی در پارک ها و 
بوستان ها و سوزاندن پسماندهای شهری و صنفی 

در داخل و پیرامون شهر اقدام کند.

مرتضوی گفت: در صورت فراهم شــدن شــرایط و 
عدم مشکل در تامین آب شــرب مردم، آب کشت 

پاییزه به کشاورزان تعلق می گیرد. 
مرتضوی استاندار اصفهان  اظهار کرد: یکی مطالبات 
حال حاضر کشاورزان باز شدن آب زایند رود است 
برای اینکه بتوانند کشت پاییزه داشــته باشند. او 
بیان کرد: شرایط آب در سد  به حدی نیست که قول 
بازگشایی آب را به کشاورزان دهیم و آب در شرایط 
حداقلی آست. در صورت فراهم شدن شرایط و عدم 
مشکل در تامین آب شرب مردم، آب کشت پاییزه به 

کشاورزان تعلق می گیرد.

اســتاندار اصفهان با اشــاره بــه  اهمیــت تامین آب 
شرب مردم گفت: با توجه به میزان مصرفی که برای 
مصارف عمومی و شرب وجود دارد باید به صورتی 
برنامه ریزی شــود که آب شــرب مردم به مشکل بر 

خورد نکند.
مرتضوی راهــکار و اقدامات صورت گرفته را چنین 
بیان کرد: در جسله ای که وزیر نیرو حضور داشتند 
کمیته ای برای رفع مشکل آب استان مقرر شد که  با 
توجه به نزوالت جوی آبان و آذر ماه آیا قادر به تامین 
آب کشاورزان در همان مقطع زمانی هستیم یا نه که 

همچنان این موضوع در حال بررسی است.

مدیریت پسماند، الزمه تحقق شهر زیست پذیر است

نصب ۳۰ شیر هیدرانت 
برای تامین ایمنی بازار بزرگ اصفهان

گرو هم افزایی مسؤوالن  آبادانی اصفهان در 

لودگی شدید هوای اصفهان  اعالم چند مصوبه در پی آ

استاندار اصفهان : 

خط قرمز و اولویت، تامین آب شرب مردم است 

نماینــده مــردم اصفهــان بــا بیان اینکــه 
مشکالت شــهری و کشــاورزی اصفهان به 
کید  احیای زاینده رود گره خورده است، تا
کرد: مشــکل زاینده رود ضربه ای است که 

به کل کشور وارد خواهد شد.
اشــاره  بــا  بانکی پورفــرد  امیرحســین  
بــه مشــکالت اخیــر آبریــز زاینــده رود و 
گفــت:  فرونشســت های اخیــر اصفهــان 
مسئله فرونشســت، مشکالت کشاورزان، 
مسئله مشاغل از دســت رفته و همچنین 
نشــاط مــردم همه بــه احیــای زاینــده رود 
گره خورده اســت کــه الحمــدا... اخیرا هم 
آقای رییس جمهور دستور دادند که ستاد 
احیای زاینده رود تشکیل شود و وزیر نیرو 

هم از نزدیک از مشکالت بازدید داشتند.
ایــن عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس 
افزود: مشکل زاینده رود ضربه ای است که 
به کل کشور وارد خواهد شد، این موضوع 
به لحاظ تمدنــی هم حائز اهمیت اســت، 
ابنیه تاریخــی کــه در اصفهان وجــود دارد 
افتخار کل کشــور می باشــد و امانتی است 
که گذشــتگان ما در اختیار ما قــرار دادند و 
ما بایــد از آن ها حفاظت کنیــم، همچنین 
ســرمایه اجتماعی کل اســتان هــم در این 
حــوزه مــورد توجــه اســت، کشــاورزان مــا 
افراد متدیــن و انقالبی و از خانواده شــهدا 
کنون نارضایتی آن ها به اوج  می باشند که ا
خود رسیده است، آنها ۱۰ یا ۱۲ سال است 
به دلیل مشــکالت حوزه آب در فقر شدید 

به سر می برند.
نماینده مــردم اصفهان بیان کرد: نشــاط 
اصفهانی ها از بین رفته است، هر مسافری 
هم که وارد اصفهان می شــود با مشــاهده 
وضعیت اســفبار زاینده رود دلش می گیرد 
چــه برســد بــه مــردم اصفهــان کــه  به این 
رودخانــه تعلــق خاطــر دارنــد، بــر همیــن 
کار  اســاس معتقدیم ایــن موضــوع یــک 
کــه الحمــدا... آقــای  اساســی می طلبــد 
رییس جمهــور در این زمینه بســیار جدی 

می باشند.

گیــاه باریجــه در مراتــع  عملیــات کاشــت 
روستای مرق از توابع کاشان آغاز شد.

رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
در  ح  طــر اجرای ایــن  گفــت:  کاشــان 
گســتره ای بــه وســعت ۵۰۰ هکتــار اجــرا 
می شود که ۵۰ هکتار به صورت کپه کاری 
و ۴۵۰ هکتار نیز به صورت بذر پاشی است.
محمدمهدی شریفی به توجیه اقتصادی 
کــرد و  کاشــت و برداشــت باریجــه اشــاره 
کاری بــرای ۱۰۰ نفــر روز  افــزود: باریجــه 
اشــتغال زایی ایجاد می کند که با مشارکت 
مرتعداران روســتای مــرق و فعــاالن حوزه 

طبیعت اجرا می شود.
وی، باریجه را گیاهی دارویــی بومی ایران 
صنایــع  بــرای  آن  صمــغ  کــه  دانســت 
بهداشــتی، آرایشــی، صنعتــی و دارویــی 
کاربرد دارد، گفت: ســال گذشته، چهار تن 
صمــغ باریجه از مراتع شهرســتان کاشــان 
برداشــت شــد که بخشــی از ایــن محصول 
به کشورهای دیگر از جمله فرانسه و ایتالیا 

صادر می شود.
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
کاشــان گفت: مدت زمــان بهره بــرداری از 
گیاه باریجه در صورت بارش مناسب، سه 
سال و در صورت بارش کم چهار سال زمان 
می برد و بعد از برداشــت هشت تا ۱۲ سال، 
بســته بــه نــوع آب و هــوا و اقلیــم محصول 

می دهد.
کــرد: جلوگیــری از فرســایش  کیــد  وی تا
ک، جلوگیــری از روان آب هــا و تبخیــر،  خــا
ک، افزایش علوفه و کاهش فشار  تثبیت خا
دام در مراتــع از جملــه مزیت های کاشــت 

باریجه است.
شــریفی، کاشــت و برداشــت گیاهانی مثل 
باریجه و کتیرا را تحقق راهبردهای اقتصاد 
مقاومتی اعالم کرد و گفت: در شرایطی که 
درآمــد دامداران مطلوب نیســت، کاشــت 

باریجه در افزایش درآمد آنها موثر است.

خبر خبر

استان

خبر

معــاون سیاســی، امنیتــی اســتانداری اصفهــان با 
بیان اینکه زاینده رود ریشه فرهنگ و تمدن اصفهان 
است،گفت: رویکرد مسئوالن در دولت سیزدهم این 

است که به دور از حاشیه برای رفع مشکل اقدام کنند.
محمدرضا جان نثاری اظهار کــرد: موضوع آب به عنــوان مایه حیات، 
درخواست و مطالبه مردم است که روز گذشته به صورت زیبا، منطقی، 
آرام در اصفهان مطرح شد و مردم اصفهان مطالبه جریان زاینده رود را 

مطرح کردند.
وی با بیان اینکــه موضــوع زاینــده رود در ابعاد اقتصــادی، اجتماعی و 
فرهنگی قابل بررسی است، افزود: معیشت عده زیادی از مردم اصفهان 
به آب زاینده رود وابسته است و همچنین این رودخانه از نظر زیباشناسی 
و گردشــگری جایگاه ویــژه ای در اصفهــان دارد و نقش مهمــی در ارتقا 

شادابی و نشاط جامعه دارد.
      ریشه های تمدنی و فرهنگی زاینده رود برای اصفهان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه 
زاینده رود ریشه فرهنگ و تمدن اصفهان است، گفت: با توجه به ماهیت 
گردشگری اصفهان، زاینده رود برای این استان ویژه و حساس است و 
اجتماع دیروز به صورت خودجوش و مردمی، مطالبه جریان زاینده رود 

را به دنیا مخابره کرد و دشمنان را غافلگیر کرد.
      اجتماع دیروز مردم اصفهان سیلی محکمی بر دشمن زد

کیــد کردم  وی با اشــاره به اینکــه در جلســه معارفه فرماندار شــهرضا تا
کــه مطالبــات مــردم دســتاویز دشــمنان نظــام مقــدس جمهــوری 
اسالمی نخواهد شد، گفت: روز گذشته سبک اعتراض روز گذشته مردم 
قابل توجه بود و در کمال آرامش و صداقت مطالبه جریان زاینده رود بیان 

شد، مردم ضمن بیان مطالبات خود سیلی محکمی به دشمنان زدند و 
نشان دادند این اعتراض برخاسته از شهر شهیدان است.

      موضوع آب مساله ملی است
کیــد بر اینکه نــگاه بــه مســاله آب با نــگاه ملی اســت،  جان نثــاری بــا تا
خاطرنشان کرد: راهبرد ما برای حل موضوع آب، منویات رهبر معظم 
انقــالب اســت و باید ایــن موضــوع در ســطح کالن رفــع شــود. مبنای 
تصمیم گیری در موضوع آب، تصمیمات مبتنی بر قانون و شرع است و 
رویکرد مسئوالن در دولت مردمی سیزدهم این است که با تنش زدایی و 

به دوری از حاشیه برای حل این مشکل چاره اندیشی کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: مردم حق 
که آزادی یکی از ارکان قانون  دارند مطالبه خود را در جامعه بیان کنند چرا
اساسی است و ما همواره به آن پایبند هستیم اما مسئله آب را نمی توان به 
شکل استانی حل کرد و نظرات استان ها به سطح کالن مخابره می شود و 

برای این مسائل تصمیم گیری می شود.
      نقش رسانه ها در تبیین مسائل جامعه

کید بر تنویر افکار عمومی گفت: مردم استان ها هیچ مشکلی با  وی با تا
همدیگر ندارند و نمونه بارز آن را می توان در دفاع مقدس مشاهده کرد؛ 
برای نمونه در تیپ قمر بنی هاشم رزمندگان چهارمحال و بختیاری و 

اصفهان برای دفاع از کشور به جبهه ها اعزام شدند.
کید ویژه ای  جان نثاری باز هم بر راهبرد تعیین شده توسط رهبر انقالب تا
کرد و گفت: حل مسئله آب با نگاه ملی و خویشتن داری و به دور از حاشیه 

سازی حل می شود.
گر  کید بــر مردمی بودن مســئوالن در دولت ســیزدهم گفــت: ا وی با تا
مسئوالن در بین مردم باشند، اعتماد بین مسئول و مردم تقویت می شود 

و برای مسائل چاره اندیشی بنیادین خواهد شد.
کمبود بارش ها و برداشت های بی رویه نباید به کشاورزان فشار وارد کند

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری اصفهان بیــان کرد: 
بازگشایی زاینده رود تصمیم تخصصی است که باید کارشناسی شده 
انجام شود. کمبود بارش ها و برداشت های بی رویه نباید به کشاورزان 
فشار وارد کند و منصفانه هم نیســت؛ امیدواریم با ســفر اخیر وزیر نیرو 
به اصفهان، بتوانیم با حفظ خط قرمز آب شرب، حقوق تضییع شده 

کشاورزان را با تأمین حقابه و پرداخت خسارت جبران کنیم.
جان نثاری با اشاره به ۲۵ آبان ماه به عنوان روز حماسه و ایثار گفت: مردم 
شهر اصفهان در عملیات محرم در یک روز ۳۷۰ شهید را تشییع کردند و 
روز جمعه هم هوشــمندانه ضمن بیان مطالبات خود به دشمن این 
پیام را دادند که مطالبات به حق خود را در مسیر اهداف دشمنان قرار 

نخواهند داد.

پــس از موافقــت بــا اســتعفای شــهردار 
شاهین شهر، کیانوش کیانی، سرپرست 

شهرداری این شهر شد.
در نشســت فــوق العاده شــورای اسالمی شــاهین شــهر که 
دیشب برگزار شد، استعفای ناصر عارفیان، شهردار شاهین 

شهر بررسی و با این استعفا موافقت شد.
هنوز دلیل استعفای شهردار اعالم رسمی نشده است.

در نشست شورای اسالمی شــاهین شهر، کیانوش کیانی، 
به عنوان سرپرست شهرداری شاهین شهر انتخاب شد.

شورای شــهر شــاهین شــهر در حال بررســی یک استعفای 

دیگــر نیز هســت؛ علــی صالحی تبــار، عضو ایــن شــورا هم از 
سمت خود استعفا داده و منتظر بررسی آن در شورای شهر 
اســت. صالحی تبار، علت اســتعفای خود را مشــغله کاری 

عنوان کرده است.
در دور قبلی شــورای شــهر شــاهین شــهر، به دلیل تعویض 
متناوب شــهردار، حاشیه هایی برای این شــورا ایجاد شده 
بود؛ به طوری که هر سال، شورای شهر دوره گذشته، یک 
شــهردار عوض می کــرد و در فاصلــه ی تعویض شــهردارها، 
سرپرســت های شــهرداری هم به طور متناوب با نظر شورا 

تغییر می کردند.

مدیریت آب اصفهان بدون در 
نظر گرفتن حقوق مردم غرب 

استان ناموفق خواهدبود.
 امام جمعه داران در جلسه شورای اداری فریدن 
با انتقاد از اجرایی نشدن طرح تامین آب از منابع 
پایدارگفت: تا زمانی که طرح تامین آب آشامیدنی 
فریدن از منابع پایدار و رودخانه پالسجان عملیاتی 

نشود نمی گذاریم آبی از فریدن منتقل شود.
حجــت االســالم اســماعیل سیاوشــی افــزود: 
گذاری زمین در شهرک گلخانه ای  مسئوالن در وا
طوری عمل نکنند که مردم منطقــه توان خرید 
وســرمایه گذاری نداشته باشــند و فقط عده ای 
ســرمایه دار بــرای تصاحــب زمین هــا وارد عمــل 

شوند.
نماینده فریدن، فریدونشــهر، چــادگان و بوئین 
میاندشــت هــم در این نشســت گفــت: هر چند 
کارشکنی های زیادی در اصفهان صورت گرفته تا 
طرح تامین آب از منابع پایدار اجرایی نشود، این 
طرح با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریالــی در مرحله اول به 

مرحله مناقصه رسیده است.
حســین محمد صالحی افزود: قانونی در هیات 
دولــت بــه تصویــب رســیده اســت کــه احــداث 
کنندگان کارگاه یــا کارخانــه در فریدن تا ۲۰ ســال 
ازمعافیت مالیاتی بهرمند خواهند شد و امتیازات 
مناطــق ویــژه و آزاد برای ایــن شهرســتان لحاظ 

خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان: 

زاینده رود ریشه فرهنگ و تمدن اصفهان است

کرد  کرد؛ شورا موافقت  شهردار شاهین شهر استعفا 

گرفتن حقوق غرب استان در مدیریت آب لزوم در نظر 

خبر

خبر

خبر

نماینده اصفهان:

الحمدا... رئیس جمهور 
برای حل مشکل زاینده رود

 بسیار جدی هستند

گیاه باریجه  کاشت  آغاز 
در مرق
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آلودگی هوای اصفهان، هرسال بدتر از پارسال:

اصفهان رکورددار آلوده ترین کالن شهر کشور
روند افزایشی روزهای ناسالم در 
کالن شــهر اصفهــان و شــهرهای 
صنعتی پیرامون آن، اصفهان را 
رکورد دار آلوده ترین کالن شهر کشور طی سال های 
اخیر کرده و حــاال "بحران آلودگی هــوا" در اصفهان 
تبدیل به کالف سردرگم و پیچیده ای شده که باز 

کردن آن عزم ملی می خواهد. 
اقدامــات و تصمیمــات اشــتباه طــی ســالیان 
متمادی از یک ســو و تغییــر اقلیم و خشکســالی از 
ســوی دیگر گره های کوری به کالف بــزرگ آلودگی 
هوای اصفهان انداخته، درحالی که آنچه موضوع 
آلودگی هوا را پیچیده تر می کند گره خوردن اجرای 
برنامه هــای کاهــش آلودگــی هــوا بــه موضوعــات 
اقتصــادی و اجتماعــی کشــور و محدودیت هــا و 

مشکالت ناشی از آن ها است.
بابک صادقیان_رئیس اداره امور آزمایشــگاه های 
اداره کل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
اظهار کرد: بر اســاس اطالعات شبکه پایش کیفی 
هوا، شهر اصفهان در ۷ ماهه اول سال جاری، یعنی 
از ابتــدای فروردین تا آخــر مهرماه، تعــداد روزهای 
ناسالم هوای اصفهان نسبت به مدت مشابه سال 
قبل حدود ۷۴ درصد افزایش  یافته که عدد نگران 

کننده ای است.
وی علت اصلی افزایش تعداد روزهای ناسالم هوای 
اصفهان را کاهش نامحسوس نزوالت جوی اعالم 
کرد و افــزود: در ســال زراعــی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ میانگین 
بارش در کالن شــهر اصفهان ۷۲ میلی متــر و کمتر 
از همه کالن شــهرهای کشــور بوده است. کاهش 
شدید نزوالت جوی، شرایط خشکسالی اصفهان 
را تشــدید کرده و بــر روی اقلیم اصفهان به شــدت 

تأثیر می گذارد.
رئیس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت 
محیط زیست اصفهان گفت: ســال ها اصفهان با 
اقلیم نیمه خشک شناخته می شد، در حالی  که با 
خشک سالی های پیاپی حداقل در یک دهه اخیر 

اقلیم اصفهان به سمت خشک رفته است.
وی بابیان اینکــه هرچقــدر اقلیــم منطقــه ای بــه 
ک به  ســمت خشــکی برود، رطوبت ســطحی خــا
حداقل رسیده و پتانسیل تولید گرد و غبار افزایش 
پیــدا می کند، تصریــح کرد: در شــرایطی کــه بارش 
ک بــه حداقل  کــم می شــود و رطوبت ســطحی خا
می رســد، کانون های فرســایش بادی و تولید گرد 
و غباری که مســتعد ایجاد گردوغبار هستند حتی 
با وزش بــاد نرمال  باعــث بروز پدیــده گردوغبــار در 

منطقه می شوند.
صادقیــان یکــی از دالیــل اصلــی افزایــش غلظــت 
آالینده های جــوی را در نیمــه اول ســال باال رفتن 
میــزان ذرات معلــق در هــوا برشــمرد که بخشــی از 
آن بــه کانون هــای فرســایش بــادی برمی گــردد و 

افزود: بخشی از افزایش غلظت آالینده های جوی 
نیــز بــه فعالیت هــای صنعتــی و معدنــی، به ویــژه 
فعالیت غیراصولی واحدهای ســنتی تولیــد آجر و 
گچ در شرق و شمال شرق اصفهان، در بطن کانون 
بحرانی فرسایش بادی )در شهرستان های برخوار، 

شاهین شهر و میمه و اصفهان( مربوط می شود.
وی همچنیــن بــه فعالیــت واحدهای معدنــی در 
نقاط مختلف و به ویژه شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان 
اشاره و اظهار کرد: ازجمله این واحدها می توان به 
واحدهای تولید شن و ماسه، کانی های غیرفلزی، 
کــه دپوهــای  کــرد  سنگ شــکن ها و... واشــاره 
محصوالت و مواد اولیــه آن ها در شــرایط وزش باد 
کنده شدن هســتند. همه این عوامل  مستعد پرا
دست به دســت هم می دهد تا میزان ذرات معلق 
افزایش یابد و کالن شهر اصفهان ۷۴ درصد روزهای 

ناسالم بیشتری نسبت به سال قبل داشته باشد.
      کاهــش بارش هــا و وزش بــاد؛ دو عامــل 

تأثیرگذار بر کیفیت هوا
رئیس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان با اشــاره به پیش بینی های 
انجام شــده مبنی بر کاهش فعالیت ســامانه های 
جــوی در نیمــه دوم ســال جــاری، گفــت: کاهش 
بارش هــا و ســرعت وزش باد دوعاملی هســتند که 
به شــدت بــر کیفیــت هــوای اصفهــان که شــرایط 

خاصی نیز دارد تأثیرگذار هستند.
وی تمرکز بخش عمــده ای از واحدهــای تولیدی، 
صنعتی و معدنی بالقوه آالینده را به همراه توسعه 
ناموزون شهری و به تبع آن گسترش حمل ونقل و 

افزایش بی رویه سوخت های فسیلی را در منطقه 
مرکزی استان )شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان( بدون 
در نظر گرفتن ظرفیت و تحمل زیست محیطی این 

منطقه عامل اصلی شرایط کنونی دانست.
      شرایط خاص هوای اصفهان در نیمه دوم سال
صادقیان به شرایط بســیار خاص هوای اصفهان 
در نیمه دوم سال اشــاره و تصریح کرد: هم زمان با 
افزایش مصرف حامل های انرژی و به دلیل پایداری 
و سکون هوا و بروز پدیده وارونگی دما شرایط برای 
ماندگاری و افزایش غلظت آالینده ها مهیا و به دلیل 
عدم تخلیه آالینده های منتشره از منابع مختلف 
میزان آالینده ها در مناطق شهری و صنعتی روند 

افزایش پیدا می کنند.
      آلودگــی هــوای اصفهــان یک شــبه اتفــاق 

نیفتاده است
کید بر اینکه آلودگی هوای اصفهان که امروز  وی با تأ
با آن مواجه هستیم یک شبه اتفاق نیفتاده و مربوط 
به یک سال و دو سال نیست، توضیح داد: آلودگی 
هوای اصفهان طی سالیان متمادی اتفاق افتاده 
و به دلیــل اقدامات و تصمیمات اشــتباه گذشــته 
بوده که امــروز اثر خــود را نشــان می دهــد، در عین  
حال کــه تغییــر شــرایط اقلیمی نیز ایــن وضعیت را 

تشدید می کند.
وی شــرایط اقلیمــی را در کنــار تمرکــز واحدهــای 
تولیــدی صنعتی، معدنــی و کارگاهــی و همچنین 
توســعه شــهری و گســترش شــبکه حمل ونقل)با 
و  فرســوده  موتورســیکلت های  و  خودروهــا 
غیراستاندارد( را به عنوان مؤلفه های اصلی آلودگی 

دانســت و گفــت: بدیهــی اســت تغییرات شــرایط 
اقلیمی از اختیار ما خارج است، اما در مورد بخش 
دوم کــه در حیطــه اختیارات مــا بوده اشــتباهاتی 

مرتکب شده ایم. 
اثــرات توســعه ناپایــدار و بی توجهــی بــه ارکان 
زیست محیطی باعث شده شرایط کنونی حادث و 
در خوش بینانه ترین حالت در صورت اجرای تمام 
برنامه ها کنترلی بتوان فقط ســرعت روند افزایش 
آلودگی هوا را در سال های بعد کاهش داد، مگر اینکه 
به صورت اساسی برای توقف و اصالح منابع تولید 

آلودگی هوا تصمیم گیری شود.
      گره خوردن آلودگی هوا به مشکالت اقتصادی

صادقیــان اعــالم کــرد یکــی از دالیلــی کــه موضوع 
آلودگی هوا را پیچیده می کند گره خوردن موضوع 
اجرای برنامه های کاهش آلودگی هوا به موضوعات 
اقتصــادی و اجتماعــی کشــور و محدودیت هــا و 
مشکالت ناشی از آن ها است. چه بسا برنامه هایی 
تدوین شــده، امــا بــه دلیــل محدودیت هــای 
اقتصادی و بروز مشکالت اجتماعی اجرای آن ها یا 

سرعت پایینی دارد و یا متوقف شده است.
رئیس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان پیرامون پروژه های مطالعاتی 
انجام شــده در مــورد آلودگــی هــوای اصفهــان نیــز 
توضیــح داد: پروژه های مطالعاتــی کمک می کند 
وضعیت موجــود مشــخص شــود و به طــور دقیق 
بدانیم هر منبع چه میزان آالیندگی تولید می کند، 
ســپس بــر اســاس میــزان و نــوع آالیندگــی، بتــوان 

برنامه های کنترلی را اولویت بندی کرد.

خبر

معاون آموزشــی دانشــگاه صنعتی اصفهان از آغاز 
آموزش حضــوری برای دانشــجویان مقطــع دکترا 

در این دانشگاه خبر داد. 
رضا تیکنــی  افزود: آمــوزش حضوری دانشــجویان 
مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه صنعتــی 
اصفهــان بــرای کالس هایــی کــه خــاص مقطــع 

دکتراست از سر گرفته شد.
رعایــت  بــا  کالس هــا  کرد: ایــن  تصریــح  وی 
شیوه نامه های بهداشــتی و با حضور دانشجویان 
کسن کرونا را دریافت کرده  واجد شرایطی که ۲ دز وا

باشند، برگزار می شود.
تیکنــی بــا بیان اینکــه ســایر کالس هــای مقاطــع 
تحصیالت تکمیلی تا پایان نیم  سال جاری بصورت 
مجازی برگزار می شــود، اظهار داشــت: بــا توجه به 
مصوبــات موجــود، آزمون هــای پایانــی نیم  ســال 
جاری مقاطع تحصیالت تکمیلی بصورت حضوری 
کید بر اینکه تمهیدات و  برگزار خواهد شد. وی با تا
برنامه ریزی الزم برای از سرگیری آموزش حضوری 
در این دانشگاه و اســکان دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی واجد شــرایط در نظر گرفته شــده اســت، 
خاطرنشــان کــرد: اســکان در خوابگاه هــا و حضور 
در کالس هــای درس و آزمایشــگاه ها بــا ارائه کارت 
کســن  کسیناســیون و در صــورت دریافت ۲ دز وا وا
کرونا و رعایت دستورهای بهداشتی انجام می شود.
معاون آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان از جمله 
شرایط اسکان دانشجویان دکترا در خوابگاه های 
دانشــگاه صنعتی را برگــزاری کالس های حضوری 
مقطع دکترا، آزمون های جامع و ضرورت حضور در 

دانشــگاه برای انجام امور مرتبط با رســاله دانست 
و اضافه کرد: دانشــجویان کارشناســی ارشد نیز در 
صــورت داشــتن پایان نامه عملــی و آزمایشــگاهی 
می توانند برای اســکان در خوابگاه ها درخواســت 
دهند. محمدعلی زلفی  گل وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری، اواخر مهر امسال در نامه ای به دانشگاه ها 
کید کرد: در پی مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با  تا
کرونا و ضرورت آغــاز و تــداوم آموزش های حضوری 
دانشــجویان در دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش 
عالی کشور مقتضی اســت، آموزش های حضوری 
به گونــه ای تدریجــی و بــا توجه به شــرایط منطقه 
کسیناســیون دانشــجویان و  موردنظــر و میــزان وا

شرایط خوابگاهی برقرار شود.
آموزش حضوری در دانشــگاه های کشور از اسفند 
سال ۹۸ بدلیل شــیوع ویروس کرونا متوقف شد و 
کالس هــای درس بصورت غیرحضــوری و مجازی 
تشکیل شــد که مشــکالت خاص خود را به همراه 
داشــت. دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــا حــدود 
۱۰ هــزار دانشــجو و ۵۰۰ عضــو هیــات علمی یکــی از 

دانشگاه های برتر کشور است.

امام جمعــه موقــت اصفهــان گفــت: مطالبات 
مردم و کشاورزان در خصوص آب به حق است و 
وزارت نیرو باید نظارت کند که منابع آب موجود 

عادالنه و مشروع توزیع شود. 
حجت االســالم محمدتقــی رهبــر امام جمعــه 
موقــت اصفهــان گفــت: آب اصفهــان همــواره 
مشــکل داشــته و حتی زمانی که مــن نماینده 
مجلــس بــودم، یکــی از مســائل مهمی کــه در 
صحبــت بــا مســئوالن پیگیــری می کردیــم، 
بحــث آب اصفهــان بــود. امــروز نیــز مطالبــات 
مسالمت آمیز مردم و کشاورزان در خصوص آب 
به حق است و واقعیت دارد، چون زندگی آن ها 

به این آب وابسته است.
وی با اشاره به پوشش تجمع مردم اصفهان از 
طریق صداوســیما، افزود: دولت توجــه ویژه و 
اهتمام جدی به خواسته های مردم و دغدغه 
خدمتگزاری به آن ها را دارد، ولی مســئله آب از 
یک طرف ناشــی از کم آبی اســت که متأسفانه 
امسال نیز خبر های خوبی از منابع آب اصفهان 
به گوش نمی رسد. بنابراین، با بحران کم آبی، 
نیاز ضــروری مــردم و یافتــن راهــکار مواجهیم. 
عالوه بــر بهره گیــری از نظــر کارشناســان در این 
خصوص، باید با دعا و توسل نیز از خدای متعال 

بخواهیم که لطف خود را شامل حال ما کند.

امام جمعــه موقت اصفهان تصریــح کرد: نکته 
حائــز اهمیت این اســت کــه مقــدار آب موجود 
باید عادالنه توزیع شود و منابع آب زاینده رود و 
کوهرنگ از سرچشمه تا باتالق گاوخونی منطقه 
وسیعی را شامل می شود که حقوق همه این ها 
باید رعایت شــود. به هر حال، دولت باید برای 
کمبود آب برنامه داشــته باشــد و از طرف دیگر، 
وزارت نیرو نظارت کند کــه آب موجود عادالنه 
توزیع شــود، یعنی چه آن منطقــه ای که به آب 
نزدیک است و چه آن منطقه ای که با آب فاصله 
دارد، هــر کــدام حق مشــروع خــود را به دســت 

آورند.
حجت االســالم رهبر اضافه کرد: دولــت کمر به 
خدمــت مــردم و به خصــوص محرومان بســته 
و منطقــه شــرق اصفهــان نیــز واقعــا از مناطــق 
محروم است. من خودم نماینده بوده و به این 
منطقه رفت وآمد داشته و همه چیز را از نزدیک 
مشاهده کرده ام. مسئوالن نیز به مسائل توجه 
دارند و به لطــف خدا، امیدواریم وضع ســامان 
پیدا کند. وی ادامه داد: ممکن است از گذشته 
گالیه هایی وجود داشته باشد، ولی امیدواریم 
که در دولت جدید، با توجه به سوابق و خدمات 
مردم اصفهان و نقش این منطقه به عنوان یکی 
از قطب هــای فرهنگی و تمدنی کشــور، عنایت 
ویژه ای به این خطــه صورت گیــرد. امیدواریم 
رئیس جمهــور نیز ســفری بــه اصفهان داشــته 

باشد و به شرق این استان سرکشی کند.
امام جمعه موقت اصفهان بیان کرد: مسئوالن 
قطعــا پیــام مــردم را شــنیدند و امیدواریــم 
متعاقب ایــن مطالبــات، اقدامــات منطقــی 
و قانونــی و خدمت رســانی بیشــتر به ویــژه در 

خصوص مسئله آب انجام شود.

در رنگ بندی جدید کرونا، ۲۲ شهرستان استان 
اصفهان در وضعیــت رنگ زرد شــیوع کرونــا قرار 
گرفته است. رنگ بندی جدید شهرستان های 
استان اصفهان نشان می دهد که با توجه به قرار 
گرفتن ۲۲ شهرستان استان اصفهان در وضعیت 
زرد کرونــا در اســتان شــاهد رونــد نزولــی بیماری 

کرونا هستیم.
اصفهــان،  شهرســتان های  اســاس،  بر ایــن 
نجف آباد، نطنز، نائیــن، آران و بیــدگل، لنجان، 

خمینی شــهر، دهاقــان، ســمیرم، چــادگان، 
خوانسار، فریدن، فریدونشهر، فالورجان، شاهین 
شــهر و میمه، تیران و کرون، بویین میاندشت، 
اردســتان، کاشــان، مبارکــه، خوروبیابانــک و 

گلپایگان در وضعیت زرد شیوع کرونا قرار دارند.
همچنین، شهرستان شهرضا نیز تنها شهرستان 
استان اصفهان است که در وضعیت نارنجی کرونا 

ثبت شده  است.
وضعیت برخوار نیز آبی است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان 
گفت: در هفــت ماه ابتــدای امســال پنج مرحله 
طرح تشــدید مبارزه با قاچــاق در اســتان انجام 
شده است.  کامران ریاحی رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی اســتان اصفهــان  اظهار کــرد: با توجه 
به اینکه امســال، ســال تولید، پشــتیبانی، مانع 
زدایی هست اقدامات مهمی برای مبارزه با قاچاق 
درسطح استان انجام شده و در هفت ماه ابتدای 
امسال   پنج مرحله طرح تشدید مبارزه با قاچاق 
صــورت گرفتــه اســت. او  عنــوان کرد: کشــفیات 
لوازم خانگــی قاچاق بــه لحــاظ ارزش ریالــی ۳۵ 
درصد نســبت به هفــت ماهــه ســال ۹۹ افزایش 
داشته است. ریاحی تولید داخلی لوازم خانگی را 

خوب دانست و تصریح کرد: از زمانی که کشور کره 
نمایندگی لوازم خانگی سامسونگ و الجی در ایران 
جمع کرد ایران پیشــرفت قابل توجهی در تولید 
لوازم خانگی داشــته اســت که کارخانه ها، خط 

تولید و سطح کیفی خود را افزایش دادند.

آموزش حضوری مقطع دکترا 
در دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز شد

امام جمعه موقت اصفهان: 
مطالبه مردم اصفهان به حق است 

خبر

کرونا در استان اصفهان  رنگ بندی جدید 

کشفیات لوازم خانگی قاچاق  افزایش ۳۵ درصدی 

خبر

رییس اداره بهزیســتی کاشــان گفــت: اعتیاد و 
طالق مهمترین آسیب های اجتماعی کاشان 

هستند.
ام البنین متقی نژاد در جلسه کمیته پیشگیری، 
کنتــرل و کاهــش طــالق شهرســتان کاشــان با 
اشاره به اینکه آسیب های اجتماعی در نهایت 
بــه اداره بهزیســتی برمی گــردد، اظهار داشــت: 
اعتیاد و طالق مهمترین آسیب های اجتماعی 

شهرستان کاشان هستند.
وی با اشــاره بــه راه انــدازی ســامانه تصمیم در 
سطح کشور ابراز داشت: افرادی که به هر دلیل 
در زندگی خواهان طالق هستند در این سامانه 
کز مشــاوره مورد تأیید  ثبت نام و ســپس به مرا

بهزیستی معرفی می شوند.
رئیس اداره بهزیستی کاشان با بیان اینکه طالق 
علل مختلفــی در بیــن خانواده های کاشــانی 
دارد، تصریح کرد: خوشبختانه برخی از مواردی 
که زوجیــن به دالیــل مختلف خواهــان طالق 
هســتند بــا صلــح و ســازش طرفیــن از ایــن امر 
جلوگیــری می شــود که ایــن موضــوع اهمیت 
ریــش ســفیدی و پادرمیانــی بــزرگان فامیــل را 
نشان می دهد. وی با اشاره به اینکه بین پنج تا 
هشت درصد متقاضیانی که به سامانه تصمیم 
کید  مراجعه می کنند، منجر به صلح می شود، تا
کرد: بسیاری از خانواده ها قبل از مراجعه به این 
ســامانه به نوعی دچار طالق عاطفی شــده اند 
و عمال تأثیر مشاوره در این برهه از زمان آنچنان 

مؤثر نیست.
متقی نــژاد از جملــه مهمترین دالیل طــالق را 
اعتیاد، عدم مسئولیت پذیری و خیانت برشمرد 
و افزود: روزانه هشت تا ۱۰ مورد در سامانه تصمیم 

توسط شهروندان کاشانی ثبت نام می شوند.
وی بچه های طالق را یک آسیب جدی از فرایند 
طالق بین زوجین دانســت و گفت: الزم است 
متولیان فرهنگی و مســئولین تصمیم گیرنده 
عزمی جدی برای مقابله با این معضل و آسیب 

اجتماعی داشته باشند.

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل 
ونقل جاده ای اســتان اصفهان گفت: دلیل 
۴۰ درصد از تصادفات فوتی استان اصفهان 

ناشی از واژگون شدن خودرو است.
محمدعلی صلواتی با اشاره به اینکه حتی یک 
مورد فوتی در تصادفات نیز زیاد است، اظهار 
داشــت: ما همــه تــوان خــود را بــرای کاهش 
تعــداد تلفــات جــاده ای در اســتان اصفهان 
به کار برده ایم و بــرای تحقق این امر نیازمند 
همراهی همه دستگاه ها و رسانه ها هستیم.

      امسال ۳۳۶ نفر در جاده های 
اصفهان جان باخته اند

وی با بیان اینکه در هر ۳۱ دقیقه یک فوتی در 
تصادفات استان اصفهان گزارش می شود، 
اضافــه کــرد: ســاالنه ۱۶ الــی ۱۷ هــزار نفــر در 
تصادفــات جــان خــود را از دســت می دهند 
که این آمار در استان اصفهان از ابتدای سال 
کنون هر ۳۱ دقیقــه یک فوتی داریم  جاری تا
در تصادفات اســتان اصفهان ۳۳۶ نفر بوده 

است.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل 
ونقل جاده ای اســتان اصفهان همچنین با 
بیان اینکه تخلفات رانندگی بستر ساز ایجاد 
تصادفات فوتی هســتند، ادامــه داد: در این 
زمینــه بایــد توجــه داشــت کــه بایــد هزینــه 
تخلفــات بــه روش هــای مختلــف در کشــور 
افزایــش یابــد و متخلفــان رانندگــی از برخــی 
از حقــوق اجتماعی محروم شــوند تا شــاهد 

کاهش تخلفات باشیم.
      ۳۰ درصد رانندگان توجه به جلو ندارند
وی بــا بیان اینکــه طبق آمــار پزشــکی قانون 
۳۰ درصد از فوتی ها ناشی از شکستگی های 
متعدد است، گفت: ۴۰ درصد تلفات استان 
گون شدن خودرو است  اصفهان به دلیل واژ
و علت تامه تصادفات در ۳۰ درصد عدم توجه 

به جلو است،
۸۰ درصد رانندگان پاسخ تلفن می دهند و ۳۵ 
درصد پیامک نیز ارســال می کنند و از ســوی 
دیگر نیز ۱۷ درصــد رانندگان ســرعت مجاز را 

رعایت نمی کنند.
صلواتی با اشاره به شناسایی ۱۰۹ نقطه دارای 
تصادف در استان اصفهان گفت: ۶۷ نقطه 
نیز مصوب کشوری است که طی چهار سال 
اخیر ۲۹ نقطه رفع شده و ۶ نقطه دیگر نیز رفع 

شده اما صورت جلسه نشده است.

رییس اداره بهزیستی کاشان 
ح کرد: مطر

اعتیاد و طالق مهمترین 
آسیب های اجتماعی کاشان

معاون اداره کل راهداری وحمل ونقل 
جاده ای استان اصفهان:

گونی، علت۴۰ درصد  واژ
از تصادفات فوتی اصفهان 

است 

رییس کمیتــه امداد امام خمینی)ره( کاشــان 
گفت: ۷۰۰ بیمار صعب العــالج و زمینگیر تحت 
پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( کاشان 

قرار دارند. 
امیرحسین شیخ اســترکی رئیس کمیته امداد 
امام خمینــی )ره( کاشــان بــا اشــاره به اینکه از 
کنــون ۱۳۳ مددجــوی کمیته  ابتدای ســال تا
امداد امام خمینی )ره( کاشان با حمایت های 
انجــام شــده این نهــاد وارد چرخــه اشــتغال 
شــده اند، گفــت: برای ایجاد ایــن تعداد شــغل 
پایدار بیش از ۵۷ میلیارد ریال اعتبار اختصاص 

داده شده است.
وی بــا اشــاره به اینکــه از بیــن فرصت هــای 
شــغلی ایجاد شــده ۱۱۵ نفــر از طریــق اجــرای 
ح های شــغلی و ۱۸ نفر نیز از طریق کاریابی  طر
صاحب شغل شــده اند، خاطرنشان کرد: قبل 
از اعطای این تسهیالت توانایی آن فرد در مورد 
ح از طریق کارشناســان مربوطه  اجرای آن طــر

مورد ارزیابی قرار می گیرد.

رئیس کمیته امــداد امام خمینی )ره( کاشــان 
بــا بیان اینکــه بیــش از ۷۰۰ بیمــار زمینگیــر و 
صعب العالج تحت پوشــش کمیته امداد امام 
خمینی )ره( کاشــان قرار دارند، ابراز داشت: از 
کنون بیش از پنج میلیارد و ۳۰۰  ابتدای سال تا
میلیــون ریال هزینه بــرای درمان ایــن بیماران 

اختصاص داده شده است.
وی بــا اشــاره به اینکه ایــن هزینه هــا شــامل 
فرانشیز بستری در بیمارستان و دارو بوده اند، 
تصریح کرد: از دیگــر موارد هزینه شــده مربوط 
کلینیــک، تأمین اجتماعی،  به هزینه های پارا
هزینــه نگهــداری بیمــاران صعب العــالج و... 

بوده است.
شیخ استرکی با بیان اینکه هزینه متوسط برای 
درمان بیماران صعب العــالج و زمینگیر به طور 
متوسط ماهیانه بیش از ۱۰ میلیون ریال است، 
گفت: اعتبارات مخصوص درمان این بیماران 
از محل صدقــات مردمی و کمک هــای خیران 

تأمین شده است.

رییس هیــات مدیــره کانــون کارگران بازنشســته 
شهر اصفهان گفت: ۲ باب بیمارستان  فعال تامین 
اجتماعی در این منطقــه قادر به پاســخگویی به 

حجم انبوه مراجعات بیمه شدگان نیست. 
سید حسن هاشمی اظهار داشت: ۲ بیمارستان 
قدیمی تامیــن اجتماعــی در اصفهــان گنجایش 
حجم مراجعات افراد تحت پوشش دفترچه بیمه 
را ندارنــد و افــراد تحت پوشــش بایــد هزینه بیمه 
تکمیــل درمــان را از حقــوق خودشــان  پرداخــت 
کننــد؛ درصورتی کــه  ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
می تواند با انعقاد قرارداد با سایر بیمارستان های 
دولتــی و خصوصی هزینه درمان بازنشســتگان و 
کارگران را  تأمین کنــد. رییس هیات مدیره کانون 
بازنشستگان اصفهان به لزوم ساخت بیمارستان 
کید کرد و افزود:  پیشرفته و به روز تأمین اجتماعی تا
قرار بود بیمارستان میالد۲ بعد از بیمارستان میالد 
تهران در ابعادی وسیع تر در اصفهان ساخته شود 
اما به دلیل نبود حمایت از طرف نمایندگان استان 
اصفهان، نمایندگان استان هم جوار ۶۰۰ میلیارد 

تومان اعتبار  گرفتند و آن را در استان خود ساختند.
هاشــمی افزود: طبــق قانــون تأمیــن اجتماعــی 
دولــت بایــد هزینه هــای درمانــی را پرداخت کند 
درصورتی که این هزینه ها را بازنشســتگان تأمین 
اجتماعــی از جیــب خودپرداخــت می کننــد؛ 
درحالی که این متناسب سازی پرداخت از منابع 
دولت نیست بلکه از منابع خود تأمین اجتماعی 

است.
رییس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته شهر 
اصفهان تصریح کــرد: ماده ۹۶  قانــون با صراحت 
اعــالم کرده اســت کــه ســازمان تأمیــن اجتماعی 
مکلف اســت متناســب بــا افزایــش تــورم واقعی و 
تغییر هزینه های زندگی حقوق کارگر را اضافه کند 
درصورتی که شاهد چنین اتفاقی نیستیم و خواستار 
اجرای بدون قید و شرط این ماده قانونی هستیم.

وی ادامــه داد: مــا از منابــع ملــی و دولتــی چیزی 
نمی خواهیم بلکه از محل ۸۹ هزار میلیارد تومانی 
که دولت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکاراست 

انتظار جبران داریم.

خبرخبر
رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( کاشان: 

کمیته  ۷۰۰ بیمار صعب العالج تحت پوشش 
کاشان هستند  امداد امام خمینی)ره( 

رییس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته اصفهان :

بیمارستان های تامین اجتماعی اصفهان 
کنندگان نیست  پاسخگوی انبوه مراجعه 
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به اصفهان، شهر بحران بی آبی 
و فرونشست خوش آمدید

مدیر خانــه کاریکاتور اصفهان 
ح خود نســبت به بحران  با طر
زمیــن  فرونشســت  و  آب 
کــه  کنــش نشــان داد، طرحــی  در اصفهــان وا
می گویــد: »بــه اصفهــان شــهر بحــران بی آبی و 

فرونشست خوش آمدید«.
کــه اصفهــان بــا بحــران بــی  مدت هــا اســت 
آبــی و معضــالت خشکســالی و بــه تعبیــری 
خشک شــدگی دســت و پنجــه نــرم می کنــد. 
بحرانی که در پی آن زاینده رود همیشه جاری، 
به یک رودخانه فصلی و سپس به رودخانه ای 
همواره خشک تبدیل شد و گسترش ریزگردها 
و آلودگی هوا و فرونشست زمین ازجمله تبعات 

آن بوده است. 
کارتونیست های اصفهان نیز که همواره هم پای 
مســائل اجتماعــی و فرهنگــی جامعه خــود در 
حرکــت هســتند و نســبت بــه بحــران بی آبــی و 
خشکسالی ایران هیچگاه بی تفاوت نبوده اند، 
بار دیگر به خشــکی زاینــده رود و بحران بی آبی 

کنش نشان دادند.  استان اصفهان وا
یکی از ایــن هنرمنــدان، »پیام پورفالح« اســت 
ح او خیلــی زود بازتاب یافــت و به عنوان  که طر
طنزی تلخ منتشر شد و شرحی که بر آن نگاشته 
شــده بود بر پــل خواجــوی اصفهان نیــز نصب 
شــد؛ طرحی کــه می گویــد: »بــه اصفهان شــهر 

بحران بی آبی و فرونشست خوش آمدید.«
گرچه  این کارتونیست در این باره می گوید: من ا
اصفهانــی هســتم و در اصفهان زندگــی می کنم 
اما همیشــه ســعی می کنم به وقایــع فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی کشــور توجه داشته باشم 
و ایــن موضــوع جــزء دغدغه هــای مــن اســت 
ح هایــی دربــاره بحــران آب  کــه نمونــه آن طر
خوزستان، سیل سیستان و بلوچستان، زلزله 
سی سخت، سیل استان گلســتان و مازندران 
و نمونه هــای بســیار دیگــر اســت. بــه عنــوان 
یک ایرانی دوســت دارم که به وقایع شهرهای 
کنش نشان دهم و مواردی را  مختلف کشور وا
کنش نشان نمی دهم به معنای مهم  هم که وا
نبودنشــان نیســت اما رســیدن به ایده، فرایند 

و شــرایطی دارد که گاهــی وقت ها مهیا شــده و 
گاهی نمی شود.

پورفــالح بــا بیان اینکــه همــواره دغدغــه ملــی 
داشــته و نگاه او به عنوان یک ایرانی نســبت به 
تمام وقایع کشور حساس است، به آن ها توجه 
دارد و تمام وقایع کشور نه فقط اصفهان برای 
او مهم است، می افزاید: تالش من همیشه این 
بوده است که نگاه یکپارچه ای به ایران داشته 
باشــم، در موضــوع آب هــم بــه همیــن صورت 
اســت و تمــام حوضه هــای آبریــز کشــور بــرای 
گــر زاینــده رود را در  مــن اهمیــت دارد، مثــال ا
نظر بگیریــم که چهار اســتان درگیر آن هســتند 
نگاه من به این صورت اســت کــه باید همه این 

اســتان ها را دیــد و بــه همــه آن هــا توجه کــرد و 
نمی شــود فقط یــک شــهر را اســتثنا کــرد و باید 

همه آنها را با هم دید.
مدیــر خانــه کاریکاتــور اصفهــان خاطرنشــان 
می کنــد: در ایــن چنــد روزی کــه پســت مربوط 
بــه بحــران بــی آبــی و فرونشســت در اصفهــان 
ک گذاشــتم از شــهرهای دیگــر بــا  را بــه اشــترا
مــن صحبت و گالیــه کردند کــه چرا فقــط برای 
کار می کنیــد، درحالی که این طــور  اصفهــان 
نیست و مخاطبین من در شبکه های اجتماعی 
در سطح ملی هستند و تمام وقایع کشور برای 
من اهمیت دارد. دیدگاه من این است که برای 
پاســخ به نیازهــای یک کشــور نبایــد مطالبات 

کنــار زد و در حــال حاضــر همــه  شــهر دیگــری را
شهرهای مرتبط با حوضه آبریز زاینده رود حق 
دارند و بایــد یکپارچه دیده شــوند و خصومتی 
که بین شهرها در حال ایجاد است باید کاهش 

پیدا کند.
وی بــا بیان اینکــه بحــث فرونشســت در ایــران 
ح است و بسیاری از شهرهای ایران  بسیار مطر
بــه صــورت جــدی بــا آن درگیــر هســتند و یکــی 
از این شــهرها اصفهان اســت، تصریح می کند: 
کارشناســان معتقدنــد کــه اصفهــان یکــی از پر 
چالش ترین شهرها در حوزه فرونشست است و 
فاجعه ای در آینده اتفاق خواهد افتاد. از سوی 
دیگر اصفهــان بحران آب بســیار باالیــی دارد و 
بر اســاس آمارهــای موجــود، اصفهــان در صدر 

بحران آبی کشور قرار دارد.
پورفــالح بــا بیان اینکــه زبــان کاریکاتــور زبــان 
اغــراق آمیــزی اســت، اظهــار می کنــد: وقتــی 
کاریکاتوریســت می خواهــد موضوعــی را بیــان 
کنــد از زبــان طنــز و اغــراق اســتفاده می کند که 
بتواند تأثیرگذارتر باشد و چاشــنی طنز هر چند 
تلخ، برای هوشیارتر کردن مخاطب و مسئولین 
کاربرد دارد. کارتونیســت از این اغراق اســتفاده 
خ  می کنــد تــا بتوانــد معضالتــی کــه در آینــده ر

خواهند داد، را بیشتر هشدار دهد.
ایــن هنرمنــد اضافــه می کنــد: مشــکالت آبــی 
همیشه در ایران وجود داشته است و بیشترین 
تعداد پســتی که در این خصوص کار کرده ام در 
مورد بحران آب در خوزســتان بــود. االن زمانی 
اســت که باید در خصوص حــق آبه کشــاورزان 
شرق اصفهان پاســخ داده شــود چرا که زندگی 
جامعــه کثیــری از قشــر زحمتکــش کشــاورز به 
خطر افتاده اســت. این برای مــن دغدغه بود و 

می خواستم این صدا منتشر شود.
گر اصفهانی هم نیستیم  کید می کند: ما ا وی تا
بایــد مســئله کمبــود آب را یــک بحــران ملــی و 
گر این بحران امــروز گریبان گیر  جدی بدانیــم. ا
یک شــهر دیگر شــود قطعا فردا گریبانگیر شــهر 

ما هم می شود.

خبر

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره  رییــس 
صنایع دستی شهرستان آران وبیدگل از درگذشت 
کبربنایی نوش آبــادی« از هنرمندان  »اســتاد علی ا
پیشکســوت صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی 
کری بــادی با  شهرســتان خبر داد. سیدحســن چا
کبربنایی  اعالم این خبر گفت: متأسفانه استاد علی ا
پیشکســوتان  و  اســاتید  از  یکــی  نوش آبــادی 
صنایع دستی و هنرهای سنتی در رشته هنر گوی بافی 
ســنتی، دعوت حق را لبیک گفــت و جامعه هنری 
شهرستان را عزادار کرد. رئیس اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی شهرستان آران وبیدگل 
کبر بنایی نوش آبادی  ادامه داد: شادروان استاد علی ا

یکی از نام آورترین هنرمندان در عرصه هنر گوی بافی 
ســنتی شهرســتان بود که با آموزش مبانی نظری و 
فنون علمی این هنر سنتی به نسل جوان، این شعله 
فروزان را همواره زنده نگه داشته بود. وی گفت: استاد 
بنایی نوش آبادی یکی از هنرمندان برجسته ای بود 
کــه در زمان جوانــی در جبهه های حــق علیه باطل 
به وظیفه خود عمــل کرد و پــس از پایان جنــگ، در 
خط مقدم حفظ، حراست و ترویج صنایع دستی و 
هنرهای سنتی از پیشگامان این عرصه بود. گفتنی 
است، هنر گوی بافی سنتی نوش آباد به شماره ۲۰۷۱ 
در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت 

رسیده است.

این روزها و با بهترشدن شــرایط کشور به لحاظ 
گســترش بیمــاری کرونــا، گروه هــای تئاتــری 
اجراهای صحنــه ای خــود را از ســر گرفته اند. در 
اصفهان نیز تماشــاخانه اردیبهشــت، مجتمع 
فرهنگــی اســتاد فرشــچیان، ســالن های نقش 
جهــان و تماشــا در تــاالر هنــر و همچنیــن کافــه 
کلبه، میزبان عالقه مندان تئاتر بــرای دیدن آثار 

نمایشی است.
بر این اســاس بــرای اولین بار نمایش بن بســتی 
که نیم فرعی بود ســاخته رادمهر کشانی در یک 
کافه به روی صحنه رفته است، پرویز پرستویی 
تهیه کنندگــی نمایشــی از امید نیــاز را بــه عهده 
دارد و نمایش هایــی از یاســمین عبــادی و قــادر 
طباطبایی زواره در تاالر هنر اجرا می شود. در این 
خصــوص بــه معرفــی نمایش هایــی پرداختیم 
که ایــن هفتــه در شــهر اصفهــان روی صحنــه 

خواهند بود.
اول شخص مفرد

نویسنده و کارگردان: امید نیاز
تهیه کننده: پرویز پرستویی

ساعت اجرا: ۲۰
مکان: تماشاخانه اردیبهشت، واقع در خیابان 
وحید، ابتدای خیابان خاقانی، بن بســت ۳۷، 

آموزشگاه اردیبهشت
تاریخ اجرا: تا ۱۹ آذرماه

خط قرمز
نویسنده و کارگردان: محمدجواد صرامی

ساعت اجرا: ۱۸
مکان: سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی استاد 

فرشچیان، واقع در ابتدای خیابان توحید
تاریخ اجرا: یکم تا دهم آذرماه

بن بستی که نیم فرعی بود
نویسنده و کارگردان: رادمهر کشانی

ساعت اجرا: ۱۹:۳۰
مکان اجرا: کافه کلبــه، واقع در بوســتان ملت، 
حدفاصل سی و ســه پل و پل آذر، روبروی بیمه 

سامان، داخل پارک
تاریخ اجرا: تا ۹ آذرماه

هزار باده هزار باد در هزاره های شب تو به تو
پژوهشگر و کارگردان: یاسمین عبادی

ساعت اجرا: ۱۸
مکان اجرا: سالن تماشا، تاالر هنر، واقع در میدان 

الله
تاریخ اجرا: تا ۷ آذرماه

مرثیه ای بر بهار نارنج های پالسیده
نویسنده و کارگردان: قادر طباطبایی زواره

ساعت اجرا: ۱۹
مکان اجرا: سالن نقش جهان تاالر هنر، واقع در 

میدان الله
تاریخ اجرا: تا ۱۳ آذرماه

گوی بافی سنتی آران وبیدگل درگذشت هنرمند 

روی صحنه تئاتر چه خبر؟

خبر

تئاتر

ازســوی دفتــر تخصصــی ســینما وابســته به 
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان و با همکاری خانه هنرمندان ایران، 
ویژه برنامه نمایش و گفت وگو درباره مستند 

»ظهور و ثبوت« برگزار می شود.
به منظور نکوداشــت روز اصفهان و در قاب 
چهــارم از ویــژه برنامه هایــی کــه بــه همین 
مناســبت از ســوی دفتــر تخصصی ســینما 
وابســته بــه ســازمان فرهنگــی اجتماعی و 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان و بــا همکاری 
خانــه هنرمندان ایــران تهیــه شده اســت، 
ویژه برنامه نمایش و گفت وگو درباره مستند 
»ظهور و ثبــوت« برگــزار و در این مســتند به 
تکه هایی از تاریخ عکاسی اصفهان پرداخته 

می شود.
مستند »ظهور و ثبوت« به روایت حامد قصری 
و تهیه کنندگی وی با همراهی دفتر تخصصی 
سینما تولید شده است، همچنین احمدرضا 
تاج و علی رضوانی فیلمبرداران آن هســتند، 
تدوینگر محمدجواد حســنی و آهنگســاز آن 
بهروز معیــن اســت، ضمن اینکه گفتــار متن 
توســط عباس بهروان ارائه شــده اســت. این 
فیلم مستند روایتی از تاریخ عکاسان اصفهان 
اســت کــه ضمــن گفت وگــو بــا عکاس هــای 
قدیمی اصفهــان، بــه نقــش ارامنــه در تاریخ 
عکاســی اصفهــان، شــکل گیری تاریکخانه و 
عکاس خانه هــا در اصفهــان و در نهایــت بــه 

سقوط آن ها پرداخته شده است.
ویژه برنامه نمایش و گفت وگو درباره مستند 
»ظهور و ثبوت« دوشنبه، یکم آذرماه از ساعت 
۱۸ بــا حضــور »محمدرضــا طهماســب پور« 
پژوهشگر، عکاس و مدرس دانشگاه در خانه 
هنرمندان ایران واقع در تهران، سالن استاد 
شــهناز برگزار می شــود و در ادامه نیز این ویژه 
برنامه، پنج شنبه چهارم آذرماه ساعت ۱۶ با 
حضور »محمدمهدی رحیمیان« اســتادیار 
دانشــگاه و رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن 
عکاسان ایران در سالن اجتماعات شهرداری 

مرکزی اصفهان برگزار خواهد شد.

نکوداشت روز اصفهان:

نمایش و گفت وگو درباره
 مستند »ظهور و ثبوت«

مستند

آگهی نوبتی سه ماهه دوم  سال 1۴۰۰  منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
به موجب ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و امالک و ماده ۵9 اصالحی آیین نامه مربوط به امالک 
در سه ماهه  دوم سال۱۴۰۰  تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم 
افتاده و نیز آنچه هیات نظارت ثبت و بموجب اختیارات تفویضی آگهی های آنها را تجدید 

نموده بشرح ذیل آگهی می شود:
ردیف الف( شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی که اظهارنامه 
گهی در ردیف منظور گردیده اند.  آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم وجهت  انتشار آ

)واقعات در بخش ۵ ثبت اصفهان(
۱(   ۱۵۱9۴/۳۰۵، یکباب ساختمان که به صورت مسجد )مسجد عباسیه( میباشد.

ردیف ب( امالکی که بموجب رای هیات نظارت یا بموجب اختیارات تفویضی آگهی آن 
تجدید شده است. )ابنیه و امالک واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان( 

لذا به موجب ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این 
آگهی واخواهی داشته باشد از اولین نوبت انتشار آگهی نسبت به امالکی که در ردیف الف 
می باشد 9۰ روز ونسبت به ردیف ب بمدت ۳۰ روز  دادخواست واخواهی خود را کتبا به این 
اداره تسلیم نماید و طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند و درصورتی که 
قبل از انتشار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر 
بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نمایدو اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد 
از انقضا مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق قسمت اخیر ماده ۱۶ و تبصره ماده 
۱۷ قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده ۵۶ ایین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی 
درموقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت و تبصره دو ماده واحد قانون تعیین 

تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد. 
این آگهی نسبت به امالک ردیف الف در ۲ نوبت به فاصله ۳۰ روز و نسبت به ردیف ب فقط 

یک نوبت از تاریخ اولین آگهی منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۸/۰۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۱ - مهدی 

صادقی وصفی رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان - ۱۲۰99۴۰ / م الف

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1۴۰۰ مربوط به قسمتی از امالک و مستغالت 
بخش 12 ثبت اصفهان شهرستان تیران و کرون

به موجب ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و امالک و ماده ۵9 اصالحی آیین نامه مربوط، آگهی 
نوبتی امالکی که در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و یا در 
آگهی های سابق ازقلم افتاده است و نیز آنچه طبق آرا هیات نظارت، آگهی آنها باید تجدید 

گردد به این شرح منتشر می گردد:
ردیف الف( امالکی که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده یا در آگهی های سابق ازقلم افتاده 

است و مدت اعتراض نسبت به آنها نود روز از تاریخ اولین انتشار آگهی نوبتی می باشد:
شماره یک اصلی واقع در تیران فرعی ذیل:

۸۷۵۰( محمدحسن نخعی فرزند محمدقلی به ش ش ۷۵ تمامت ششدانگ یک قطعه 
ملک مزروعی به مساحت ۱۰۵۵/۴۵ مترمربع

۸۷۵۶( مهدی شیرازی فرزند غالمرضا به ش ش ۴9۰ تمامت ششدانگ یک قطعه زمین 
که سابقا به صورت بن بست قدیمی بوده به مساحت ۱۰/۵۷ مترمربع که با پالکهای ۵۵ 

باقیمانده و ۵۷ و ۵۸ فرعی تواما تشکیل یک باب ساختمان را میدهد.
شماره ۲ اصلی واقع در رضوانشهر فرعی ذیل:

۴۶۰۲( رضا کبیری ارانی فرزند جعفرقلی به ش ش ۲۷۶9۵ تمامت ششدانگ یک درب 
باغ معنب مشجر به مساحت ۲۰۶۷/۷۰ مترمربع

ردیف ب( امالکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر ولیکن به واسطه اشتباه موثری 
که در انتشار آنها رخ داده و به موجب آرای هیات نظارت یا دستور رییس ثبت مستند به 
اختیارات تفویضی موضوع بندهای ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی 

منجر به تجدید آگهی شده و مدت اعتراض نسبت به آنها سی روز از تاریخ انتشار است:

بموجب ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و امالک، چنانچه کسی نسبت به ثبت امالک مندرج 
در این آگهی به شرح ردیف الف اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی 
ظرف مدت 9۰ روز و نسبت به آنهایی که طبق رای هیات نظارت و یا اختیارات تفویضی 
گهی می گردد در مدت ۳۰ روز از تاریخ انتشار، درخواست  به شرح ردیف ب تجدید آ
اعتراض خود را به صورت کتبی و مستقیما به اداره ثبت محل ارایه نماید. طبق تبصره دو 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض بایستی با طرح دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی مراجعه و 
گواهی تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نماید و درصورتی که قبل از 
انتشار این آگهی اقامه دعوی شده باشد طرف دعوی باید گواهی مشعر بر جریان دعوی 
را ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. اعتراض یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضا مدت 
مذکور واصل شود بالاثر و مطابق قسمت اخیر ماده ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت رفتار خواهد شد. 
ضمنا طبق ماده ۵۶ آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی و حدود این امالک هنگام تحدید 
در صورتمجلس تحدید حدود قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و 
حقوق ارتفاقی این امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده قانون تعیین 

تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد.
این آگهی نسبت به امالک ردیف الف در دو نوبت به فاصله ۳۰ روز و نسبت به ردیف ب فقط 

یک نوبت در تاریخهای ذیل در روزنامه چاپ و منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۰۱ – رییس 

ثبت اسناد و امالک شهرستان تیران سیدمحمدحسن مصطفوی – ۱۲۰۳۲۴۵ / م الف

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1۴۰۰ اداره ثبت اسناد و امالک میمه
به موجب ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و امالک و ماده ۵9 اصالحی آیین نامه مربوط امالکی 
که در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از 
قلم افتاده و نیز آنچه طبق آرا هیات محترم نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط 

به حوزه ثبتی میمه را بشرح ذیل آگهی مینماید:
شماره های فرعی از شماره یک اصلی واقعات در میمه

۸۱9۴( خانم زهرا کواژه فرزند جواد تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ مشاعات به عنوان 
قطعه زمین محصور به مساحت ۲۷۰/۸9 مترمربع                    

شماره های فرعی از شماره ۱9 اصلی واقعات در ازان
۶۵( خانم ها نگار صالح و و نازنین صالح فرزندان تیمور بالمناصفه و اشاعه تمامی سه دانگ 
مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی به ساحت ۵۷۱/۴۳ مترمربع در مزرعه زیر آسیاب.
۵۱۳( خانم پریناز صالح شناسنامه شماره ۷۷ میمه فرزند جعفر تمامت سه دانگ مشاع 

از ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۰۶/۵۲ مترمربع در مزرعه زیر آسیاب.  
شماره های فرعی از شماره ۲۶ اصلی واقعات در ونداده 

۴۴۴۴( آقای عباس هورمند فرزند رمضان شناسنامه شماره ۳۵ ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۴۵۵۶/۱۷ مترمربع در مزرعه حسن آباد روستای ونداده 

۴۴۴۵( آقای عباس هورمند فرزند رمضان شناسنامه شماره ۳۵ تمامت ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی به مساحت ۱۶۳۷/۲۵ مترمربع در مزرعه حسن آباد روستای ونداده

۴۴۸۱( آقای امیر عابدی فرزند مشهدی عبدالله شناسنامه شماره ۱۴۵۷ میمه تمامت 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت ۷۴۵۵/9۲ مترمربع در مزرعه حسن آباد 

روستای ونداده
۴۴۸۲( آقای امیر عابدی فرزند مشهدی عبدالله شناسنامه شماره ۱۴۵۷ میمه تمامت 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت ۷۷۶۶/۲۴ مترمربع در مزرعه حسن آباد 

روستای ونداده
شماره فرعی از شماره ۳۰ اصلی واقعات در روستای زیاد آباد 

۴۳۶9( آقای مصطفی سلطانی شناسنامه شماره ۲۵ میمه تمامت ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی و موستان به مساحت ۱۴۲۰/۶۰ مترمربع در دشت لورک زیادآباد 

 شماره فرعی از شماره ۳۵ اصلی واقعات در روستای ازان
۵۵۷۶- آقای مهدی جباری فرزند خدابخش تمامت ششدانگ قطعه زمین مزروعی به 

مساحت ۱۸۲۱/۷۴ مترمربع در روستای ازان

شماره های فرعی از شماره ۷۰ اصلی واقعات در حسن رباط 
۸۱( آقای عزیزالله رجبیان فرزند محمود دارای شناسنامه شماره ۱۱ میمه تمامت 

ششدانگ یک باب بوم کن به مساحت ۲۰۰ مترمربع درروستای زیادآباد 
شماره های فرعی از شماره ۸9 اصلی واقعات در الی بید. 

۵۰( خانم خاتون زارعی فرزند علیجان تمامی نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ 
موستان به مساحت ۲۷۵۰ مترمربع در مزرعه جقدوی الی بید 
شماره های فرعی از شماره ۱۱۰ اصلی واقعات در روستای موته

۸۱9( آقای محمدابراهیم توکلی فرزند رضا تمامت ششدانگ قطعه زمین مزروعی به 
مساحت ۱۴۱۵/۶۸ مترمربع در روستای موته  

شماره های فرعی از شماره ۱۵۲ اصلی واقعات در مزرعه مراوند
۱۱( خانم ها زهرا و فاطمه و مریم شهرت همگی روحی فرزندان قربانعلی شناسنامه 
شماره های ۶۱۷۱ و ۵۳۱۷ و ۴99۶ تهران تمامت ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

۱۱۵/۳۱ مترمربع در روستای مراوند  
 لذا به موجب ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج 
در این آگهی اعتراض )واخواهی( داشته باشد نسبت به آنهایی که تقاضای ثبت پذیرفته 
شده از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی ظرف مدت 9۰ روز دادخواست واخواهی خود را 
تسلیم این اداره نموده و رسید دریافت دارد ضمنا معترض بایستی از تاریخ تسلیم اعتراض 
ظرف مدت یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی نموده و گواهی طرح 
دعوی اخذ و به این اداره تسلیم نماید در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوایی اقامه 
شده باشد طرف دعوی بایستی گواهی دادگاه را مشعر بر جریان طرح دعوی ظرف مدت 
مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضا مدت مرقوم واصل شود 
بال اثر است و مطابق ماده ۱۶ و تبصره ماده ۱۷ قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق 
ماده ۵۶ آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی درموقع تعیین حدود و در صورتمجلس تحدید 
حدود قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده ۲۰ 
قانون ثبت و اصالحی آن پذیرفته خواهد شد. این آگهی در دو نوبت و به فاصله ۳۰ روز از 
تاریخ اولین نوبت انتشار در روزنامه سیمای شهر چاپ اصفهان درج و منتشر میشود. تاریخ 
انتشار نوبت اول: شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه ۱۴۰۰/۰9/۰۱ - 

رییس اداره ثبت اسناد و امالک میمه مهدی ذکاوتمند – ۱۲۰۷۴۶۳ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۳۲۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ آقای مروت صالحی فرزند 
علی ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۰9/۱۳ مترمربع قسمتی از پالک ثبتی شماره ۶  
اصلی واقع در بخش ۱۲ ثبت  اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۰۱ - حجت 
اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسی - ۱۲۱۷۶۴۱/ م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 

متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره ۳۲۷۰ و ۳۲۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ آقای علی رضا 
مرادی فرزند مصطفی نسبت به سه دانگ مشاع و خانم مهناز مرادی نجف آبادی فرزند 
غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت ۱۴۱/۱۲ مترمربع 
قسمتی از پالک شماره ۷۶۵ اصلی واقع در قطعه۳ نجف آباد بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک 
اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۶، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۰۱ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی -۱۲۱۷9۱۷/ م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره ۳۳۳۴ و ۳۳۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ خانم رضوان 
عطوفی نجف آبادی فرزند قربانعلی سه دانگ مشاع و محسن قربعلی فرزند حسینعلی سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۵۰/۲۰ مترمربع قسمتی  از پالک ثبتی  
شماره ۲۲۷/۱۲ )حاصل استانداردسازی پالک ۲۲۷ باقیمانده( اصلی واقع در قطعه۱۱ 
بخش ۱۱ ثبت اصفهان متقاضی طبق قولنامه عادی از مالک رسمی محسن صفر نوراله 
احدی از ورثه صفرعلی صفر نوراله به صورت مع الواسطه خریداری نموده است. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۱ - حجت 
اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسی - ۱۲۱۸۲۱۳ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۳۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ عظیمه معینی نجف 
آبادی فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت ۱۱۰/۷۸  مترمربع قسمتی 
از پالک ثبتی شماره ۳۲9/۸  اصلی واقع در قطعه ۴  نجف آباد بخش ۱۱ ثبت اصفهان 
متقاضی طبق سند رسمی شماره ۴۲۵۲۵ مورخ 9۸/۱۲/۲۲ دفترخانه ۷۲ نجف آباد 
مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۶، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۱ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست  واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۱۸۱9۳ / م الف

آگهی



سال پنجم - شماره 1282
دوشنبه  1  آذر 1۴۰۰ - 16 ربیع الثانی 1۴۴۳

22 نوامبر    2۰21 ورزش6
مدیرعامل ذوب آهن: 

هواداران باید به صورت یکسان 
به ورزشگاه ها بروند

سرپرســت مدیرعاملــی باشــگاه 
ذوب آهن گفــت: همه هــواداران 
بــه  یکســان  صــورت  بــه  بایــد 
ورزشــگاه ها بروند نه این که یک تیم خاص این کار را 
انجام دهد و یک تیم نتواند از این شــرایط اســتفاده 

کند.
فرشاد دادفر در گفت وگو با ایسنا درباره نتایج ذوب آهن 
در لیــگ برتــر و وضعیت باشــگاه اظهــار کــرد: برنامه 
خیلی خوبی را هیات مدیره کارخانه و هیات مدیره 
باشــگاه از مرداد ماه شــروع کرد و اولین تیمی بودیم 
که تمرینات مان را شروع کردیم. تمرینات منسجم 
دنبال شــد و ۱۲ بازی دوســتانه پیــش از لیگ انجام 
دادیم. آقای تارتار بسیار تالش می کند و نشان داده 
که برای کارش وقت می گذارد و عاشق کارش است. 
او همه چیز را تحــت کنترلش داد و چنیــن مربی ای 

می تواند موفق باشد.
او ادامه داد: باید از هیات مدیره کارخانه تشــکر کنم 
که همیشه پشتیبان ما بودند و آقای مهندس یزدی 
زاده و آقای یزد خواستی کنار ما هستند و همه دست 
به دست هم دادیم که در تمام رشته ها بتوانیم موفق 
باشیم. در لیگ دو و میدانی نائب قهرمان شدیم، در 
لیگ برتر والیبال بانوان پیروزی خیلی خوبی مقابل 
پیکان بــه دســت آوردیــم، در فوتبــال بانــوان در رده 
دوم قرار داریم و خداراشکر در والیبال نشسته هم به 
همین شکل است. خداراشکر جایگاه های خوبی را 
به دست آوردیم و تالش همه ارکان باشگاه این است 

که به موفقیت برسیم.
سرپرست مدیرعاملی باشگاه ذوب آهن درباره حضور 
هــواداران در ورزشــگاه و آمادگــی ورزشــگاه ها گفت: 
حضور هواداران در ورزشگاه ها می تواند اتفاق بیفتد. 

من متعجب شدم هواداران در ورزشگاه آزادی حضور 
پیدا کردند چون قرار بود فدراسیون پزشکی ورزشی به 
عنوان ستاد کرونا در ورزش یک پروتکل برای حضور 
هواداران مشــخص کند و به باشگاه ها ابالغ کنند تا 
ورزشگاه هایی که آمادگی دارند و باشگاه ها تمهیدات 
الزم را بیندیشند و از حضور هواداران بهره مند شوند.

او اضافه کرد: همه هواداران عاشــق این هستند که 
تیم شــان را تشــویق کنند و به نظــر من بهتر بــود آن 
پروتکل بــه باشــگاه ها ارســال می شــد و یــک هفته 
وقت داده می شد تا ببینند نقاط ضعف و قوت شان 
کجاســت. همه هواداران باید به صورت یکســان به 
ورزشــگاه ها بروند نه این که یک تیم خاص این کار را 
انجام دهد و یک تیم نتواند از این شــرایط اســتفاده 

کند. باید آیین نامه کلی بیایــد و ما هم آن شــرایط را 
فراهم کنیم.

دادفر درباره تغییر ورزشــگاه پیش از بازی ذوب آهن 
و پدیده گفت: این تغییرات برای وجهه لیگ خوب 
نیست. یک مبحثی به نام تصویر سازی ذهنی وجود 
دارد و مربی و کادرفنی تیم ورزشــکار را بــرای بازی در 
آن شرایط آماده می کند و این ها مواردی است که در 
موفقیت تیم خیلی مهم است. این که یک دفعه در 
دقایق آخر محل ورزشگاه عوض می شود برای هیچ 

تیمی خوب نیست و زیبنده لیگ برتر نیست.  
او دربــاره تبلیغات محیطــی و چگونگی درآمــد از آن 
کــرات مدیــران مالی را  گفت: فعال بــرای دور دوم مذا
خواستند و امروز نوبت ما شــده است و مسئوالن ما 

به ســازمان لیگ می روند. هر باشگاهی شــرایطی را 
می خواهد که صــالح خودش باشــد. ما هــم در این 
زمینه باید ببینیم خروجی جلســه چــه خواهد بود 
و آنچــه که صــالح باشــگاه ذوب آهــن اســت را انجام 
می دهیم. ایــن حــق طبیعــی ماســت کــه در ایــن 

خصوص تصمیم گیری کنیم.
سرپرست مدیرعاملی باشگاه ذوب آهن در پایان در 
رابطه با جایگاه ذوب آهــن در پایان لیگ بیــان کرد: 
بازیکنان، اعضای تیم و مدیریت این عزم و اراده را دارند 
که نتیجه خوبی کسب شود. باید کار و تالش سخت 
انجام دهیم و همه مان عهد بستیم و هم قسم شدیم 
که تا لحظه آخر برای هواداران و کارگران کارخانه کار و 

تالش کنیم و دل آن ها را شاد کنیم.

خبر

سرمربی تیم ملی فوتبال از خانه تاریخی بروجردی 
بازدید کرد.

گان اسکوچیچ، ســرمربی تیم ملی فوتبال از  درا
خانه تاریخی بروجردی بازدید کرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال در این بازدید ضمن ابراز 
عالقه به تاریخ و تمدن کاشان اظهار کرد: چندین 
سال در ایران به دنبال فرصتی بودم که از یک خانه 
تاریخی و باشکوه بازدید کنم و بسیار خرسندم و 
امیدوارم در آینده ی نزدیک به همــراه خانواده و 
دوستان از کاشان به ویژه این بنای ارزشمند و فاخر 

بازدید دوباره داشته باشم.

بر اســاس این گــزارش، در ایــن بازدیــد ماریو تات 
دستیار اول و مالدن زگانیر مربی دروازه بانان تیم 

ملی وی را همراهی می کردند.

داور دیــدار اســتقالل - نســاجی مازنــدران گفت: 
برخــورد تــوپ بازیکن اســتقالل به دســت مدافع 
حریف خطای پنالتی نبوده است. به گزارش ایمنا، 
علیرضا فغانی داور دیدار تیم های فوتبال استقالل 
و نساجی مازندران درباره اظهارات فرهاد مجیدی 
کــه گفته بــود فغانــی شــهامت داشــته باشــد و به 
دلیل نگرفتــن خطای پنالتــی عذرخواهــی کند، 
گفــت: عملکــرد تیــم داوری را ناظــر بــازی ارزیابــی 
می کنــد کــه خوشــبختانه رضایــت داشــت. وی 

افــزود: مســئوالن مصمــم هســتند 
سیستم VAR را بیاورند، اما متوجه 
شــدم داوران امکانــات اولیــه مثــل 

سیســتم رادیویی را ندارند. ســه 
نخبــه داوری بــه نام های 
خداداد افشاریان، حسن 
کامرانی فر و رضا سخندان 
در فدراســیون هســتند و 

کننــد بــا حمایــت  ســعی 
شهاب عزیزی خادم، رئیس 

فدراسیون امکانات اولیه 
را برای داوران فراهم کنند 

و سپس دنبال VAR باشند. داور دیدار استقالل 
- نساجی مازندران خاطرنشان کرد: فیلم بازی را 
همه دیدند و طبق گفته کارشناسان این صحنه 
هند نیست. دوست عزیز ما )فرهاد مجیدی( این 
مدلی صحبت کردند و باید به او بگویم قرار نیست 
هر هفته یک داور بخواهــد معذرت خواهی کند. 
گر داوری مرتکب اشتباه شــد و عذرخواهی کرد،  ا
کار اشــتباهی اســت و باب خواهد شــد. مجیدی 
سرمربی تیم معتبری است و سرمربی تیم فوتبال 
امید بوده، بهتر اســت اطالعاتش را زیاد کند و فرار 
رو به جلو نکند تا فشــار روی داور وارد شود. فغانی 

دیــده ام و بــرای اظهار کرد: از این مسائل زیاد 
فشــاری روی من مهم نیســت چه 

مــا بیاورنــد. در 
صحنه ای که اعتراض 
شــد، دســت کنار بــدن بود 
و طبیعی اســت. در صحنه ای کــه در دیدار تیم 
ملی ایران و سوریه اتفاق افتاد دست از بدن خارج 
شــده و غیرطبیعی بــود. در بــازی بازیکن حرکت 
اضافه ندارد و نمی تواند برخورد توپ به دســت او 

هند باشد.

اصفهان نایب قهرمان مسابقات قوی ترین مردان 
کشور در رده سنی جوانان شد.

به گفته مجتبی سعادت مهر، سرپرست این تیم، 
در پانزدهمیــن دوره رقابت هــای قویتریــن مردان 
باشگاههای کشور و اولین دوره مســابقات در رده 
سنی جوانان، چهار نفر از ورزشکاران تیم اصفهان 
با پشت سرگذاشــتن دیگر رقبا به فینال مسابقات 

راه پیدا کردند.
در وزن منفی 8۰ کیلوگرم، علی سامانی، نشان نقره را 
کسب کرد؛ محمد قارداشی و محمد حیدری هم به 

ترتیب توانستند عناوین چهارم و ششم را از آن خود 
کنند. به این ترتیب، مقام نایب قهرمانی کشور در 
اولین دوره رقابت های قوی ترین مردان رده سنی 

جوانان به اصفهان رسید.
در رده سنی بزرگساالن نیز علیرضا قریشی توانست به 
فینال صعود کند و مقام ششم این دوره از مسابقات 
را از آن خود کند. در این مسابقات که در اوزان ۸۰-، 
۹۵- و ۱۰۵- کیلوگرم و به میزبانی شهرستان پیشوای 
تهران برگزار شد، ۲۰۰ ورزشکار توانمندی های خود را 

به نمایش گذاشتند.
این رقابت ها جام عبداهلل فالحتی، رییس اســبق 
کمیته پرورش اندام و قویترین مردان نام گرفته بود.

بر اساس اعالم روابط عمومی هیات بدنسازی استان 
اصفهان، برای اولین بار در تاریخ مسابقات قویترین 
مردان ایران، سه اصفهانی در یک رده سنی در جمع 
هشــت فینالیســت از کشــور قرار گرفتند؛ در واقع، 
بیش از یک سوم فینالیست های کشور در رده سنی 

جوانان از استان اصفهان بودند.

فروش بلیت فینال لیگ قهرمانان آسیا در ۵ سطح 
متفاوت آغاز شــد. قیمت بلیــت ورزشــگاه میزبان 
مسابقات فینال لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۱ 
مشخص شد. بلیت جایگاه عادی این مسابقه به 
قیمت ۶۵ ریال عربستان )حدود ۵۰۰ هزار تومان( به 
فروش می رسد و بلیت روبه روی جایگاه اصلی، ۲۰۰ 
ریال )معادل ۱.۶ میلیون تومان( است. همچنین 
بلیت جایگاه ویژه عادی به قیمت ۷۰۰ ریال عربستان 

معادل ۵.۵ میلیون تومان فروخته می شود.
دو جایگاه ویژه طالیی و نقره ای نیز برای این مسابقه 
در نظر گرفته شده که بلیت این دو بخش به قیمت 
۶۵۰۰ و ۳۵۰۰ ریــال، یعنــی بیــش از ۵۰ و ۳۰ میلیون 

تومان به فروش می رسد.
دیدار فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا سه شنبه ۲ آذر 
بین تیم های الهالل و پوهانگ به میزبانی ورزشگاه 

ملک فهد ریاض عربستان برگزار می شود.

جام قهرمانی که به قهرمان دوبل مسابقات جهانی 
تنیس روی میز اهدا می شود،  در هیوستون رونمایی 

شد.
 ایران کاپ که توسط شاه سابق ایران در سال ۱۹۴۷ 
به فدراسیون جهانی تنیس روی میز اهدا شده بود، 
به همراه سه جام دیگر در سه ورزشگاه هیوستون 

تگزاس به نمایش گذاشته شد. 
ایــن جــام کــه ۷۴ ســال پیــش همزمــان بــا آغــاز 

عضویت ایران در فدراسیون جهانی از سوی ایران به 
ITTF اهدا شد، همواره به نام جام ایران به قهرمانان 

بخش دوبل مردان جهان اعطا می شود.
ایران کاپ، یکی از هفت جام معتبر و تاریخی و یکی از 
چهار جام برتر در مسابقات قهرمانی جهان است که 
در هر دوره به قهرمانان اهدا می شود و از نظر قدمت 
پنجمین جامی است که در تاریخ فدراسیون جهانی 

به قهرمانان اعطا شده است.
این جام تنها جامی است که نه به نام اهدا کننده 
آن بلکه با نام کشور اهدا کننده یعنی ایران شناخته 
می شــود و به دستور شــاه ســابق ایران بر روی جام 
قلــم کاری اصفهــان نقــش بســته و در هــر دوره بــه 

قهرمانان بخش دو  نفره مردان اهدا می شود.
قرار است مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان 
طی  روزهای ۲ تا ۸ آذر ۱۴۰۰ در شهر هیوستون ایالت 

تگزاس آمریکا برگزار شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال 
کرد کاشان دیدن  از خانه بروجردی های 

خبر

کند فغانی: مجیدی اطالعات داوری اش را به روز 

مسابقات قوی ترین مردان کشور

اصفهان در جوانان دوم شد

قیمت نجومی بلیت بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا

رونمایی از ایران کاپ در آمریکا

خبر

مسابقات تکواندو در بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ 
پاریس در حالی برای دومین بار برگزار می شــود 
که در این دوره تعداد مدال و سهمیه ها افزایش 

داشته است.
به گــزارش روابط عمومی فدراســیون تکواندو، 
هیئت اجرایی کمیته بین المللــی پارالمپیک 
اعــالم کــرد کــه ســکوهای اهــدای مــدال در 
بازی هــای پارالمپیــک ۲۰۲۴ پاریــس بــه عــدد 
۱۰ رسیده و ســهمیه این رقابت ها نیز به ۱۲۰ نفر 

افزایش پیدا کرده است.
هیئــت اجرایــی پــس از مشــورت بــا کمیتــه 
بین المللی المپیک و مسئوالن کمیته اجرایی 
بازی های المپیک ۲۰۲۴ پاریس موافقت خود 
را برای افزایش ســهمیه ورزشکاران پاراتکواندو 

در این رویداد اعالم کردند.
در پارالمپیک توکیو که رقابت های پاراتکواندو 
بــرای اولیــن بــار برگــزار شــد ۷۲ ســهمیه در ۶ 
وزن )مــردان - زنــان( در نظــر گرفته شــد امــا در 
پارالمپیک پاریس، ۱۲۰ سهمیه در ۱۰ وزن مردان 

و زنان به ورزشکاران اختصاص پیدا می کند.
اوزان مــردان: K۴۴/ ۵۸- کیلوگــرم - ۶۳- 
کیلوگــرم - ۷۰- کیلوگــرم - ۸۰- کیلوگــرم - ۸۰+ 

کیلوگرم
اوزان زنان: K۴۴/ ۴۷- کیلوگرم - ۵۲- کیلوگرم 

- ۵۷- کیلوگرم - ۶۵- کیلوگرم - ۶۵+ کیلوگرم
"چانــگ وان چــو" رئیــس فدراســیون جهانی 
تکواندو با اشــاره به تغییرات صــورت گرفته در 
اوزان پاراتکواندو گفت: از اینکه تعداد سهمیه ها 
و مدال هــای اختصاص یافتــه به ورزشــکاران 
پاراتکوانــدو در بازی هــای پارالمپیــک توکیــو 
افزایش پیدا کرده، بسیار خوشحال هستم؛ این 
تصمیم با موفقیت پاراتکواندوکاران در توکیو رقم 
کنون در پارالمپیک پاریس ورزشکاران  خورد و ا
بیشــتری در اوزان مختلف با یکدیگر به رقابت 
می پردازند. همچنان به دنبال راه های ارتقا و 
توسعه تکواندو و حمایت بیشتر از ورزشکاران 
هســتیم و اطمینــان داریــم کــه بــدون شــک 
بهتریــن رقابت هــا را در پاریــس ۲۰۲۴ شــاهد 

خواهیم بود.

نوزدهمیــن دوره مســابقات دوومیدانــی 
قهرمانی آقایان نابینایان وکم بینایان کشور 

با قهرمانی اصفهان به پایان رسید.
سرپرســت فنی نوزدهمین دوره مسابقات 
نابینایان وکم بینایان کشور در حاشیه آئین 
پایانی این مســابقات، گفت: این رقابت ها 
در ورزشگاه خلیج فارس بندرعاس با حضور 
۲۳ استان  و ۱۹۸ شرکت کننده برگزار شد که  
اصفهان با ۲۶ امتیاز قهرمان شد. همدان 
با ۲۹  امتیاز مقــام دوم و تهران بــا ۲۸ امتیاز 
در جایگاه سوم قرار گرفت. تیم فارس با ۲۵ 
امتیاز چهارم و تیم لرستان با ۱۷ وخراسان 
رضــوی بــا ۵/۱۶ امتیــازدر جایــگاه پنجم و 

ششم قرار گرفتند.
هادی زاده اظهار کرد: امتیاز این رقابت ها 
عــالوه بر قــرار گرفتــن در رنکینــگ جهانی، 
ثبت رکورد و انتخابی تیم ملی برای حضور 
در رقابت هــای پــارا اســیایی چیــن ثبــت 

می شود.
وی ادامه داد: در مواد مختلف در مسابقات 
دومیدانی نابینایان و کم بینایان و در ماده  
کالس ۱۱ امیــر حســین رجبــی از   ۱۰۰ متــر 
تهــران،   ۱۰۰ متر کالس ۱۲ مهــرداد مرادی از 
همدان، ۱۰۰ متر کالس ۱۳ ســورن داسنورد 
از  گیالن،  در ماده ۴۰۰ متر کالس ۱۱ مهدی 
دســتخوش از  فــارس، در ۴۰۰ متــر کالس 
۱۲ محمــد منصــوری از  تهــران، در ۴۰۰ متــر 
کالس ۱۳ امیــد ظریــف از فــارس،  در مــاده 
۱۵۰۰  متــر کالس ۱۱ امیــر حســین وزینــی از 
همدان، ۱۵۰۰ متر  کالس ۱۲ و ۱۳ علی الهی از  
اصفهان، در ماده پنج هزار متر کالس ۱۲ و ۱۳ 
میکائیل دیانی از تهران، پرتاب وزنه کالس 
۱۱ رضــا امیــد بیگــی از  تهــران، پرتــاب وزنــه 
کبــاز از کهگلیویه و بویر  کالس ۱۳ ســامان پا
احمد، پرش طــول کالس ۱۱ روح اله رفیعی 
از چهارمحال و بختیاری،  پرش طول کالس 
۱۲ میالد خانلرزاده از  مازندران، پرش طول 
کالس ۱۳ مهــدی مــرادی از  فــارس، پرتاب 
دیسک کالس ۱۱ حسن با جلوند از لرستان، 
پرتاب دیســک کالس ۱۲ علی شمشیری از 
اصفهــان  و پرتاب نیزه مســعود حیــدری از  

لرستان نفرات برتر شناخته شدند.
مسابقات دوومیدانی نابینان وکم بینایان 
قهرمانی کشور دردو گروه آقایان وبانوان به 
میزبانی هرمزگان در ورزشگاه خلیج فارس 
بندرعباس برگزار شد. این رقابت ها  در گروه 
بانوان بــا حضــور ۱۱۰ نفــر و  درگــروه آقایان با 

حضور ۱۹۸ نفر برگزار شد.

افزایش سهمیه و مدال های
 تکواندو در بازی های

 پارالمپیک ۲۰۲۴

اصفهان بر بام دوومیدانی
کشور  نابینایان وکم بینایان 

 ایستاد

کام بودنــد، دیگــر  در هفتــه ای کــه مدعیــان نــا
تیم هــای لیــگ ترین هــای هفتــه را تصاحــب 
کردند. بــه گزارش ایمنــا، هفته پنجــم لیگ برتر 
فوتبال هم بــا توقــف تیم های مدعــی به پایان رســید تــا دومین 
هفته بــدون بــرد را پشــت ســر گذاشــته باشــند و ایــن آلومینیوم 
باشــد که صدرنشــین جدیــد لیگ لقــب می گیــرد. در ایــن هفته 
پرســپولیس، اســتقالل، ســپاهان و گل گهــر مقابل رقبــای خود 
به تســاوی رضایت دادند و پیــکان رده دومی هم بــه فجر باخت 
تــا آلومینیومی که رونــد خوبی در این پنج هفته داشــته اســت به 
صــدر جــدول برســد. همچنیــن ذوب آهــن در ادامــه رونــد برد و 
باخت های یکی در میانش، مقابل شهرخودرو به پیروزی رسید 
تا خود را تا رده ششم جدول باال بکشد. صدرنشین جدید لیگ 
در روزی که ابتدا با یک گل از مهمان خود عقب افتاد، بازگشــت 
فوق العاده ای داشت و با گل دقیقه پایانی شریفات موفق شد هر 
ســه امتیاز بازی خانگی را از آن خود کند. این بازی با ســه گل در 
لیگ کم گل ایران پرگل ترین بازی هفته بــود و البته به خصوص 

برای میزبان دراماتیک و شیرین به پایان رسید.
      تیم هفته: فجرسپاسی

شــیرازی ها پس از یــک شــروع بد، رفتــه رفته بــه شــرایط ایده آل 
رسیده اند و این هفته دومین برد خود را در زمین تیم دوم جدول 
گردان کالنتری با کسب دومین  یعنی پیکان جشن گرفتند. شــا
برد در پنجمین هفته تا رده هشتم باال آمدند و فقط یک امتیاز از 

پرسپولیس، مدافع عنوان قهرمانی کمتر دارند.
کتور(       سرمربی هفته: زوونیمیر سولدو )ترا

مربی کــروات جدیــد فوتبال ایــران در اولین تجربه ســرمربیگری 

خود نشــان داد پتانســیل باالیی دارد. او در روزی کــه تیمش در 
نیمه اول عملکرد خوبی نداشت، با تغییراتی که در نیمه دوم داد 
اجازه گلزنی و حتی ایجاد موقعیت به سپاهان مدعی را نداد تا هم 
نیمه مربیان را برده باشــد و هم یک امتیاز از یکی از ســخت ترین 

ج از خانه را کسب کرده باشد. بازی های خار
کتور(       دروازه بان هفته: محمدرضا اخباری )ترا

کتور بود،  اخباری در روزی که بهترین بازیکن دیدار سپاهان و ترا
با مهارهــای خوبی که در طــول بازی داشــت برتریــن دروازه بان 
هفته هــم لقب گرفــت. او نقش ویــژه ای در یک امتیــاز تیمش از 
زمین سپاهان داشت. در این هفته علیرضا حقیقی، دروازه بان 
نساجی نیز عملکرد خوبی در زمین استقالل داشت و او هم دیگر 

دروازه بان برتر هفته بود.
      مدافع هفته: مسعود ابراهیم زاده )ذوب آهن(

هرچنــد مدافعــان ذوب آهــن در حفــظ دروازه و گل نخــوردن 

کام بودند اما مســعود ابراهیم زاده مدافع  برابر تیم قعر جدول نــا
چپ این تیــم در روزی که پــاس گل داد و طبق آمــار متریکا، پنج 
نبــرد هوایی، ســه تــکل و پنج دفــع توپ موفق داشــت با کســب 
امتیــازی خــوب بهتریــن بازیکــن زمیــن و البتــه برتریــن مدافــع 

هفته بود.
ک(       هافبک هفته: اسماعیل شریفات )آلومینیوم ارا

گل شــریفات باعث شــد آلومینیوم صدرنشــین جدید لیگ لقب 
بگیرد اما عالوه بر گل، هافبک هجومی آلومینیوم به دلیل کسب 
پنالتی ای که منجر به گل اول تیمش شد و عملکرد خوبی که در 
تعداد شــوت در چارچوب و دریبل موفق در طول بازی داشت، 

شایسته انتخاب به عنوان برترین هافبک هفته بود.
      مهاجم هفته: عماد میرجوان )نفت مسجد سلیمان(

گل  کثــرا دفاعــی بــازی می کننــد و روی  کــه تیم هــا ا در لیگــی 
نخــوردن، بیــش از گل زدن تمرکز دارند، باعث تأســف اســت که 
تنها یک مهاجم نوک در هفته گلزنی می کند. به این ترتیب عماد 
میرجوان، مهاجم نفت مسجد ســلیمان که تنها گل مهاجمان 
لیگ را در هفته پنجم به ثمر رســاند با باالتریــن امتیاز بین همه 

مهاجم ها، برترین مهاجم هفته لقب گرفت.
      گل هفته: عقیل کعبی )مس رفسنجان(

شــلیک دیدنی پای چپ عقیل کعبــی از فاصلــه ای ۴۰ متری نه 
تنها برتریــن گل هفته بود، بلکــه یکی از زیباتریــن گل های لیگ 
کت  هــم لقــب خواهد گرفــت. شــوت عقیلــی کعبــی مثل یــک را
وارد دروازه پرســپولیس شــد و رادووشــویچ، دروازه بــان کــروات 
پرســپولیس تنها توانســت این گل زیبا را از فاصله نزدیک تماشا 

کند.

کردند مدعیان جدیدترین ها را تصاحب 

خبر

رئیس فدراسیون سوارکاری: اولین بار شاهد صادرات اسب ایرانی بودیم و ۳۰ رأس اسب به 
قطر فروخته و مراحل قرنطینه مربوط به آن طی شد.

مسعود خلیلی در جمع خبرنگاران گفت: فدراسیون سوارکاری، یک فدراسیون با چند رشته 
است و با توجه به بهبود شرایط کرونایی شاهد شروع مسابقات در رشته های مختلف هستیم و مسابقات اسب 
دوانی را در تهران برگزار کردیم که حدود ۲.۵ میلیارد تومان جایزه در آن پرداخت شد؛ همچنین مسابقات پرش 

کثر استان های کشور و تهران برگزار شد. با اسب قهرمانی کشور نیز در دستور کار قرار گرفت و در ا
رئیس فدراسیون سوارکاری افزود: مسابقات استقامت نیز در چهار استان آغاز شده است و تا پایان سال این دسته 
از مسابقات برگزار می شود، همچنین برگزاری مسابقات زیبایی تا پایان سال به همین ترتیب در دستور کار قرار 

دارد و مسابقات درساژ و پارادرساژ نیز آغاز شده و به همین ترتیب ادامه می یابد.
خلیلی با اشاره به برگزاری مسابقات جهانی هنر های رزمی که با حضور ۴۰ ورزشکار در استان البرز برگزار شد، افزود: 
از ۲۰ کشور دنیا ورزشکاران سرشناسی در این مسابقات شرکت کردند، خوشبختانه اسب های ایرانی هم سازگار 

با این رشته هستند و نیازی به اسب های خارجی نداریم و در عین حال از جوانان با استعدادی برخورداریم.
رئیــس فدراســیون ســوارکاری بــا اشــاره به اینکــه 
ســوارکارانی را بــرای اعــزام بــه بازی هــای آســیایی 
چین تدارک دیده ایم، گفت: حضور سوارکارانی در 
بازی های آسیایی سال آینده قطعی شده است و 
حداقل یک تا دو سوارکار در این مسابقات خواهیم 
داشــت. امکان کمک مالی برای اعزام ســوارکاران 
به بازی های آسیایی در بودجه دیده نشده است 
و باید از ظرفیت بخش خصوصی به منظور تامین 

بخشی از هزینه ها، استفاده کنیم.
رئیــس فدراســیون ســوارکاری همچنین با اشــاره 
به اینکــه ســال ۹۳، ۱۸۳ باشــگاه مجوز داشــتند و 
در حال حاضر ۵۴۰ باشگاه مجوز فعالیت دریافت 
کرده اند، اظهار کــرد: در عیــن حال بــرای اولین بار 
شاهد صادرات اسب ایرانی بودیم و ۳۰ رأس اسب 
به قطر فروخته و مراحل قرنطینه مربوط به آن طی 

شد. در حوزه اسب عرب قدرت تولید کشور باال است و مشکلی برای صادرات نداریم، اما در عین حال اجازه 
نمی دهیم ذخایر ژنتیکی از کشور خارج شود و بر اساس قوانین امکان صادرات وجود خواهد داشت، همچنین 
اسب ترکمن قابلیت صادرات دارد و پنج هزار اسب ترکمن توسط فدراسیون سوارکاری هویت گذاری شده است.

وی ادامه داد: مشــکل صادرات اســب در حال حاضر نبود بازاریابی مناســب از ســوی صادرکنندگان اســت و 
باید اسب های ایرانی به سرمایه گذاران و متقاضیان خرید معرفی و شناسانده شوند؛ امروزه صادرات اسب از 
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و می تواند ارز مناسبی را فراهم کند. فدراسیون سوارکاری هرگز مجوزی در 
گر کسی قصد واردات اسب داشته باشد ابتدا باید ثبت در وزارت جهاد  حوزه واردات اسب صادر نکرده است و ا
کشــاورزی صورت گیرد و در راســتای حصول اطمینان از فدراسیون سوارکاری ســوال پرسیده می شود و این 
فدراسیون با نگاه سلبی از ورود اسب های نامطلوب، کم ارزش و بی ارزش جلوگیری به عمل می آورد و به وزارت 

جهاد کشاورزی در این راستا مشاوره کارشناسی می دهد.
رئیس فدراسیون سوارکاری با اشاره به فعالیت های نامناسب و پشت پرده در حوزه خرید و فروش اسب از سوی 
برخی جریان ها، تصریح کرد: فدراسیون سوارکاری هیچ ماموریتی در حوزه خرید و فروش اسب ندارد و در این 
زمینه دخالــت نمی کنــد، اما بایــد بدانیم کــه ۴۳ 
هزار اسب ورزشی ثبت شده در کشور وجود دارد و 
فضای فعالیت در این حوزه گســترده شــده است 
و به همین نسبت نیز باید سطح نظارت و برخورد 

گسترش یابد.
خلیلی افــزود: برگــزاری حراج های رســمی خرید و 
فروش اسب از سوی فدراسیون ســوارکاری یکی از 
برنامه های جدی است و اینگونه قصد داریم مانع از 
معامالت در پستو ها و به صورت مخفیانه شویم چرا 
که هر روزه با نامه های مختلفی از دادگاه و شکایات 
افراد در این حوزه مواجه هستیم؛ متقاضیان خرید 
اســب می توانند به صورت رایگان از معاونت فنی 
فدراسیون همگانی مشاوره دریافت و از اشکاالت 
به وجود آمده ناشی از کم اطالعی در حوزه خرید و 

فروش اسب جلوگیری کنند.

رئیس فدراسیون سوارکاری: اسب ایرانی به قطر صادر می شود

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۳۰۰، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۲، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳9۰/۰9/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۳۴۲ مربوط به تقاضای آقای/

خانم داوود شیران مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک 
شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه 
شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات 
ضمیمه شامل مع الواسطه از مالکیت محمدرضا رفیعی و صدیقه شکوری و ابوالقاسم 
سمسارزاده و محمدعلی نجفی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ 
وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز 
گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات 
متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم داوود شیران به شناسنامه شماره ۵۱۵۸ کدملی 
۱۲9۱9۸۲۷۳۶ صادره فرزند محمدتقی نسبت به ششدانگ یکباب باغ به مساحت 
۲۴۰۷/۱۶ مترمربع پالک شماره ۸۷۸/۱ و ۸۸۰/۱ و ۸۸۰ و ۸۷۷ فرعی از ۱۰۸ اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر 
می نماید. شماال به طولهای ۱/۶۵ متر و ۲۷/۸۸ متر دیواریست به پالک ۱۰۸/۸۷۶، 
شرقا به طول  ۵۶/۸۵ متر دیوار اشتراکی مخروبه به پالک ۱۰۸/۸۷۷، جنوبا به طول 
۳/۳۲۰ و ۴۶۵ متر و ۵/۳۰ و ۱/۴۱ متر و ۴/۱۴ متر و ۳/۸9 متر و ۶۴/ و ۵/۴۶ و 9/۰۷ و 
۳/۸۱ و ۲/۳۴ و ۵/۲۳ درب و دیوار به گذر، غربا به طول ۶۵/۷۴ متر دیوار به دیوار پالک 
۱۰۸/۸9۷ حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد 
اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند 
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰۸/۱۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۰۱ - رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۱۷9۶۶ / م الف

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

شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱9۰۰۱۳۰۰، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۰۸/۱۰، مفاد 
آرا هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده ۱ 
قانون و ماده ۸ آیین نامه صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله 
گهی می شود تا شخص یا اشخاصی که  ۱۵ روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آ
به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ 
گهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و  الصاق آ
رسید اخذ نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را به ثبت محل ارائه نمایند. بدیهی است دراینصورت اقدامات ثبت منوط به ارایه حکم 
قطعی دادگاه خواهد بود. درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 
بود. رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱9۰۰۰۳۷۴، ۱۴۰۰/۰۷/۱۲، آقای مهدی ترابی 
عطاآبادی فرزند پرویز سه دانگ مشاع از ششدانگ دو درب باغ به مساحت ۲۳9۸/۲۰ 
مترمربع پالک ۲۸۶ فرعی از ۱۳۸ اصلی واقع در امالک مزرعه غلغله عطاآباد دهاقان 
انتقال عادی مع الواسطه از آقای غالمرضا مومنی مالک رسمی به میزان سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک فوق موضوع ثبت دفتر امالک ۷9 صفحه ۴۰۴، تاریخ انتشار نوبت 

اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۰۱ – اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان دهاقان – ۱۲۱۶۵9۶ / م الف

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۵۰۰۰۱۵۸، ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض و بالمنازع متقاضی 
آقای سیروس آل محمدی فرزند مندنی بشماره شناسنامه ۸۰۴  صادره از ایذه در یک باب 
مغازه به مساحت ۴۱/۰۳ مترمربع ۳۰۱ اصلی واقع در ۱۶ به آدرس حاجی آباد خ شاهد 
پالک ۲۵ خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد ابدالی  محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. نوبت اول: ۱۴۰۰/۰9/۰۱، نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۱۵ - علی 

جوانی رییس ثبت اسناد و امالک شاهین شهر – ۱۲۲۵۴۴۷ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۴۳9 مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ هیات سه خانم مرضیه 
خوانساری رزوه به شناسنامه شماره ۵۷9۸ کدملی ۱۲۸۷۳99۳۱۲ صادره اصفهان فرزند 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۸۲/۳۰ 
مترمربع پالک شماره ۲ فرعی از ۱۵۱۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد 
و امالک شمال اصفهان از سند ۳۶۰۳، 9۰/9/۳۰ دفترخانه ۳۶۴ اصفهان رای شماره 
۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۴۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ هیات سه آقای حسن جعفری 
به شناسنامه شماره ۷۲۱۵۰ کدملی ۱۲۸۱۸۲۰۲۱۰ صادره اصفهان فرزند اسماعیل 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۸۲/۳۰ مترمربع 
پالک شماره ۲ فرعی از ۱۵۱۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک 
شمال اصفهان از سند ۳۶۰۳، 9۰/9/۳۰ دفترخانه ۳۶۴ اصفهان لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰9/۰۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۱۶ – رییس 

اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان – ۱۲۲۶۸۴۱ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰9۴۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ هیات سه آقای رسول 
زارعی زفره به شناسنامه شماره ۲۱۴۲ کدملی ۱۲۸۸۱۰۰۰۸۶ صادره اصفهان فرزند 
محمدرضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۴۰/۷۸ مترمربع پالک 
شماره ۲۰ فرعی از ۱۵۱۸۷ اصلی واقع در بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان از سند ۵۴۰۸۳، 9۸/۰۴/۲۲ دفترخانه ۱۱۴ اصفهان و سند اقرارنامه ۵۷999، 
99/۰۷/۱۴ دفترخانه ۱۱۴ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  ۱۵ روز آ

اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۰9/۰۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۱۶ – رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک شمال اصفهان – ۱۲۲۷۲۲۸ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰9۳۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ هیات ۳ خانم مهری 
عکاف زاده به شناسنامه شماره ۱۷۴۳ کدملی ۱۲۸۶۸۱۳۴۸۴ صادره از اصفهان فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۰/۱۰ مترمربع پالک شماره 
۶۵۴ فرعی از 99 اصلی واقع در بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰9/۰۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

۱۴۰۰/۰9/۱۶ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان – ۱۲۲۷۲۱۷ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰9۱۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ هیات سه آقای احمد 
بهرامی به شناسنامه شماره ۱۳۱۲ کدملی ۱۲۸۷۷۳۳۱۸۲ صادره اصفهان فرزند حبیب 
اله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۵۳/۱۶ مترمربع پالک شماره 
۳۰9 اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از مالکیت 
مالک رسمی شهرداری اصفهان از سند ۶9۶9۴، ۷۳/۰۱/۱۵ دفترخانه 9 اصفهان لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰9/۰۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

۱۴۰۰/۰9/۱۶ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان – ۱۲۲۷۲۳۷ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰9۴۳9 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ هیات ۳ آقای علی 
اکبر محمدی خوندابی به شناسنامه شماره ۲۶ کدملی ۱۰9۱9۲۴۶۶۱ صادره نجف 
آباد فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۴۳/۳۵ مترمربع 
پالک شماره ۴۶۷ فرعی از 99 اصلی واقع در بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان از سند ۲۴۶۷۱، 9۴/۱۱/۱۷ دفترخانه ۱۸9 اصفهان از موردثبت صفحه ۱۶۷ 
دفتر ۲۲ امالک و سند ۲۵۶۸9، 9۵/۰۴/۱9 دفترخانه ۱۸9 اصفهان طبق شماره دفتر 
امالک الکترونیکی ۱۳9۵۲۰۳۰۲۰۲۶۰۰۲۳۳9، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۰9/۰۱، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۱۶ – رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان – ۱۲۲۷۲۲۶ / 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 ۳ 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 ۱۵ روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۶۸9۷ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ سعید حیدری مورنانی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه ۲۷۴ 
صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲9۱۴۶۰۶۵9 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 
برروی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱ واقع در بخش ۱۸ ثبت اصفهان به مساحت ۱۸۰ 
مترمربع. خریداری طی سند رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰9/۰۱ – تاریخ 
انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۱۶ – رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان مهدی 

صادقی وصفی – ۱۲۲۷۲۳۲ / م الف   

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

شماره: ۱۳99۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۸۵۲9، تاریخ: ۱۳99/۰۸/۰۴، جلسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳9۰/۰9/۲۰ باحضور امضاکنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات 
تشکیل و پرونده کالسه ۱۳99۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۸۴۳ مربوط به تقاضای آقای/خانم 
کرمعلی جعفری مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره 
فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس 
از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق 
پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه 
۵۲۶ دفتر ۱۳۶ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت 
آقای/خانم کرمعلی جعفری به شناسنامه شماره ۱9۶ کدملی ۱۱۴۱۳۷۸۰۷۸ صادره 
فرزند لطفعلی نسبت به ششدانگ یکباب دامداری به مساحت ۱۸۸/۴۳ مترمربع پالک 
شماره 99 فرعی از ۸۴۳ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک خمینی شهر 
تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. شماال به طول ۱۰ متر دیوار به دیوار پالک 
۱۱9/۴۸۴، شرقا به طول ۲۱ متر دیواریست به جوی، جنوبا به طول ۷/۶۵ متر دیواریست 
به جوی، غربا به طول ۲/۱۷ متر دیوار و درب است به گذر حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای 
ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
۱۳ آیین نامه اجرائی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی 
تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام 
نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰9/۰۱ 

- رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر نبی اله یزدانی – ۱۲۱۷۶۰۲ / م الف

آگهی

چگونه عوارض مصرف کورتون را 
خنثی کنیم؟ 

داروی کورتیزون کــه به منظور 
کاهش عفونــت در بــدن تجویز 
می شــود، عوارضــی را دارد کــه 
می توان با پیــروی از رژیــم غذایی مناســب از آن 
پیشگیری کرد.  اخیرا و همزمان با شیوع بیماری 
کرونا که عــوارض جانبی زیــادی را ایجــاد می کند 
پزشــکان دارو های کورتیزون را برای مدت زمان 

مشخص و تحت نظر خود تجویز می کند.
مشخص شده است که درمان مشکالت سالمتی 
کورتیــزون منجــر بــه بیماری هــای دیگــری  بــا 
می شود که برخی از آن ها مربوط به وزن و برخی 
دیگر به وضعیت سالمتی بیمار قبل از شروع این 

درمان مربوط می شود.
بیمار مصرف کننده این دارو هــا باید مراقب نوع 
تغذیه خود باشد. روان وزنی، متخصص تغذیه، 
با توجه به اهمیت این موضوع، به تاثیر دارو های 
کورتیزون بر بدن و نکاتی برای برخورد سالم با این 

دارو اشاره کرده است.
      کورتیزون چیست؟

کورتیــزون یک مــاده هورمونی اســت که توســط 
بدن انسان به منظور تنظیم نمک و آب در بدن 

ترشح می شود.
 این هورمون نقش کلیدی در تنظیم فرآیند های 
مهــم بــدن انســان ماننــد متابولیســم و ایمنــی 
دارد. ایــن هورمــون در درمــان التهــاب بــدن 
اســتفاده می شــود و در چندیــن جنبــه پزشــکی 
کاربــرد دارد. با ایــن حــال، مصــرف دارو هــای 
کورتیــزون بــا برخــی غذا هــا منجــر بــه تداخالتــی 
می شــود که می تواند به صورت افزایــش وزن در 

بدن ظاهر شود.
      آیا دارو های کورتیزون واقعا باعث 

افزایش وزن می شوند؟
بــر اســاس تحقیقــات و آزمایش هــای علمــی، 
کورتیــزون منجــر بــه افزایــش وزن  دارو هــای 
می شود، این مطالعات نشــان داده است که ۷۰ 
درصد افــرادی که این دارو هــا را مصرف می کنند 

اضافه وزن پیدا می کنند. 
هر چه دوره مصرف کورتیزون و مقدار داده شده 
طوالنی تر باشــد، عوارض منفی بیشــتر است که 

در بیشــتر موارد بــه صــورت احتباس مایعــات یا 
افزایش وزن ظاهر می شود.

با وجود تمام این عوارض جانبی، با قطع مصرف 
دارو هــای کورتیــزون، بــدن بــه تدریــج شــروع 
بــه بازگشــت بــه حالــت عــادی می کنــد. اضافــه 
وزن ایجاد شــده طی یــک دوره زمانــی از ۶ ماه تا 

یک سال کاهش می یابد.
توصیه های تغذیه ای هنگام مصرف کورتیزون

روان وزنــی متخصــص تغذیــه، مجموعــه ای از 
دســتورالعمل ها را بــرای کاهش افزایــش وزن در 
حیــن مصــرف کورتیــزون و پــس از قطــع آن ارائه 

کرده است.
 این نکات بر موارد زیر تمرکز دارند:

۱- مقــدار ســدیم مصرفــی در طــول روز را کاهش 

دهیــد. به ایــن دلیل کــه فراوانی ســدیم در بدن 
باعث می شــود مایعــات بیشــتری در بدن حفظ 
شــود. توصیه می شــود از مصرف کنســرو، سس 
سویا و اضافه کردن نمک زیاد به غذا پرهیز شود.

۲- بهتــر اســت از مصرف شــکر بــه دلیــل افزایش 
احتبــاس آب در بــدن و افزایش وزن خــودداری 

شود.
۳- پتاســیم بیشــتری بخورید، پتاســیم در موز، 
آووکادو، ســیب زمینی شــیرین، زردآلو خشــک، 
گوجــه فرنگی، لوبیــا، ماهــی آزاد و ماســت وجود 

دارد.
۴- ســبزیجات و میوه هــا زیــادی مصــرف کنید، 
زیرا به دلیــل فیبــر موجــود در آن ها مــدت زمان 

بیشتری احساس سیری می کنید.

۵- برای رفع گرسنگی، وعده های غذایی را به ۶ 
وعده غذایی کوچک در طول روز تقسیم کنید.

۶- کربوهیدرات هــای پیچیــده که حــاوی فیبر 
هستند را انتخاب کنید.

۷-خــوردن پروتئیــن در هــر وعــده غذایــی، بــه 
منظور افزایش احساس سیری و کاهش اشتها

۸- انجام تمرین ورزشی که برای هر فرد مناسب 
است و از انجام آن لذت می برد.

بر ایــن اســاس، دارو هــای کورتیــزون، علیرغــم 
عوارضــی کــه بــر ســالمت فــرد دارنــد، در درمــان 
انــواع مشــکالت ســالمتی مهــم هســتند. پــس 
می تــوان با مصــرف صحیح ایــن دارو و پیــروی از 
رژیم غذایی ســالم از عوارض ناشی از مصرف این 

دارو پیشگیری کرد.

دانستنیها

چربی شکمی عارضه ای است،که بسیاری از افراد 
را آزار می دهد.در این گزارش به شما راهکار هایی 
را معرفی می کنیم تا از شــر چربی های شکمی رها 
شوید.   از گذشته  روش هایی برای خالص شدن 
از شر چربی های شکمی با گیاهان دارویی و سایر 
دســتور العمل هــا وجــود داشــته اســت، اما ایــن 
درست نیست و فرد باید عالوه بر تمرینات ورزشی 
مناسب، از یک رژیم غذایی سالم نیز پیروی کند و 
در ادامه نکاتی بیان شده است؛ که به شما در مورد 
چگونگی خالص شدن از شر چربی شکمی برای 

همیشه کمک می کند: 
      استرس را از خود دور کنید

یکی از مهم ترین راه ها برای از بین بردن چربی های 
شکم، انجام ورزش ها و فعالیت های لذت بخش 
مانند یوگا و مدیتیشن است که به کاهش استرس 
که منجر به تجمع چربی در ناحیه شکم می شود، 
کمک می کنــد. هورمــون کورتیــزول از غــدد فوق 
کلیوی، و افزایش ســطح این هورمون بــا افزایش 
اشــتها و ذخیره چربــی در بــدن، به خصــوص در 
ناحیه شــکم، در زنانی که قبال دور کمر بزرگ تری 

دارند، افزایش می یابد.
      کاهش مصرف قند ها 

بسیاری از غذا ها حاوی فروکتوز هستند و مصرف 

بیش از حد فروکتوز با بسیاری از بیماری های مزمن 
مانند دیابت نوع ۲، بیماری قلبی، چاقی و افزایش 

تجمع چربی در ناحیه شکم مرتبط است. 
      ورزش هوازی انجام دهید

ورزش هــوازی یکــی از مهمتریــن تمرینــات برای 
خالص شدن از شــر شــکم و ارتقاء سالمت کلی و 
سوزاندن کالری است. مصرف کربوهیدرات های 
تصفیه شده را کاهش دهید مصرف غالت کامل 
به جای کربوهیدرات های تصفیه شــده توصیه 
می شود که باعث کاهش تجمع چربی در اطراف 
ناحیــه شــکم می شــود. خــوردن غــالت کامــل 
می توانــد ذخیــره چربــی اضافــی را در مقایســه با 
مصرف کربوهیدرات های تصفیه شــده کاهش 

دهد.
      انجام تمرینات مقاومتی

انجــام ترکیبــی از تمرینــات مقاومتی ماننــد وزنه 
بــرداری عــالوه بــر تمرینــات هــوازی می توانــد به 
کاهش ســطح چربی احشــایی کمک کند و باید 
به اهمیت این تمرینات در حفــظ توده عضالنی 

اشاره کرد.
      به اندازه کافی خوابیدن

توصیه می شود ۷ ساعت یا بیشتر در شب بخوابید 
و باید مراقب بود که خواب نیز راحت باشد.

تغییر شکل پای کودک نشان دهنده خطری است 
که نیاز به مداخله پزشکی دارد. 

رالــف اســتوکر دکتــر ارتوپــد آلمانــی می گویــد کــه 
ناهنجاری های پا در برخی از کودکان تاثیر می گذارد 
و در برخی موارد، شکل پا های کودک نشان دهنده 

خطری است که نیاز به مداخله پزشکی دارد.
استوکر افزود: پا های کودکان گاهی به شکل حرف 
O یعنی قوس دار یا به شــکل حــرف X یعنی رو به 

داخل است.
اســتوکر این ناهنجاری هــا را به عوامــل ژنتیکی یا 
 D عفونت با برخی بیماری ها مانند کمبود ویتامین
کثر این ناهنجاری ها  نسبت داد که خوشبختانه ا
پس از ۱۸ تا ۲۴ ماه برای ناهنجاری های O شکل 
و پس از ۶ تا ۸ سال برای ناهنجاری های X شکل 

خود به خود از بین می روند.
در صورت تداوم ناهنجاری ها برای مدت طوالنی 
تری باید به پزشک مراجعه کرد که در این صورت 
تغییر شکل پای کودک سالمت او را تهدید می کند، 
زیرا ممکن اســت منجر به فرســایش مفصل زانو 
شــود. بدشــکلی های پای کــودک در صورتی که 
بیش از سن ذکر شــده باقی بماند، منجر به عدم 
تعادل عضالنی بدن او نیز می شود که به معنای 
عملکرد مفاصــل ناپایدار اســت که بــه نوبه خود 
باعث عدم تعادل در وضعیت ایستادن بدن با عدم 

تعادل در حین راه رفتن می شود.
این پزشک آلمانی اشاره کرد که این ناهنجاری ها 
از طریق جلســات فیزیوتراپی و مداخله جراحی 

قابل درمان است.

چربی شکمی را به سرعت بسوزانید 

کودکان  ک در شکل پای  نشانه هایی خطرنا

چاقی

کودکان

التهاب قلبی کودکان از عوارضی است که گاهی 
کسن رخ می دهد  در کودکان پس از دریافت وا
که دانشمندان برای آن راهکاری را ارائه داده اند. 
کسیناســیون علیــه کرونا در بســیاری  رونــد وا
از کشــور های جهــان تشــدید شــده اســت. 
مدتی اســت که غول هــای داروســازی جهان 
کسن هایی مناســب برای کودکان باالی ۱۲  وا
ســال تهیه کرده اند. مقامات کشــور ها یکی از 
پیش نیاز ها برای بازگشــایی مــدارس را تزریق 
کســن بــه کــودکان بــاالی ۱۲ ســال عنــوان  وا

کرده اند.
با ایــن حــال، برخــی از والدیــن نگران عــوارض 
کــودکان هســتند.  کســن در  جانبی ایــن وا
شــواهد نشــان داده اســت در برخی موارد نادر 
کســن کرونــا می تواند باعث بــروز التهــاب در  وا
قلب کودکان شود. حال دانشمندان انگلیسی 
راهکار ســاده ای برای کاهش این خطر در نظر 

گرفته اند.
بر این اساس، محققان می گویند برای کاهش 
دادن خطر بسیار نادر التهاب قلب بر اثر تزریق 
کســن کرونا توصیه می شــود کودکان باالی  وا
۱۲ ســال میان دریافت دوز نخســت و دوز دوم 
۱۲ هفته فاصله بدهند. مطالعات نشان داده 
اســت التهاب قلب در کــودکان باالی ۱۲ ســال 

تنها ۹ مورد در هر یک میلیون نفر رخ می دهد.
با این وجود مقامات بهداشتی انگلیس نگران 
کسیناسیون کودکان هستند.  تاخیر در روند وا
کی از آن است که از زمان بازگشایی  مطالعات حا
مــدارس در ســال میالدی جــاری یــک دانش 
آموز از هر ۲۰ نفر به کرونا مبتال شــده است. این 
موضوع می تواند به تشــدید همه گیری کرونا 

در این کشور منجر شود.
هم اینک فاصله اســتاندارد میان دریافت دوز 
کســن کرونا در افراد بزرگسال  نخســت و دوم وا
)بــاالی ۱۸ ســال( ۴ هفتــه اســت. با ایــن حال 
مقامات بهداشتی برای کاهش خطر التهاب 
قلبی در کودکان این فاصله را به ۱۲ هفته افزایش 

داده اند.

کودکان

راهکار مقابله 
با التهاب قلبی کودکان 

کرونا  کسن  پس از دریافت وا
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فروشــگاه  در  اپلیکیشــن اندرویدی  هفــت 
گوگل پلی شناســایی شــده که حــاوی بدافزار 
جوکر هســتند و باید فورا از گوشی شما حذف 

شوند.
شــرکت کسپراســکای اعــالم کــرده اســت کــه 
هفــت برنامــه در فروشــگاه گوگل پلــی حــاوی 

بدافزار جوکر هستند. 
این بدافزار بسیار شبیه تروجان عمل می کند 
و پــس از وقــوع حمــالت توســط بســیاری از 

کاربران گزارش شده است. 
گرچه گوگل این برنامه ها را از گوگل پلی حذف  ا
کــرده اســت، اما ایــن برنامه هــا همچنــان در 
دســتگاه هایی که روی آن ها نصب شده اند، 

وجود دارند.
پیدا کردن برنامه های آلوده به بدافزار بســیار 
رایج است، به خصوص در فروشگاه گوگل پلی 
گــوگل همــواره ســعی  گرچــه  برای اندرویــد. ا
می کنــد برنامه هایــی را کــه در پلی اســتور قرار 
می گیرنــد بررســی کنــد، باوجود ایــن برخی از 
برنامه های مخرب تمایل دارند از این مرحله 

عبور کنند. 
گوگل سخت کار کرده است تا از شر برنامه های 
کــه می تواننــد دســتگاه ها را آلــوده  مضــری 
کرده و قربانیان را در برابر ســرقت و موارد دیگر 

آسیب پذیر کنند خالص شود.
اخیرا هفت برنامه اندرویدی آلــوده به بدافزار 
جوکــر در فروشــگاه گوگل پلی مشــاهده شــده 

است. 
مشــاهده این  از  کاربــران  گــزارش  از  پــس 
مشــکالت بدافــزاری، گوگل ایــن برنامه هــا را 
حذف کرده اســت، با این حال، ایــن واقعیت 
توســط  حاضــر  حــال  در  برنامه هــا  که ایــن 
میلیون ها کاربر استفاده می شوند، همچنان 

نگران کننده است. 
گــر کاربری ایــن برنامه هــا را دانلــود  بنابرایــن ا
کــرده باشــد، همچنــان در گوشــی اش وجــود 

دارند و کاربران حتما باید نسبت به حذف این 
برنامه ها اقدام کنند.

 Now QRcode ایــن هفــت برنامــه عبارتنــد از
 Battery و EmojiOne Keyboard و Scan
 Charging Animations Battery Wallpaper
 Volume Booster و Dazzling Keyboard و
Super Hero- و Louder Sound Equalizer
Effect و Classic Emoji Keyboard. تلفــن 
گر این  خــود را به طــور کامــل بررســی کنیــد و ا
برنامه هــا را در گوشــی های اندرویدی خــود 

دارید، فورا آنها را حذف کنید.
در میان جرایم ســایبری مختلفی کــه در بروز 
آلودگی هــای تروجانــی دخیــل هســتند، این 
برنامه هــای بدافــزاری روش هایــی ماننــد 
پیگیری هــای  و  جعلــی  ک های  اشــترا
درون برنامــه ای را بــه کار می گیرنــد کــه بعــدا 
می تواننــد بــا پول ســازی غیرقانونــی مرتبــط 

شوند. 
کــردن  کننــد و از بــاز  کاربــران بایــد احتیــاط 
ناشــناس  منابــع  از  مشــکوک  لینک هــای 
خــودداری کننــد. جرایــم ســایبری بــا توجــه 
به این واقعیت که روزانه افراد بیشتری آنالین 
هســتند، در حال افزایش اســت و بســیاری از 
حالت های جدید دزدی و کالهبرداری ظاهر 
کنون به  شــده اند. خدمات بازی آنالین نیــز ا
بســتر جدیدی برای رشــد چنین فعالیت ها و 

شرارت های مخربی تبدیل شده اند. 

 کاربران می تواننــد برای حذف یــک عکس یا 
کلیــپ ویدیویی در یک اســالید، ابتــدا آیکون 
ســه نقطــه را زده و ســپس گزینــه ویرایــش را 

انتخاب کنند.
گرام از ســال ۲۰۱۷ بــه کاربــران امکان  اینســتا
کثر ۱۰ عکس و ویدیو در یک پست  ارسال حدا
را فراهم کرد اما با گذشت چهار سال، به تازگی 
امکان حذف یک عکس یا کلیپ ویدیویی در 

یک اسالید را فراهم کرده است.
گرام در یکــی از  آدام موســری، مدیر اینســتا
آپدیتهــای ویدیویــی هفتگــی اخیــرش بــه 

توصیف جزییات قابلیت جدید پرداخت.
کاربــران می توانند بــرای حذف یــک عکس یا 

کلیــپ ویدیویی در یک اســالید، ابتــدا آیکون 
ســه نقطــه را زده و ســپس گزینــه ویرایــش را 
انتخاب کننــد. در مرحلــه بعــد روی تصویر یا 
کلیپــی کــه می خواهنــد حــذف کننــد، رفته و 
آیکون حــذف را بزنند. به گفته موســری، این 
قابلیت در حال حاضر تنهــا برای iOS موجود 
اســت و بزودی برای اندروید عرضه می شــود. 
وی اذعان کرد این قابلیــت باید زودتر از این از 

گرام عرضه می شد. سوی اینستا
بــرای کاربرانی کــه در آمریکا زندگــی می کنند، 
 Rage Shake یک قابلیت جدیــد دیگر به نــام
گر در هنگام  فراهم شده است. با این قابلیت، ا
گرام کاربران با مشکلی روبرو  استفاده از اینستا
شدند، می توانند گوشی خود را تکان دهند. 

گ  گــزارش بــا کاربــری  با ایــن عمــل، رابــط 
اپلیکیشن ظاهر می شــود. کاربران می توانند 
مشــکل را بــه شــرکت گــزارش کنند. موســری 
کمــک  گرام  به اینســتا قابلیــت  گفت: ایــن 
می کنند ایرادات خاصی که باید رفع شــوند را 

در اولویت قرار دهد. 

گــر بــه دنبــال ترفنــدی بــرای مخفــی کــردن  ا
گــزارش را از  عکــس در آیفــون هســتید، این 
گــی  دســت ندهیــد.  اپــل چنــدی پیــش ویژ
آلبوم مخفی را برای آیفون و آیپد معرفی کرد. 
قبــل از آلبوم مخفــی، همه عکس ها همیشــه 
در کتابخانــه یا در مــوارد اخیر قابل مشــاهده 
بودند و هیچ راهی برای پنهــان کردن تصاویر 
در آیفون وجود نداشــت و فقط می توانستید 
از برنامه های شخص سومی که به عنوان قفل 
عمل می کنند استفاده کنید که این برنامه ها 

نیز همیشه قابل اعتماد نیستند.
البته همچنان مشکل آلبوم مخفی وجود دارد 
چون به راحتی قابل دسترس است. هرکسی 
که بــه تلفــن شــما دسترســی دارد می تواند به 
پاییــن آلبــوم رفتــه و همــه عکس هایــی را کــه 

می خواهید خصوصی نگه دارید، ببیند.
البته یــک ترفند بــرای مخفــی کــردن تصاویر 
در آیفــون وجــود دارد. برای اســتفاده از آن به 
برنامه Photos در آیفون خود بروید و عکسی را 

که می خواهید مخفی باشد را باز کنید. 
ســپس بر روی گزینه "Edit" در گوشــه ســمت 
راست باال کلیک کرده و سپس از گوشه سمت 
راســت بــاال بــر روی گزینــه "Markup" کلیــک 

کنید.
کنون صفحــه پیکربندی باز خواهد شــد. به  ا
نــوار ابزار در پاییــن صفحه برویــد و روی گزینه 
"+" ضربه بزنید. ســپس از منوی همپوشانی، 
شــکل مربع را انتخاب کنید. )برای تغییر نوع 
کادر، روی نماد ســمت چپ نوار ابزار ویرایش 

کنون از میان گزینه های ظاهر  کلیک کنید.( ا
شده، "Filled Square" )گزینه اول( را انتخاب 

کنید.
حاال انــدازه مربــع روی تصویر را طــوری تغییر 
دهید که تصویر کامال مخفی شود. در نهایت 
روی Done در گوشه باال ســمت راست ضربه 
کنون بــه صفحه ویرایــش برگردید. در  بزنید.ا
گوشه پایین سمت راســت روی Done کلیک 
کنون  کنیــد تا ویرایــش تصویــر ذخیره شــود. ا
عکس شــما کامال مخفــی خواهد شــد و فقط 

یک تصویر خالی است.
بــرای بازیابــی عکــس اصلــی خــود، دوبــاره 
بــر روی گزینــه "Edit" کلیــک کنیــد. ســپس 
"بازگشــت" را در گوشــه پاییــن ســمت راســت 
بزنید. یک درخواست تأیید ظاهر خواهد شد 
 Return to ،و بــرای بازیابی تصویر اصلی خــود

Original Image  را انتخاب کنید.
توجه داشته باشید که پنهان کردن عکس ها 
بــه صــورت انبــوه عملــی نیســت. امــا بــرای 
عکس های با حساســیت باال ایــن روش عالی 

است.

کدام اپلیکیشن ها حاوی بدافزار جوکر هستند؟

گرام امکان حذف عکس  اینستا
کرد  از اسالیدها را فراهم 

کردن عکس در آیفون  ترفند مخفی 

فناوری خطرات زباله های فضا 
برای انسان های کره زمین 

زباله هــای فضایــی بــه بقایــای 
موشک ها و ماهواره ها محدود 
نمی شوند، بلکه قطعات فلزی و 
سوخت منجمد را نیز شامل می شوند.  کنجکاوی، 
بشــریت را به ســمت افراط ســوق داده است. بعد 
از اینکه انسان قاره ها را کشف کرد، به آسمان سوق 
گرچه در پنجاه  پیدا کرده و به بررسی آن پرداخت. ا
کتشافاتی برسد و به فضا  سال گذشته او توانسته به ا
برود، اما تکرار این بازدید ها باعث ایجاد مشــکالت 

جدی، همچون" زباله فضایی" شده است.
کی از آن است که برای رفتن به یک پرواز  گزارش ها حا
فضایی، فضانورد باید از موشک هایی استفاده کند 
کثر آن ها پس از انجام وظایف خود در مدار زمین  که ا
گیر می کنند. طی سال های گذشــته، مدار اطراف 
زمین مملو از زباله های فضایی خطرناک شده که ۶۰ 
برابر سرعت یک گلوله می چرخند و جان موجودات 

فرازمینی را در معرض خطر قرار می دهند.
      زباله های فضایی و خطرات آن

زباله های انســانی دیگر مشــکلی نیســت که فقط 
سیاره زمین را تحت تأثیر قرار دهد، بلکه گسترش 
یافته و به سمت فضای بیرونی نیز پرواز کرده است. 
از دهه ۱۹۶۰ زباله فضایی که در مدار زمین و سیارات 
منظومه شمسی می چرخند تشکیل شده است. 
زباله های فضایی به بقایای موشک ها و ماهواره ها 
محدود نمی شــوند، بلکه ایــن بقایــا می توانند به 
کوچکــی بقایــای پوســته ای از رنگدانــه فضاپیما، 
قطعات فلزی، سوخت منجمد، پیچ ها و میخ ها، 

دستکش ها و دوربین ها باشند.

در سال های اخیر، زباله های فضایی به دلیل خطر 
و ظرفیت مخرب بســیار زیاد، مورد توجه گسترده 
آژانس ها و نهاد های فضایی بین المللی قرار گرفته اند 
که پیش بینی می شــود آســیب های شــدیدی به 
ســاختار فضاپیما ها و ماهواره ها وارد کنند. ناســا 
تخمین زده کــه تقریبا ۵.۵ میلیون کیلوگــرم زباله 
انســانی در مدار زمین وجود دارد که بیش از ۲۳۰۰۰ 
مورد آن بزرگتر از ۱۰ سانتی متر،  نیم میلیون دیگر بیش 
از یک سانتی متر و حدود یک میلیون بزرگتر از یک 
میلی متر هستند؛ ناسا اعالم کرد که در حال ردیابی 
بیش از ۲۷ قطعــه زباله فضایی اســت. با این حال 
بسیاری از آن ها کوچکتر و غیرقابل ردیابی هستند.

کسازی        آیا زباله های فضایی را می توان پا
کرد؟

ماهواره هــای Astroscale ژاپــن در یــک مأموریــت 
ک سازی زباله های فضا،  فضایی آزمایشی برای پا
بــه مــدار زمیــن  پرتــاب شــدند.البته این موضوع 
هنــوز دارای عالمــت ســوال های زیادی اســت، به 
ویژه با پیشنهادات بسیاری برای مبارزه با معضل 
آشغال های فضایی، مانند تورها، توپ های لیزری، 
توپ های فــوم غول پیکــر، توری هــا و بادبان های 
خورشــیدی، عالوه بر بازو ها و پنجه هــای رباتیک 
که به صورت جمعی هستند، اما روش ها بکارگیری 

آن ها هنوز مورد بحث است.

با توجه به پیشــنهادات فراوان و تشــدید مشــکل 
زباله های فضایی، شرکت ژاپنی "Astroscale" در ۲۲ 
مارس سال گذشته ماهواره هایی را در یک ماموریت 
کسازی زباله های میدان  فضایی آزمایشی برای پا
مداری بــه فضا پرتاب کرد کــه آن را ســرویس پایان 
زندگی نامید  که از طریق اســتفاده از یک سیستم 
مغناطیسی می تواند اجسام پایدار و حتی غلتشی 
را، چه برای دفع و چه برای نگهداری در مدار، بگیرد.
در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد ها و قرار گرفتن 
در چارچوبی واقع بینانه، انتظار می رود شرکت های 
کســازی زباله های فضایی در آینده نزدیک جزو  پا

سودآورترین شرکت ها باشند.

هواوفضا

داستان کوتاه

در عمق اقیانوس آرام نوعی ماهی با ظاهری 
ک زندگی می  کند کــه دارای  بســیار وحشــتنا

بیش از ۵۵۰ دندان است.
در قلــب اقیانــوس آرام مخوف ترین ماهی به 
نام »Lingcod« زندگی می کند که بیش از ۵۵۰ 
دنــدان دارد و خیلی ســریع رشــد می کند. به 
گزارش روزنامه انگلیسی دیلی استار، این ماهی 
وحشتناک ترین ماهی اقیانوس آرام محسوب 
می شود و دارای دندان هایی است که همگی 

مانند تیغ هستند.
روغن  ماهی دراز

“روغــن  ماهــی دراز”)Lingcod( یــک ماهــی 
درنــده اســت کــه در شــمال اقیانــوس آرام 
زندگــی می کنــد. طول ایــن ماهی هــا هنگام 
بلوغ به ۵۰ سانتی متر می رسد و برخی از آن ها 
از این محــدوده فراتــر می روند و تــا ۱.۵ متر قد 

می کشند.
این ماهی ها به جای دندان پیشین، آسیا و 
نیش، صدها دندان تیز و میکروسکوپی روی 
آرواره های خود دارنــد. کام آن ها نیز با صدها 

ریزدندان تیز پوشیده شده است.
پشــت یــک ردیــف از آرواره هــای آن هــا ردیف 
دیگری از آرواره های حلقی وجود دارد که این 
ماهــی بــرای جویــدن غــذا از آن هــا اســتفاده 

می کند.
گرچه ایــن نــوع دهــان و دنــدان در دنیــای  ا
پستانداران عجیب به نظر می رسد اما دهان 
روغن ماهی دراز در میان ماهی های استخوان 
تقریبا عادی اســت و آن را تبدیــل به گونه ای 

خاص برای مطالعه می کند.
او می گویــد: از آن جــا کــه دندان هــای افتاده 
زیادی یافت می شود مشخص است که این 
ماهی دندان ریزی زیــادی دارد. اما ما میزان 

آن را نمی دانستیم.
کوهن و “امیلی کار”)Emily Carr( نویســنده 
اصلــی مطالعــه و دانشــجوی کارشناســی 
زیست شناســی از دانشــگاه فلوریــدا جنوبی 
برای به دســت آوردن تعداد دندان هایی که 
روزانه از دست می روند ۲۰ ماهی را درون مخزن 
آب نگهداری کردند. دندان های این ماهی ها 
بســیار کوچــک اســت و بنابرایــن فهمیــدن 
سرعت از دست رفتن دندان ها کار آسانی نبود. 
آن دو نمی توانســتند به راحتی دندان هــا را از 
کف مخزن جمع آوری کنند. بنابراین محققان 
ماهی ها را درون مخزنی از رنگ قرمز رقیق قرار 

دادند تا دندان های آن ها رنگی شود.

روزی قرار بــر اعدام قاتلی شــد. وقتی قاتل 
بــه پــای دار رفــت و طنــاب را دور گــردن او 
گهان روانشــناس ســر رسید و  آویختند، نا

بلند داد زد دست نگه دارید. 
آنها از دار زدن مرد منصرف شــدند و گوش 

به سخنان روانشناس سپردند. 
مگــر  گفــت:  حضــار  بــه  رو  روانشــناس 
نه اینکه ایــن مرد قاتل اســت و باید کشــته 

شود؟ 
همه جواب دادند بله. 

روانشــناس ادامــه داد: پــس بگذاریــد من 
بــه روش خودم ایــن مــرد را بکشــم. همــه 

قبول کردند. 
سپس روانشناس مرد را از باالی دار پایین 
آورد و او را روی تختــه ســنگی خوابانیــد و 
چشــمانش را بســت و بــه او گفــت: ای مرد 
قاتل مــن شــاهرگ تــو را خواهــم زد و تو به 

زودی خواهی مرد. 
همه از این گفته روانشناس تعجب کردند 
روانشــناس تکــه ای شیشــه از روی زمیــن 
برداشــت و روی دســت مــرد کشــید مــرد 

احساس سوزش کرد. 
ولی حتی دستش یک خراش کوچک هم 

بر نداشت. 
سپس روانشناس قطره چکانی برداشت و 
روی دســت مرد قطره قطره آب می ریخت 
و مــدام بــه او میگفــت: تو خــون زیــادی از 

دست دادی و به زودی خواهی مرد.
مــرد قاتل خیــال می کــرد رگ دســتش زده 
شــده و بــه زودی می میــرد، در صورتی که 

دستش خراش کوچک هم نداشت. 
مدتی گذشت و دیدند که قاتل دیگر نفس 
نمی کشد. او مرده بود. ولی با تیغ؟ با دار؟ 
خیر. او فقط و فقط با زهری به اسم تلقین 

مرده بود. 
گر یک مریضی کوچک و  پس از این به  بعد ا
یا مشکلی داشتید با تلقین بزرگش نکنید، 
چــون تلقیــن، نداشــته ها را بــه داشــته ها 
تبدیــل میکنــد؛ الزم بــه ذکــر اســت کــه بر 
خــالف تلقیــن منفــی تلقیــن مثبــت هــم 

داریم.

مخوف ترین ماهی اقیانوس 
آرام با ۵۵۰ دندان

تلقین

رولت سیب زمینی یکی از انواع 
غذاهــای مجلســی بین المللی 
آن  از  می توانیــد  کــه  اســت 
به عنوان پیش غذا هم استفاده کنید. البته این 
غذای خوشمزه را می توانیم به عنوان یک غذای 

کامل نیز سرو کنیم.
رولت ســیب زمینی با گوشــت و پنیر یکی از انواع 
رولت های بسیار خوشمزه و ســاده است و برای 
مهمانی و تولدها گزینه بســیار شیکی به حساب 
می آیــد. شــما می توانید این رولت ســیب زمینی 
زیبا و جــذاب را با کمک ســیب زمینی و مقداری 
مواد گوشــتی تهیه کنید. بــه دلخــواه می توانید 
مــواد میانی ایــن رولــت را تغییــر دهیــد و از انــواع 
پنیرها مانند ورقه ای یا رنده شده برای این رولت 

جذاب استفاده کنید.
      مواد الزم

• سیب زمینی ۴ عدد
غ ۲ عدد • تخم مر

• پنیر پیتزا ۳ قاشق غذاخوری
خ کرده ۳۰۰ گرم • گوشت چر

• فلفل دلمه ۱/۲ عدد
• پیاز ۱ عدد

• رب گوجه فرنگی ۱ قاشق غذاخوری
• نمک، فلفل سیاه، زردچوبه به مقدار الزم

      طرز تهیه رولت سیب زمینی با گوشت و پنیر
      مرحله اول

ابتدا بــرای تهیه ایــن رولت مــواد میانــی را آماده 
می کنیــم تــا خنــک شــود. برای ایــن کار پیــاز را 
پوست بگیرید و نگینی خرد کنید و داخل تابه به 
همراه کمی زردچوبه تفت دهید تا ســبک شود. 
بعد گوشت چرخ کرده را اضافه کنید و کمی فلفل 
ســیاه و نمک اضافه کنید. فلفل دلمــه را اضافه 
کنید و خوب تفت دهیــد و در انتهــا رب را اضافه 

کنید و تفت داده تــا بوی خامــی رب از بین برود. 
سپس کمی آب اضافه کرده تا گوشت خوب پخته 
و آب آن تبخیر شــود. بعد مواد گوشــتی را از روی 

حرارت بردارید تا خنک شود.
      مرحله دوم

ســیب زمینی ها را پوســت بگیرید و رنده درشــت 
بزنیــد و داخل یــک آبکش قــرار دهید. با دســت 
خوب فشار دهید تا آب اضافی آن حسابی گرفته 
غ و  شــود. ســپس داخل کاســه ریختــه و تخم مر

پنیر پیتزا و کمی نمک و فلفل ســیاه به آن اضافه 
کنید و هم بزنید.
      مرحله سوم

حاال داخل یک سینی یک کاغذ روغنی بیندازید 
و کف آن را خوب با کره چــرب کنید. می توانید از 
ورقه های نسوز استفاده کنید که کار شما بسیار 
راحت می شود. حاال مایه سیب زمینی را داخل 
قالب خوب پهن کنید. ســپس در فــر از قبل گرم 
شــده به مدت ۲۰ الی ۲۵ دقیقــه بگذارید تا رویه 
رولــت طالیی شــود. دقــت کنیــد دماهــای فرها 
متفــاوت اســت. پــس کنــار فــر باشــید تا نســوزد 
و خشــک نشــود، وگرنــه رول نمی شــود و رولــت 

می شکند.
      مرحله چهارم

ج کنیــد و ســیب زمینی  حــاال قالــب را از فــر خــار
پخته شــده را بــا کاغــذ برداریــد روی ســطح کار 
بگذارید. مواد گوشــتی را روی سیب زمینی پهن 
کنید. انتهای کاغذ را بگیرید و محکم رول کنید. 
با کاغذ به قالب برگردانید و ۱۰ دقیقه دیگر داخل 
فر بگذارید و بعد از ۱۰ دقیقه از فر دربیاورید و پنیر 
پیتزا را روی آن بریزید و دوباره داخل فر بگذارید. 
فقــط گریــل )بــاال( را روشــن کنیــد تــا روی رولت 
طالیی شــود. ســپس صبر کنید تا خنک شــود و 

برش بزنید.

گوشت و پنیر رولت سیب زمینی با 

در خــوی بنایی اســت مشــهور 
به »دروازه  ســنگی« که بــه زبان 
مردم خوی به »قاال قاپیســی« 

نیز شهرت دارد.
 ایــن اثــر در بخــش جنوبــی بــازار و به ســمت شــهر 

سلماس قرار گرفته است. 
بــا توجــه بــه نظراتــی کــه در مــورد پیشــینه  این 
بنــای تاریخــی وجــود دارد، قدمــت آن متعلــق به 

دوران ایلخانان یا حکومت قاجاریان است.

دروازه سنگی خوی

گردشگری

دستپخت

تشییع پیکر شهید 
مدافع وطن

مراســم تشــییع پیکر مدافــع وطن شــهید 
احسان نصیری با حضور خانواده معظم این 
شــهید و همــکاران داغــدار وی در ســتاد 
فرماندهــی انتظامی شهرســتان لنجــان 
اصفهــان برگــزار و ســپس پیکر ایــن شــهید 

توسط مردم فوالدشهر تشییع شد. 
بعد از برگزاری مراســم پیکر این شهید برای 
کســپاری به زادگاهش در روســتای چم  خا

طاق شهر باغ بهادران اعزام شد.
اســتوار یکــم احســان نصیــری از مأمــوران 
پلیــس لنجــان روز پنــج شــنبه گذشــته در 
عملیاتی برای دستگیری ۲ شرور سابقه دار، 

به شهادت رسید.
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