
 مدیرکل محیط زیست استان اصفهان: 

تنها توان پایش ۱۰ درصد صنایع را داریم
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وضعیت بازار کاالهای اساسی امسال با موج گرانی دوره ای روبه رو شده که نمونه این را می توان در بازار کاالهای گوشت 
مرغ دید که طی روزهای گذشته دوباره شاهد افزایش قیمت آن در بازار هستیم و مسئوالن هر کدام دالیلی برای این 

گرانی مطرح می کنند.
 مدت هاست گرانی گریبانگیر بازار مرغ شده و این کاالی پروتئینی از سفره و سبد خوراک خانواده های بی بضاعت و 
متوسط جامعه حذف شده است، زمانی عدم تخصیص ارز دولتی، رشد قیمت جوجه  یک روزه هر کدام به نوبت دلیلی 
بر این افزایش نرخ ها بوده، اما طی روزهای اخیر که بهای مرغ در بازار اصفهان به تبعیت از کشور با نرخ مصوب جدید 
۳1 هزار تومان توزیع می شود اغلب مسئوالن گرانی و کمبود نهاده ها و اعتراض مرغداران نسبت به قیمت مرغ را عامل 

اصلی افزایش دوباره بهای این کاالی پروتیئنی مطرح کرده اند.
گوشت مرغ از نیاز های اساسی مردم به شمار می رود و تنظیم بازار آن در تمام روزهای سال ضرورتی اجتناب ناپذیر است 
اما فراز و نشیب نرخ های غیرواقعی این محصول در دهه های اخیر تنشی در سبد خرید خانوارها به همراه داشته است.

مرغ از محوری ترین محصوالت در سبد غذایی بخش قابل توجهی از خانوار های ایرانی بوده است اما...

غ چیست؟ پشت پرده گرانی مر

ورشکستگی  مرغداری های اصفهان با نوسانات قیمت

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان:

صنایع اصفهان در حال احیا است

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

هیچ تفاوتی میان استان ها در 
موضوع آب نباید قائل شویم

معاون حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی اصفهان: 

۹۰ درصد از اظهارنامه های 
مالیاتی اصفهان منطبق با 

واقعیت است

فعال شدن 7۰ صندوق 
قرض الحسنه اشتغال زایی 

توسط بسیج در مبارکه 

احداث ۴۰۰ نیروگاه
 خورشیدی در اصفهان
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۵
تکمیل ظرفیت حدود ۹۰ درصد هتل های اصفهان ناراحتی نیما عالمیان در آمریکا

۶

 ۴

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان  :   

ساالنه ۲ هزار عنوان  کتاب در 
اصفهان  مجوز چاپ دریافت  می کند
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# اصفهان  تنها  نیست

 شهردار اصفهان اعالم کرد: 

آمادگی شهرداری 
برای احیای چوگان در اصفهان

۳

۳

۴

۵

با افتتاح فاز یک سایت گلخانه های تولید بذر هیبریدی دانشگاه 
آزاد اسالمی در شهر مجلسی، ۳۰ درصد نیاز کشور به این بذر 

تامین خواهد شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی کشور در بازدید از روند اجرای سایت 
گلخانه های تولید بذر هیبریدی شهر مجلسی گفت: مرحله 
نخست این طرح که از سال گذشته آغاز شده، تا پایان سال به 

بهره برداری خواهد رسید. 
محمد مهدی طهرانچی با بیان اینکه تا سال گذشته تنها ۳ درصد 
از بذر استفاده شده در کشور تولید داخل و مابقی وارداتی بود 
گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته، با تاسیس شرکت های دانش 
بنیان و کارخانه های صنعتی، در آینده از واردات این محصول 

بی نیاز خواهیم شد.

وی تصریح کرد: با توجه به بحران آب و خشکسالی در کشور، 
توسعه فناوری کشت گلخانه ای در دستور کار قرار گرفته و 

دانشگاه آزاد مجلسی هم به زودی مولد فناوری های نو در 
عرصه های گلخانه ای خواهد بود.

رئیس دانشگاه آزاد مرکز مجلسی نیز گفت: سایت گلخانه های 
تولید بذر هیبریدی این دانشگاه در زمینی به مساحت ۵1 هکتار 
و براساس آخرین استاندارد های روز دنیا آغاز شده که در حال 
حاضر اسکلت 1۰ هکتار آن اجرا شده و ۲ هکتار آن نیز آماده 

کشت است.
دکتر خوش فطرت افزود: این سایت مجهز به سامانه اتوماسیون و 
گرمایش سقفی است و شامل بخش های تحقیق و توسعه، سالن 
نشاء و کشت هیدروپونیک است که پس از بهره برداری کامل آن 
برای هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده و حدود یک 

میلیارد بذر هیبرید انواع محصوالت گلخانه ای تولید می شود.

بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد روکش آسفالت برای 
کیفی سازی راه های استان امضا شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اصفهان در ارتباط اینترنتی با بخش خبری ساعت 
۲۰ شبکه اصفهان گفت: برای ارتقای ایمنی عبور و مرور 
و ارتقای کیفی راه ها پارسال بیش از ۲۵۰ کیلومتر روکش 

راه شریانی اجرا شده است.
فرزاد دادخواه با بیان اینکه بیش از هزار و ۲۰۰ کیلومتر 
خرابی رویه راه های استان است افزود: از ابتدای سال 
تا کنون هم بیش از ۲۰۰ کیلومتر ارتقای راه ها اجرا 

شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: 
11.۳ راه های اصفهان دچار خرابی است که از این لحاظ اصفهان 

در رده اول کشور قرار دارد.
مهدی خضری اظهار داشت: استان اصفهان از لحاظ میزان 
کاالی حمل شده به میزان ۵۴ هزار تن در جایگاه اول کشور و از 
لحاظ تعداد مسافر جابجا شده به میزان نزدیک به 1۲ هزار نفر در 
رتبه سوم کشور قرار دارد که موجب تردد یک میلیون و ۲۰۰ هزار 

وسیله نقلیه در روز می شود.
وی در خصوص رانندگان ناوگان مسافربری اصفهان افزود: در این 
استان چهار هزار و ۹۶۶ راننده ناوگان مسافربری فعالیت می کنند 
که سالمت آنها طی انجام چندین فرایند مورد آزمایش قرار می گیرد 

و این افراد از لحاظ بدنی و گواهینامه مشکلی ندارند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان ادامه داد: 
در اصفهان ۷ پایانه بار، ۳۲ پایانه مسافربری، ۴۹۰ شرکت باربری، 

1۰ مرکز معاینه فنی، ۳۵ هزار و ۷۸۶ ناوگان باری، ۴۵ هزار و ۵۲۷ 
راننده بار و ۹ هزار و 1۶۸ راننده مسافر تردد دارند.

     تعداد متوفی اصفهان کمتر از میانگین کشوری است
وی ادامه داد: جایگاه اصفهان به لحاظ تعداد متوفی در شش ماه 
نخست سال جاری با ۳۳۶ متوفی در جایگاه ششم کشور بعد از 
استان های فارس، سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان رضوی 
و آذربایجان شرقی قرار دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

دو پله بهبود داشته است.
خضری اضافه کرد: اصفهان از نظر شاخص تعداد متوفیان به هر 
1۰۰ کیلومتر راه به غیر راه های روستایی با ۶ متوفی در رده بیستم 
کشور قرار دارد، این در حالی است که میانگین این شاخص در 
کشور ۸.۵ نفر است که وضعیت خوب استان اصفهان را نشان 
می دهد، همچنین از لحاظ درصد تغییر متوفیان اصفهان با رشد 

نه چندان زیاد رتبه هفتم کشور را در اختیار دارد.

وی در خصوص وضعیت تعداد مصدومان تصادف گفت: استان 
اصفهان با 1۲ هزار و ۲۵۳ مصدوم در شش ماهه نخست سال 
جاری بعد از تهران و خراسان رضوی سومین استان با بیشترین 
تعداد مصدوم است، همچنین با ۹ درصد افزایش مصدومان 
استان اصفهان رتبه 1۷ کشور در افزایش تعداد مجروحین را در 

اختیار دارد.
     ۹۰ درصد مناطق پرخطر آشکارسازی شدند

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با اشاره 
به شناسایی نقاط پر تصادف ابراز داشت: ۵1 نقطه دارای تصادف 
مصوب در استان اصفهان شناسایی شده است، همچنین بر 
اساس معیار کشوری ۶۷ نقطه پر تصادف دیگر نیز شناخته شده 

که در کل شامل 11۸ نقطه پر تصادف و دارای تصادف می شود.
وی اضافه کرد: در این راستا بر اساس امکانات موجود رفع حادثه 
خیز آغاز گردیده است، که بیش از ۹۰ درصد این نقاط آشکارسازی 
شده و خطر ۵۰ درصد آنها نیز رفع شده و ۲۹ نقطه نیز با پلیس 
راه صورت جلسه شده است. خضری با تاکید بر اینکه راه های 
اصفهان خسته است، ادامه داد: 11.۳ درصد خرابی راه های 
کشور در اصفهان است که این اصال خوب نیست و و در این راستا 
۳1۳ پروژه با پیشرفت فیزیکی میانگین ۶۵ درصد در حال انجام 

است که 11۰ مورد از آنها پروژه روکش آسفالت است.
وی ادامه داد: از ۳1۳ پروژه در حال انجام 11۰ پروژه روکش 
آسفالت، ۳۰ پروژه رفع نقطه پر تصادف، ساخت و تعریض ۳۳ 
دستگاه پل و ارتقای ایمنی 1۴۰ مقطع هستند که شامل روکش 
آسفالت راه شریانی به طول ۴۰۰ کیلومتر، روکش آسفالت راه 
فرعی به طول ۴۰۰ کیلومتر، تکمیل ۲۰ دستگاه پل بزرگ و ایمن 

سازی ۲۰۰ کیلومتر راه شریانی می شود.

تامین ۳۰ درصدی بذر هیبریدی کشور در مجلسی 

امضای بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد روکش آسفالت 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان:

۱۱.۳ درصد راه های خراب کشور در اصفهان است

ح مزایدهردیف شر
کارشناسان  خ اعالمی کانون  مبلغ پایه مزایده براساس نر

دادگستری
آدرس

1
فروش یکدستگاه خودرو 

پژو پارس مدل 1۳8۴
82۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

وزوان شهرداری 
وزوان

محمدرضا شفیعی - شهردار وزوان

شــهرداری وزوان بــه اســتناد مجــوز شــماره ۵7-۶-1۴۰۰ مــورخ 1۴۰۰/۰۶/1۴ شــورای محتــرم اسالمی شــهر وزوان درنظــردارد فــروش 
گهــی  کارشناســی رسمی دادگســتری بــه شــرح ذیــل ازطریــق آ یکدســتگاه خــودرو ســواری پــژو پــارس مــدل 1۳8۴ و براســاس قیمــت 
کثــر به مــدت 1۰ روز جهت دریافت شــرایط شــرکت  گهــی حدا گــذار نمایــد. متقاضیــان می تواننــد از تاریــخ انتشــار این آ کتبــی وا مزایــده 
گهــی و نقل و انتقــال و... به عهــده برنده  در مزایــده بصــورت حضــوری بــه امــور مالــی شــهرداری مراجعــه نماینــد. ضمنــا هزینه چاپ آ

مزایــده می باشــد.

1229۳۳9 / م الف

گهی مزایده نوبت اول آ

علی پیراینده - شهردار مشکات

شــهرداری مشــکات درنظــردارد باســتناد بــه مصوبــه شــورای اسالمی شــهر، طــی تشــریفات مناقصــه عمومــی و حســب ضوابــط و مقــررات آییــن نامــه مالــی شــهرداریها، 
عملیــات پخــت، حمــل و پخــش آســفالت در معابــر و خیابانهــای ســطح شــهر را بــا اعتبــاری بالــغ بــر 2۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال از محــل اعتبــارات داخلــی بــه پیمانــکار واجــد 

گــذار نمایــد. شــرایط وا
گهــی جهــت بازدیــد از محــل و دریافــت اســناد و مــدارک مناقصــه بــه واحــد امــور حقوقــی و قراردادهای  لــذا از کلیــه متقاضیــان درخواســت میگــردد از تاریــخ نشــر اولیــن آ

شــهرداری مراجعه نمایند.
کثر به مدت 1۰ روز می باشد. گهی حدا 1( مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آ

گهی برعهده برنده مناقصه می باشد. 2( هزینه انتشار آ
۳( شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

۴( برندگان اول و دوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
۵( پیشــنهاددهندگان می بایســت ۵ درصد کل مبلغ قرارداد را تحت عنوان ســپرده شــرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی یا اســناد خزانه و یا فیش نقدی 

به حســاب شــماره 1۶28۰71۴۳۴ بانک تجارت واریز و ضمیمه پیشــنهاد خویش نمایند.
۶( تامین قیر موردنیاز با شهرداری می باشد. پیمانکار متعهد به ارایه ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه به مبلغ کل ارزش ریالی قیر در زمان تحویل می باشد.

1229۳8۵ / م الف7( سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت چاپ اول
گهی مناقصه مرحله اول« »آ
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رئیس خانه صنعت، معــدن و تجارت اصفهان 
بــا اشــاره بــه موانــع موجــودی کــه بــر ســر راه 
تولیدکنندگان کشــور قــرار دارد، گفــت: احیای 
واحدهای نیمه تعطیل و یا ورشکســته همواره 
دغدغه ای بزرگ برای بخش خصوصی و دولتی 

بوده است.
عبدالوهــاب ســهل آبادی اظهــار کرد: بــا وجود 
کــد صنایــع، ســال گذشــته وزارت  شــرایط را
صنعت بــا دســتورالعمل های حمایتی مصمم 
به احیای واحدهای تعطیــل و یا نیمه تعطیل 
شــد تصمیمی بجــا و ســازنده کــه نتایج بســیار 

خوبی نیز گرفت.

وی افزود: به ویژه در اصفهان که به عنوان یکی از 
کز صنعتی کشور مطرح است احیای صنایع  مرا
با همکاری قوه قضائیــه، خانه صنعت معدن و 
تجارت، ســازمان صمت، شــرکت شهرک های 

صنعتی و… قابل قبول بوده است.
رئیس خانه صنعت، معــدن و تجارت اصفهان 
تصریح کرد: در گام اول، در راســتای شناسایی 
واحدهــای ورشکســته در اصفهــان اقــدام و 
مشــکالت آن ها مطرح شــد و بــا همیــاری افراد 
متبحر و خبره ای که از میان صنعتگران انتخاب 
شــدند تعدادی از ایــن واحدها، راه اندازی شــد 
کــز احیا شــده به تولید  حتی تعــدادی از این مرا

صادرات محور رسیده اند.
گفتــه ســهل آبادی بــرای بازســازی های  بــه 
کز تعطیل یا نیمه تعطیل و حفظ  بیشتر این مرا
و مانــدگاری و توسعه بخشــی آن هــا اجــرای 
راهکارهــای حمایتــی مانند تأمیــن نقدینگی، 
تهیه مــواد اولیــه، اصالح خطــوط تولیــد و ورود 
ســرمایه گذار به عنــوان شــرکای صاحبان ایــن 

واحدها ضرورت دارد.

ســند جدید تخصیص آب رودخانه زاینــده رود در 
حال تدوین اســت. رئیس حوضه آبریز زاینده رود، 
میانگین بارش بلندمدت حوضه آبریــز زاینده رود 
را ۲۴۴ میلی متــر دانســت و گفــت: طــول حوضــه 
رودخانــه زاینده رود حــدود ۲۷ هــزار کیلومتر مربع 
است که هزار و ۹۰۰ کیلومتر در استان چهارمحال و 

بختیاری و بقیه در استان اصفهان است.
هوشــنگ مالیــی افــزود : حــدود هشــت میلیــارد 
مترمکعب بیالن منفی دشت های استان اصفهان 
اســت و ســاالنه حــدود ۵۶ ســانتی متر ســطح آب 
زیرزمینی در حوضه زاینده رود به طور متوسط افت 
می کند. وی گفت: در شــرایط بــارش نرمال به طور 
متوســط ســالیانه بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب 
اضافه برداشت داریم. رئیس حوضه آبریز زاینده رود 
افــزود: حوضــه آبریــز زاینــده رود شــامل دو بخــش 
باالدست سد زاینده رود متاثر از ایستگاه کوهرنگ و 
بخش حوضه زاینده رود است که شامل پائین دست 

بوده و تا تاالب گاوخونی ادامه پیدا می کند.
مالیی گفت:کوهرنگ در دوره بلندمدت ۵۱ ســاله 
حــدود ۱۴۰۵ میلی متــر بارش داشــته اســت و در ۱۰ 
ســال اخیر که همــراه با خشکســالی و تغییــر اقلیم 
روبرو هســتیم، این رقم به ۱۲۷۳ میلی متر کاهش 

پیدا کرده است.

وی افزود: در سال آبی گذشته ۵۸۳ میلی متر نسبت 
به دوره بلندمدت کاهش داشتیم و مجموع بارش 

در این حوضه ۸۲۲ میلی متر بوده است.
رئیس حوضه آبریز زاینده رود گفت: در حال تحلیل 
وضع موجود و جمــع آوری داده هــا در حوضه آبریز 
زاینــده رود در اســتان چهارمحــال و بختیــاری و 
اصفهان هستیم و پایش منظم دوره ای در منطقه 
در حال اجراست و برداشت های غیرمجاز منابع آب 

شناسایی شده است.
بــه گفتــه وی، ۵۰ درصــد سیســتم آبیــاری اراضــی 
کشاورزی حوضه آبریز زاینده رود، سنتی و ۵۰ درصد 

آن در ارتباط با سامانه های تحت فشار است.
رئیس حوضه آبریز زاینــده رود گفــت: وزارت جهاد 
کشاورزی در سال های گذشته بخشی از طرح های 
آبیاری تحت فشار را تدوین و اجرا کرده است، در این 
زمینه درخواست کشــاورزان برای اســتفاده از این 
سیســتم و کمک دولتی برای ایجــاد آبیاری تحت 

فشار اهمیت دارد.
مالیی با اشــاره به اینکه صنایــع ذوب آهــن، فوالد 
و پاالیشــگاه ها در اســتان اصفهــان صنایــع ملــی 
هستند، افزود: این صنایع ۲۰۰ میلیون متر مکعب 
ساالنه آب اســتفاده می کنند، البته میزان مصرف 
کن شده اند نیز  آب افرادی را که در این مناطق ســا

باید در نظر گرفت.
وی با بیان اینکــه از جملــه برنامه ها بــرای کاهش 
مصرف آب صنایع استان اصفهان استفاده آن ها 
کنون نیمی از مصرف آب  از پساب شهری اســت و ا
صنایــع از پســاب تامیــن می شــود گفــت: صنایع 
اســتان اصفهان کمتــر از ۵۰ میلیون متــر مکعب از 
آب زاینده رود در ســال استفاده می کنند که تالش 
می شود این میزان در سال های آینده به صفر برسد.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان، از موافقت 
هیئت پذیرش بــا درج نمــاد ذوب در بــورس اوراق 
بهادار تهران خبر داد و عنوان کرد که این نماد پس 
از انجام کارهای درج نماد، به بورس منتقل خواهد 

شد.
منصور یزدی زاده با اعالم این خبر، اظهار کرد: تغییر 
بازار شرکت ذوب آهن اصفهان از فرابورس به بورس، 
مدت زیادی است که در دست بررسی شرکت بود 
و برنامه ریزی شــده بود که پس از تحول شرکت در 
زمینه سودآوری و عملیات، انتقال نماد این شرکت 

به بازار بورس انجام گیرد.
وی همچنین یادآور شد: با توجه به اینکه عملیات 
شرکت از ســال ۱۳۹۷ به ســودآوری رســیده و سال 
۱۳۹۹ زیان انباشته این شرکت به طور کامل پوشش 
داده شد و بخشی از سود نیز بین سهامداران تقسیم 

شد.
مدیرعامــل شــرکت ذوب آهــن اصفهان گفــت: با 
پیگیری کار از سازمان های مربوط، تغییر بازار نماد 
ع وقــت انجام شــده و در حــال حاضر  ذوب در اســر
نیز با موافقت هیئت پذیرش و درج نمــاد ذوب در 
بازار بورس، شــاهد معامالت این نماد در ایــن بازار 

خواهیم بود.

در پــی اجــرای تعویــض خــط لولــه انتقــال نفت 
خام از مارون بــه اصفهان در محدوده ســرخون 
ک  اســتان چهارمحــال و بختیــاری تأمیــن خورا
پاالیشگاه اصفهان بدون وقفه از مرکز انتقال نفت 

و تأسیسات شهید بهشتی محقق شد.
رئیــس مرکــز شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات 
نفت ایران منطقه اصفهان گفت: با توقف انتقال 
نفت خام در محدوده سرخون استان چهارمحال 
و بختیاری، ایــن مرکز انتقــال نفت و تأسیســات 
با تغییر مســیر های الزم در منیفولــد خطوط ۳۲ 
و ۲۴ اینچ ایــن مرکز، شــروع به ارســال نفــت خام 
ذخیره شده در مخزن )استراتژیک یک میلیون 
و ۳۳۰ هــزار بشــکه ای( T۳ به مخازن پاالیشــگاه 
 بــا اســتفاده از بوســتر پمپ هــای خــط ۲۴ اینــچ 

اصفهان -  ری کردند.
بهمن رشیدی افزود: در مدت توقف ۱۲۰ میلیون 
و ۳۷۲ هزار لیتر، معادل ۷۵۸ هزار بشکه نفت خام 

از مخزن T۳ به مخازن پاالیشگاه ترانسفر شد.
پاالیشــگاه اصفهان بــه عنــوان یکــی از بزرگترین 
مجموعه هــای پاالیشــی کشــور نقــش تعییــن 
کننــده ای در تأمیــن ســوخت و فرآورده هــای 
نفتی کشور دارد و تأمین نفت خام مورد نیاز این 
پاالیشــگاه و بخشــی از نفــت خــام مــورد نیــاز 
پاالیشــگاه های تهــران و تبریــز بــر عهده شــرکت 
خطــوط لولــه و مخابــرات نفت ایــرانـ  منطقــه 

اصفهان است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان:

صنایع اصفهان در حال احیا است

خبر

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اصفهان با اشاره به آغاز طرح راهداری 
زمســتانه، گفت: در این طــرح ۷۵۰ نفــر نیروی 
راهداری و ۶۰۰ دستگاه ماشین آالت و تجهیزات 

زمستانه فعال هستند.
فرزاد دادخواه در گفت وگو با ایسنا با اشاره به آغاز 
طرح راهداری زمســتانه، اظهار کرد: با نزدیک 
شدن فصل زمستان و شروع بارش ها در سطح 
استان طرح راهداری زمستانه اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای با پیش بینی های قبلی 
و به صورت ۵۰ درصدی از ۱۵ آبان و به صورت ۱۰۰ 

در دردصد از اول آذر ماه آغاز شد.
وی افزود: در این طــرح ۴۶ راهدارخانه و بالغ بر 
۷۵۰ نفر پرسنل مجرب راهداری و پشتیبانی و 
۶۰۰ دستگاه ماشین آالت و تجهیزات زمستانه 
فعال هستند و به خصوص در گردنه های صعب 
العبــور و مناطــق برفــی عوامل طــرح راهــداری 

زمستانه مستقر شده اند.
معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و 
نقل جاده ای اصفهان ادامــه داد: در این طرح 
بالغ بر ۲۶ هزار تن شن و نمک در راهدارخانه ها 
و محل های مورد نیاز، تهیه و دپو شده است و از 
سوی دیگر طی آبان ماه در چهار منطقه استان با 
عوامل امداد جاده ای، همچون پلیس راه، هالل 
احمــر و اورژانس به صورت مشــترک جلســاتی 
تشــکیل و پیش بینــی و هماهنگی هــای الزم 
صورت گرفت. وی گفت: این طرح تا ایام نوروز و 
همزمان با طرح راهداری نوروزی ادامه خواهد 
داشت و تا ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ این دو طرح به 

اتمام می رسند.
دادخــواه بــا اشــاره بــه راهــداران بــدون مــرز 
کــه شهرســتان های مجــاور به یکدیگــر کمک 
می کننــد، توضیــح داد: بــه تناســب حــوزه 
جغرافیایی استان ها ماشین آالت برای عملیات 
راهداری زمســتانه پیش بینــی شــده و در کنار 
آنها ماشین آالت ستادی به صورت آماده باش 
جهت اعزام بــه مناطق مــورد نیــاز پیش بینی 

شده اند.
وی بــا اشــاره بــه اعتبــارات محــدود در حــوزه 
راه، توضیــح داد: بــه دلیــل افزایــش قیمــت به 
خصــوص در حوزه تعمیــر و نگهداری ماشــین 
آالت و خریــد شــن و نمک به شــدت بــا کمبود 
اعتبار مواجه هســتیم که این موجب می شود 
بخشی از مطالبات پیمانکاران باقی بماند، اما 
با پیگیری های صورت گرفته بخش عمده ای از 

مشکالت مرتفع شده است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اصفهان ابراز امیدواری کرد: مسئوالن 
در حوزه راهداری و نگهداری ماشین آالت توجه 

ویژه ای داشته و اعتباراتی را در نظر بگیرند.

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی 
استان اصفهان گفت: هشت شهرک صنعتی 
خصوصی در این استان با جذب سرمایه گذار 
گذاری زمین به آنها در ســال جاری ایجاد  و وا

می شود.
محمدجــواد بگــی افزود: ایــن شــهرک های 
صنعتــی خصوصــی بــا نــام فلــزات گران بها و 
سنگ های قیمتی، پیشرو دیزل، فجر تیران، 
ناحیه تخصصی نساجی تک نصرآباد اصفهان، 
ک، کاویان دهاقان، طالخونچه مبارکه  مهرتا
و ناحیه صنعتی خم پیچ خوانسار و در زمینه 
تولید فلــزات گران بها و ســنگ های قیمتی، 
قطعات خودرو، تولیدات نساجی به فعالیت 

خواهند پرداخت.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی 
اصفهــان اظهــار داشــت: در کنــار توســعه 
شهرک ها و نواحی صنعتی تقاضا محور و ایجاد 
زیرساخت های الزم به منظور استقرار سرمایه 
گذاران در شهرک های صنعتی دولتی، تالش 
داریم تا شهرک های خصوصی را نیز گسترش 

دهیم.
گــذاری زمیــن در  وی اضافــه کــرد: پــس از وا
شهرک های صنعتی خصوصی، تمامی امور از 
جمله تسطیح و ایجاد زیرساخت در شهرک و 
ساخت واحد تولیدی بر عهده سرمایه گذاران 
بخش خصوصی است و شرکت شهرک های 
کمیت  صنعتی به عنوان نماینده دولت و حا

بر این موضوع نظارت می کند. 
بگی یادآور شد: این استان در ۲ سال گذشته 
رتبــه اول کشــور را در جذب ســرمایه گــذار در 

شهرک ها و نواحی صنعتی کسب کرد.

خبر پشت پرده گرانی مرغ چیست؟

ورشکستگی  مرغداری های اصفهان 
با نوسانات قیمت

وضعیــت بــازار کاالهای اساســی 
امســال بــا مــوج گرانــی دوره ای 
کــه نمونه ایــن را  روبــه رو شــده 
غ دید که طی  می توان در بازار کاالهای گوشــت مر
روزهای گذشته دوباره شاهد افزایش قیمت آن در 
بازار هستیم و مســئوالن هر کدام دالیلی برای این 

گرانی مطرح می کنند.
غ شده و این   مدت هاست گرانی گریبانگیر بازار مر
ک خانواده های  کاالی پروتئینی از سفره و سبد خورا
بی بضاعت و متوســط جامعه حذف شــده است، 
زمانی عدم تخصیص ارز دولتی، رشد قیمت جوجه  
یک روزه هر کدام به نوبت دلیلی بر این افزایش نرخ ها 
غ در بازار  بــوده، اما طــی روزهای اخیر کــه بهای مــر
اصفهان به تبعیت از کشور با نرخ مصوب جدید ۳۱ 
هزار تومان توزیع می شــود اغلب مسئوالن گرانی و 
کمبود نهاده ها و اعتراض مرغداران نسبت به قیمت 
غ را عامل اصلی افزایش دوباره بهای این کاالی  مر

پروتیئنی مطرح کرده اند.
گوشت مرغ از نیاز های اساسی مردم به شمار می رود 
و تنظیــم بــازار آن در تمــام روزهــای ســال ضرورتــی 
اجتناب ناپذیــر اســت امــا فــراز و نشــیب نرخ هــای 
غیرواقعی این محصول در دهه های اخیر تنشی در 

سبد خرید خانوارها به همراه داشته است.
غ از محوری تریــن محصــوالت در ســبد غذایی  مــر
بخش قابل توجهی از خانوار های ایرانی بوده است 
اما از نخســتین روزهای آغاز اجرای طرح هدفمند 
کــردن یارانه هــا تــا کنــون به دلیل عــدم پیش بینی 
آینده قیمت و وضعیت صنعت مرغداری بسیاری از 
مرغداران ضررهای جبران ناپدیزی را متقبل شدند 
و بهای ایــن کاالی پروتئینی با تنش های ناشــی از 
عرضه و تقاضای بازار، نوســانات دالر، دســت های 
دالالن از ثبــات برخــوردار نبــوده، هــر روز و ســاعت 

دستخوش فرازونشیب های ناباروانه بوده است.
بر این اســاس طــی اواخــر ســال گذشــته و روزهای 
آغازین ســال ۱۴۰۰ در حالی شــاهد صفــوف طویل 
خرید مرغ بودیم که به گفته مسئوالن استانی مردم 
بیش از نیاز واقعی خود خرید داشته اند و اینکه هیچ 
غ در اصفهان دومین  نگرانی برای تامین و عرضه مر
استان تولید کننده گوشت سفید وجود ندارد قیمت 
غ در بازار اصفهان برای مصرف کننده به ازای هر  مر
کیلوگرم ۲۴ هزار و ۹۵۰ تومان و بــرای مرغدار ۱۶ هزار 
تومان طی فروردین ماه مصوب شــد امــا بهای آن 

در بازار آزاد ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان به فروش می رسید.
بنابراین برای کنترل اوضاع در برخی از فروشگاه های 
شهر اصفهان مرغ با قیمت مصوب دولتی توزیع شد 
اما آشفتگی بازار مرغ و نایاب شدن آن باوجود کشتار 
غ در اوایل ســال به  و توزیع روزانه بیش از ۵۰۰ تن مر
صف های طوالنی و چندساعته مردم برای خرید با 
قیمتی حدود ۲ برابر نرخ دولتی منجر شد که برخی 
از مسئوالن استانی احتکار خانگی و افزایش تقاضا را 

دلیل گرانی و کمبود بیان کردند.
در ایــن وضعیت نابســامان که مســئوالن اســتانی 
غ در بــازار خبر  از شــرایط مناســب تولید و عرضــه مر
می داند در پی عدم مدیریت و بی نظمی شــدید در 
بازار به واسطه دالالن، طی تیرماه راه اندازی سامانه 
رهتاب در دستور کار ستاد نظارت تنظیم بازار استان 
اصفهان قرار گرفت و براساس این سامانه افراد باالی 
۱۸ ســال، با ارائه کد ملــی خود می توانســتند در هر 
غ با نرخ مصوب ۲۵ هــزار و ۹۵۰  هفته ۶ کیلوگرم مــر

تومان خریداری کنند و غیر از این تخلف محسوب 
می شد.

در این مسیر قصه پرغصه افزایش نرخ های مصوب 
غ بــه تیــر ســال  هــر دو مــاه و کمتــر از آن گوشــت مــر
جاری ختم نشــد و در اواخر مهر به گفته مسئوالن 
اســتانی به دلیــل کاهــش عرضــه و عدم کشــتار به 
میزان ضروری از سوی مرغداری ها به علت اصالح 
غ با رایزنی وزارت جهاد کشاورزی، استانداری و  مر
غ  برگزاری جلسات کارشناسی قیمت تمام شده مر
غ از پایان  در اصفهان اعالم شــد و بهای مصوب مــر
مهر ماه به صورت زنده درب مرغداری ۱۹ هزار و ۵۰۰ 
تومان برای مرغــدار در نظر گرفته شــد و همچنین 
درب مغازه نیز با نرخ مصوب ۲۷ هزار و ۹۵۰ تومان به 

خریدار فروخته می شد.
غ و ســفره های خالی از  داســتان گرانی گوشــت مــر
پروتئین مردم همچنان با وجود راه اندازی سامانه 
رهتاب و جلسات متعدد ستاد استانی ادامه داشت 
و بهای این کاال بــدون پیــروی از نرخ های مصوب 
پــی در پــی بــا قیمت هــای مختلــف و باالتــر از نرخ 
تعیینی در بازار آزاد اصفهان بیش از ۳۷ هزار تومان 

هم به فروش  رسید.
براســاس این گــزارش طــی روزهــای اخیــر قیمــت 
غ بــه تبعیــت از کشــور و برگزاری  مصــوب جدید مــر
جلســه تنظیم بازار اســتان از ســوی معــاون بهبود 
تولیــدات دامی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان ۳۱ هــزار تومان اعالم شــده که مســووالن 
اســتانی افزایــش نــرخ جوجــه یــک روزه، اعتــراض 
مرغــداران، کمبــود و تأخیــر ۳۰ تــا ۳۵ روزه ارســال 
نهاده ها را از دالیل اصلی رشد دوباره بهای این کاال 
عنوان کرده اند، زیرا فعاالن مرغدارای ها معتقدند؛ 
مرغــداران مجبورند بــرای تامین نهاده هــای مورد 
نیاز خــود بــه بــازار آزاد مراجعــه کننــد و هزینه های 

گزافی بپردازند.
گرچه طی ماه های گذشــته، بــا نرخ های مصوب  ا
کنــون تا حدودی  مختلف از ابتدای ســال جاری تا
غ اصفهان اندکــی روی آرامــش را دیــد و بــا  بــازار مــر
راه اندازی سامانه رهتاب از صفوف طویل چندین 
ســاعته بــه مانند ایــام نــوروز ۱۴۰۰ خبــری نبــود اما 
کــی پــس از تجربــه  همیشــه بازار ایــن کاالی خورا

مدتی کوتــاه یا طوالنــی از گرانــی و نوســان قیمت، 
دوباره به حالت عادی بازگشته است، ولی هیچ گاه 
دستگاه های نظارتی نتوانستند به خوبی این بازار 
را برنامه ریزی و مدیریت کرده و از نوسان و آشفتگی 
آن پیشگیری کنند و هرچه جلوتر رفتیم با افزایش 

قیمت بیشتری هم مواجه شده ایم.
     اعالم ضرر از سوی اتحادیه مرغداران دلیل 

غ است افزایش قیمت مر
ســفید  گوشــت  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
در اصفهــان گفــت: با اعــالم ضــرر از ســوی اتحادیه 
غ در بازار  مرغداران شاهد مقداری افزایش قیمت مر
بودیم تا ضمن جلوگیری از ضرر مرغداران، آن ها به 

تولید بیشتر نیز تشویق شوند.
محمدعلــی فروغــی بــا اشــاره بــه وضعیــت کنونی 
غ در اصفهان اظهار داشــت: در حال حاضر  بازار مر
غ وجود ندارد، قیمت در  اختالف قیمتی در بازار مر
تمامی نقاط یکسان بوده و با قیمت ۳۱ هزار تومان 

به فروش می رسد.
غ در بــازار  وی پیرامــون دلیــل افزایــش قیمــت مــر
تصریح کرد: با اعالم ضرر از سوی اتحادیه مرغداران 
غ در بازار بودیم  شــاهد مقداری افزایش قیمت مر
تا ضمن جلوگیری از ضرر مرغداران، آن ها به تولید 
بیشتر نیز تشویق شوند، در واقع افزایش قیمت اخیر 
غ بیشتر مربوط به اتحادیه مرغداران بود. در بازار مر

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان گوشــت ســفید در 
غ در بــازار ادامه  اصفهــان با بیــان نحــوه عرضــه مــر
غ به بــازار کــم بــوده و این در  کنــون عرضــه مــر داد: ا
حالی است که حدود ۸ ماه گذشته شاهد یکسان 
غ در بــازار بودیــم. الزم به ذکر  بودن نحــوه عرضه مر
غ گرم در بازار  غ منجمد نیز همانند مر اســت که مر
وجود داشــته و مردم می توانند نسبت به خرید آن 

اقدام کنند.
غ زنده در مرغداری  وی خاطرنشان کرد: قیمت مر
غ گــرم برای  کنــون ۲۰ هــزار و ۴۰۰ تومــان بــوده و مر ا
مصرف کننــده در مغازه بــه قیمــت ۳۱۰۰۰ تومان به 
غ منجمد نیز حدود ۱۸  فروش می رود، همچنین مر

هزار و ۹۰۰ خرید و ۲۰ هزار تومان به فروش می رسد.
     ورشکستگی نیمی از مرغداری های اصفهان 

با نوسانات قیمتی

دبیر انجمن مرغداران گوشــتی اصفهان گفت: 
بــه دلیــل نوســانات قیمتــی و مشــکالت تولید 
کنون نیمی از  غ و نهاده ها و دیگر معضــالت ا مر
مرغداری هــای اســتان اصفهــان ورشکســته 
و بــا خســارت های ۳۰ تــا ۵۰ درصــدی روبــه رو 

شده اند.
غ در کشــور را  کــزاد دلیل اصلی مشــکل مــر بهرام پا
نوســانات قیمتی اعــالم کــرد و اظهار داشــت: نبود 
مدیریت تولید فراز و فرود قیمت ها را تشدید می کند 
زیرا تشکل های مرغداری اختیارات الزم را ندارند که 

تولیدات را مدیریت کنند.
غ بــا ســلب  وی بــا اشــاره بــه نوســانات قیمــت مــر
اختیار از مرغداری  ها، افــزود: با نبود اختیارات الزم 
بــرای تشــکل های مرغــداری  نمی توانیــم بــه هیچ 
 عنــوان بر تولیــد و حتی کنتــرل قیمت هــا مدیریت 
داشته باشــیم، اما کســی در زمینه عدم اختیارات 

مرغداری ها پاسخگو نیست.
دبیر انجمن مرغداران گوشتی اصفهان با بیان اینکه 
استان اصفهان تولیدکننده برتر مرغ در کشور است، 
بیان کرد: متأسفانه مرغداران اصفهانی با مشکالت 

بسیاری دست به گریبان هستند.
وی پیرامون اینکــه دغدغــه مرغــداران از چشــم 
مســئوالن پوشــیده مانده اســت، گفت: بــه دلیل 
غ و نهاده هــا و دیگر  نوســانات قیمتــی در تولید مــر
کنــون نیمــی از مرغداری هــای اســتان  معضــالت ا

اصفهان ورشکسته شده اند.
کــزاد افزایــش نــرخ نهاده هــا را یکــی از معضــالت  پا
مرغداری ها اعالم کرد و افــزود:  مرغداران مجبورند 
غ خود، نهاده ها را در بازار آزاد  برای تامین و تولید مر

با قیمت های گزاف خریداری کنند.
غ در بازار از ضــرر مرغدار  هر چنــد افزایش قیمت مــر
می کاهــد امــا دلیلــی بــرای کوچکتــر شــدن ســبد 
خانواده هــا می شــود و توجــه به این نکتــه ضروری 
اســت که این خانــواده بایــد توانایی خرید داشــته 
باشــند تا مرغدار رونق بگیــرد پس به نظر می رســد 
مسئوالن برای جلوگیری از ضرر مرغدار باید تدابیری 
دیگری بیاندیشند تا هر دو طرف خریدار و فروشنده 
در این میان سود ببرند و تولید در سال جهش تولید 

رونق بگیرد.

یک عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس شــورای 
اسالمی گفت: مردم اصفهان مطالبه اضافه ای از حق 
و حقوق خود و باید توجه داشته باشیم که مردم و 
کشاورزان اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خوزستان همه ایرانی 

و هم وطن یکدیگر هستند و نباید تفاوتی میان آنان قائل شویم.
محمدتقی نقد علی در گفت وگو با ایسنا درباره تجمع مسالمت آمیز 
کشــاورزان اصفهان و مطالبات آنان، اظهار کرد: کشــاورزان اصفهان 

مطالبات خود را به شکل کامال مشروع و مسالمت آمیز مطرح کردند 
که در نوع خود یک رکــورد جدید در مطالبه گری آرام و بدون حاشــیه 
در کشــور بود و نــدای مظلومیــت کشــاورزان در این تجمــع به گوش 

مسئوالن رسید.
وی افــزود: مســئوالن با ایــن اعتراضات منفعالنــه برخــورد نکردند و 
استاندار، وزیر نیرو و معاون اول رئیس جمهور به شکل فعال با اجتماع 
و مطالبه کشــاورزان ارتباط برقــرار کردند که این امر موجب شــد این 

تجمع آرام و مســالمت آمیز باشــد. در ســفری که وزیر نیرو به اســتان 
اصفهان داشــت دو مطلب را به خوبی اذعــان کردند که تصمیمات 
وزارت نیرو در گذشته تصمیمات اشــتباهی بوده است به طوری که 
بارگذاری هــای غلط و توســعه کشــاورزی در باالدســت به شــکل غیر 

کارشناسی بوده است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس، گفت: وزیر نیرو به صراحت اعالم 
کرده اســت که هر تصمیمی که از این به بعد برای آب اصفهان و چهار 
محال و بختیاری گرفته می شود باید حقابه شرعی و قانونی کشاورزان 
را در اولویت قرار دهد. البته پیرو تجمعی که کشاورزان اصفهانی داشتند 
معاون اول رئیس جمهور جلسه ای را با استانداران چهار استان برگزار 
کردند که نتایج آن را اســتاندار اصفهان در مجمع نمایندگان استان 

ارائه کردند.
 نقدعلی افــزود: در دولت گذشــته کمتر درباره مشــکالت و مطالبات 
کشــاورزان جلســه برگزار می شــد کــه در این دولــت رویه عوض شــده 
است. این موارد افق امیدبخشی را برای تمام استان ها ایجاد می کند و 
مردم اصفهان قصد ندارند یک مطالبه اضافه ای از حق و حقوق خود 
داشته باشند و باید توجه داشته باشیم که مردم و کشاورزان اصفهان، 
چهارمحال و بختیاری، یزد و خوزستان همه ایرانی و هم وطن یکدیگر 

هستند و نباید تفاوتی میان آنان قائل شویم. 
این عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس، ادامــه داد: در گذشــته در 
مدیریت آب کشور تصمیمات عاقالنه و کارشناسی گرفته نشده است. 
بدون شک تعرض هایی به حقابه کشاورزان شده که این مشکل باید 
جبران شود. این موضوع در دستور کار قوه مجریه است و باید به دولت 
زمان بدهیم تا اشتباهاتی را که در ۲۰ سال گذشته در مدیریت آب رخ 

داده است با کار کارشناسی و منطق جبران کند.

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

هیچ تفاوتی میان استان ها در موضوع آب نباید قائل شویم

سند جدید تخصیص آب زاینده رود در حال تدوین

جزئیات انتقال نماد »ذوب« به بورس اعالم شد

ک پاالیشگاه اصفهان بدون وقفه  تامین خورا
از مرکز انتقال نفت

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان خبر داد؛

آغاز طرح راهداری زمستانه با
 ۷۵۰ نیروی راهدار در اصفهان

مدیرعامل شرکت شهرک های
 صنعتی استان:

هشت شهرک صنعتی
 خصوصی تا پایان امسال 
در اصفهان ایجاد می شود

خبر

خبر
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فعال شدن 7۰ صندوق قرض الحسنه 
اشتغال زایی توسط بسیج در مبارکه 

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

فرمانده بسیج ناحیه مبارکه گفت: 
فعالیت دو گردان سایبری خواهر، 
بــرادر و محــالت را در حــوزه فضای 
مجازی داریم که اجرای مأموریت ها و عملیات فضای 
مجازی با توجــه بــه رویدادهــای داخلــی و خارجی و 
پاســخ کوبنده بــه دشــمنان و یاوه گویی هایــی که در 
فضای مجازی به دنبال تضعیف نظام و ایجاد چالش 
برای نظــام مقــدس ازجملــه اقدامات حــوزه فضای 

مجازی است. 
علی اصغــر عطایی، فرمانــده ناحیه مقاومت بســیج 
مبارکه در نشست خبری با اصحاب رسانه، عنوان کرد: 
امام خمینی )ره( در ۵ آذر ۱۳۵۸ سنگ بنای این شجره 
طیبه الهی را گذاشتند و متناسب با آموزه های قرآنی 

بنیان گذاری این نهاد صورت گرفت.
گر بخواهیــم از دیدگاه امامیــن انقالب به  وی گفت: ا
مهم تریــن شــاخصه های تفکــر و فرهنــگ بســیجی 
اشــاره کنیم، می توانیم بحث والیــت بــاوری و والیت 
گاهــی و بصیــرت، مردمی بودن بســیج و  محــوری، آ
تبدیل تهدیــد به فرصــت در تمامی عرصه هــا را بیان 

کنیم.
عطایی گفت: امام خمینی )ره( متناسب با آموزه های 
قرآنی بنیان گذاری بسیج آغاز کردند و از دیدگاه امامین 
انقالب، یکی دیگر از مهم ترین شــاخصه های تفکر و 
فرهنگ بسیجی بحث ایثار و شهادت است که از ۵ آذر 
کنون در گام اول انقالب قرار داشتیم و نهاد مقدس  تا
بســیج در شــکل گیری و تثبیت و در تداوم و اســتمرار 

انقالب نقش مؤثری داشته است.
فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج مبارکــه بــا اشــاره 
تقســیم بندی رســالت بســیج در چهار دهه انقالب، 
گفت: رسالت بسیج در دهه ی شصت بسیج مأموریت 
نظامی و قدرت مردمی بود که برای مقابله با دشمنان 
انقالب اسالمی که جنگ هشت ساله را تحمیل کردند با 

تفکر و فرهنگ بسیجی به پیروزی رسیدند.
 فرمانــده بســیج ناحیــه مبارکــه ادامــه داد: در دهــه 
هفتاد مأموریت بسیج، سازندگی و پیشرفت آبادانی 
و محرومیت زدایی در کل کشور ایران بود و در کنار آن 
برنامه بســیج، بســیج فرهنگی و مبارزه بــا جنگ نرم 
دشمن در حوزه ی تهاجم فرهنگی برنامه ریزی شده 

دشمنان بود.
وی گفت: دهه ی هشــتاد بســیج علمی و پژوهشــی 
عملکرد زیادی داشــت به طوری که به دستاوردهای 

بزرگ علمی، پزشکی، فناوری هسته ای، کشاورزی و 
دارویی رســیدیم و در بسیج مبارزه با تهدیدات نیمه 
سخت در قالب فتنه هایی مثل فتنه سال ۱۳۸۸ که 
با هدف فروپاشی نظام بود مواجه شد که مقام معظم 
رهبــری در آن زمان فرمودند تنها نهــادی که در فتنه 
منحــرف نشــد و در مقابــل آن ایســتاد و مقاومت کرد 

بسیج بود.
عطایی در ادامه گفت: در دهه نود، بســیج به دنبال 
جهاد تبیین و بصیــرت افزایی در مقابل شــگردهای 
غیرنظامی دشمنان بود که برنامه ریزی دشمن این 
بود که بتواند از طریق پروژه برجام تمامی مؤلفه های 

اقتدار نظام را از ما بگیرد.
     ۷۰ صندوق قرض الحسنه اشتغال زایی در 

شهرستان مبارکه فعال شده است 
فرمانده بســیج ناحیه مبارکــه، با اشــاره بــه اقدامات 
بسیج طی یک ســال گذشته در شهرســتان مبارکه، 
گفت: در حوزه بسیج سازندگی، راه اندازی ۷۰ صندوق 
قرض الحســنه اشــتغال زایی در کل شهرســتان و 
راه اندازی ۷۵ گروه جهادی فعال و پویا از بسیجیان که 
در عرصه محرومیت زدایی، اقتصادی، زلزله و حوادث 

غیرمترقبه ازجمله برنامه های بسیج بود.
مســکونی  منــزل   ۲۲ بازســازی  داد:  ادامــه  وی 
خانواده های نیازمنــد، کمک بــه آزادی زندانیان غیر 
کنون،  عمــد شهرســتان و اســتان از ابتــدای کرونــا تا
ظرفیت ســازی بــرای تهیــه بســته های معیشــتی و 
بهداشتی، تهیه وام و تســهیالت اقتصاد مقاومتی و 
معیشتی برای خانواده های نیازمند و تهیه ۱۰۰ فقره 
جهیزیه با کمک خیرین بــرای نوعروســان نیازمند از 

جمله برنامه های بسیج سازندگی است.
عطایی با اشــاره به اهم اقدامات بســیج شهرســتان 
مبارکه در حوزه معاونت فرهنگی، خاطرنشــان کرد: 
راه اندازی گروه های سرود پاتوقی در محالت، برپایی 
برنامه های مناسبتی در محالت برنامه ریزی و اجرای 
برنامه هــای متنوع فرهنگــی در ۷۰ عنوان مناســبت 
ملی، مذهبی و سیاسی که معاونت فرهنگی ازجمله 

برنامه های بسیج فرهنگی است.
فرمانده بســیج ناحیه مبارکــه، ادامــه داد: راه اندازی 
جهاد تبیین و بصیرت افزایی در مساجد و محالت که 
شامل دو بخش ترویج فرهنگ سبک زندگی ایرانی و 
اسالمی و مبارزه با آسیب های فرهنگی و اجتماعی و 

بخش روشنگری در خصوص آخرین وضعیت سیاسی 
نظام مقدس در داخل کشور، منطقه و نظام بین الملل 

از اقدامات مؤثر بسیج فرهنگی در مبارکه است.
     رتبه دوم مبارکه در استان اصفهان در عملکرد 

و اشراف در فضای مجازی
وی با اشاره به فعالیت بســیج مبارکه در حوزه فضای 
مجازی، افــزود: فعالیــت دو گردان ســایبری خواهر، 
بــرادر و محــالت را در حــوزه فضــای مجــازی داریم که 
اجرای مأموریت ها و عملیات فضای مجازی با توجه 
به رویدادهــای داخلــی و خارجی و پاســخ کوبنده به 
دشــمنان و یاوه گویی هایی که در فضــای مجازی به 
دنبال تضعیف نظام و ایجاد چالش برای نظام مقدس 

ازجمله اقدامات حوزه فضای مجازی است.
عطایــی در ادامه افــزود: اقدامــات گردان هــا در حوزه 
رصد و تولید محتــوا و انتشــار محتواهــای انقالبی در 
راستای مقابله با رفتارهای خصمانه دشمنان داخلی 
و خارجی است و فعال سازی قرارگاه ثامن و دسته های 
سایبری پایگاه های بسیج در حوزه نهضت روشنگری 
و بصیرت افزایی در زمان های مختلف رزمایش های 

انجام می گیرد.

مدیــر عامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز 
شــهرداری اصفهان گفت: ســه اصله چنار آلوده 
به فیتیله نارنجی )شانکر سیتوسپورایی( در محور 
چهارباغ عباســی شناســایی شــده که علی رغم 
سم پاشی های انجام شــده و عملیات به زراعی، 
به دلیل آلودگی شدید درختان به بیماری قارچی 

مجبور به حذف این درختان شدیم.
مجید عرفان منش اظهار کرد: با توجه به اهمیت 
وجود درختان در فضای ســبز شــهری به عنوان 
کولوژیکی، درختان سطح  عناصر پایدار و ارزشمند ا
شهر توسط کارشناسان گیاه پزشکی به طور منظم 
رصد می شــوند تا در صورت وجود هرگونه عالئم 
ع  آفت یا بیماری مورد بررسی قرار گرفته و در اسر
وقــت اقــدام الزم برای مبــارزه بــا آفت یــا بیماری 

انجام شود.
وی افزود: به منظور تشخیص دقیق نوع بیماری 
موجود، از ریشه و یا ساقه درخت مربوطه نمونه  
گیــری شــده و پــس از بررســی میکروســکوپی و 
کروسکوپی نمونه های آلوده و تشخیص نوع  ما
کتــری، ویروس  دقیق عامل بیمــاری زا )قارچ، با
یا نماتد(، سم اختصاصی مربوطه جهت کنترل 

عامل بیماری زا تجویز می شود.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: پس از انجام سمپاشی نیز 

بار دیگر بازدید و بررسی الزم به جهت اطمینان از 
مؤثر بودن نوع و میزان سم و جلوگیری از پیشرفت 

بیماری و کنترل آن انجام می شود.
وی ادامه داد: طی بازدیدهــای دوره ای به عمل 
آمــده کارشناســان و بررســی های آزمایشــگاهی 
الزم، ســه اصلــه چنــار آلــوده بــه فیتیلــه نارنجی 
)شانکر سیتوسپورایی( در محور چهارباغ عباسی 
شناسایی شده که علی رغم سم پاشی های انجام 
شده و عملیات به زراعی، به دلیل آلودگی شدید 
درختــان بــه بیمــاری قارچــی مذکور متأســفانه 
بهبــودی حاصــل نشــد و مجبــور بــه حذف این 

درختان شدیم.
عرفان منش گفت: درختان فضای سبز به دلیل 
خشکســالی های متوالی و نیز شــرایط نامساعد 
محیطی ضعیف شده و بیشتر در معرض ابتالء به 

انواع بیماری ها قرار می گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به حساسیت باالی درخت 
چنار به کم آبی و آلودگی هوا و در نتیجه احتمال 
باالی ابتــالء بــه بیماری هــا و در نهایت خشــک 
شدن و نیز با توجه به مسری بودن بیماری فیتیله 
نارنجی و امکان آلوده کردن سایر درختان در محور 
چهارباغ عباســی و اهمیت حفظ این درختان، 

حذف این سه اصله درخت انجام شد.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهــان بــا بیان اینکــه بــه منظــور تقویت ایــن 
درختان هر ساله عملیات به زراعی همچون کود 
دهی و تقویــت درختان انجــام می شــود، اظهار 
کرد: فیتیله نارنجی )شانکر سیتوسپورایی( نوعی 
بیماری قارچی است که اغلب روی درختان تحت 
استرس خشکی و شرایط نامناسب محیطی ایجاد 

می شود.

در شــب های گذشــته بــا مصــرف ۷۶ میلیــون و 
۲۰۰ هزار مترمکعب گاز رکــورد مصرف در اصفهان 

ثبت شد.
 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، مصرف گاز 
استان را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
بی سابقه و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر اعالم کرد 
و گفت: در حال حاضر مصرف گاز استان به شدت 
افزایش یافته و عمده مصرف در بخش خانگی و ۱.۵ 

برابر بخش صنعت است.
ســیدمصطفی علــوی افــزود: در حــال حاضــر ۳۱ 
میلیون مترمکعب گاز در بخش صنعت و بیش از 
۴۵ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی مصرف 

شده است.
کنون گاز تمام بخش خانگی برقرار  وی گفت: هم ا
اســت، همچنین تمــام صنایــع بــزرگ و کوچک 

استان نیز از سوخت گاز استفاده می کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه 

فعال تنهــا محدودیــت موجــود تحویــل گاز برای 
کارخانه های سیمان اعمال شده است، افزود: این 
تصمیــم در کشــور گرفتــه شــده و کارخانه هــای 
ســیمان تنها در حد گرمایش اتاق های کارگری و 

بخش اداری گاز دریافت می کنند.
علوی با اشــاره به شرایط ســخت تامین گاز برای 
مشترکان در فصل سرد سال گفت: مشترکان باید 
برای بهره مندی همه بخش های اســتان از این 
نعمت الهی، الگوی مصرف را رعایت و گاز را در حد 

نیاز مصرف کنند.

شهردار اصفهان با بیان اینکه چوگان به هویت 
اصفهان باز می گردد، گفت: شهرداری آمادگی 
دارد تــا در جهــت احیــا و فرهنگ ســازی این 

ورزش با هیئت چوگان استان همکاری کند.
علی قاسم زاده در دیدار با رئیس هیئت چوگان 
اصفهان اظهار کرد: چوگان از جمله عناصری 
اســت که به هویت اصفهان باز می گردد و باید 

مورد صیانت قرار گیرد.
وی افزود: اینکــه هیئــت چــوگان بــه صــورت 
تشــکل خودجــوش مردمی پای کار ایســتاده، 
قابل ستایش است، زیرا گاهی فرد به اقتضای 
مســئولیتی که بر عهده دارد، اقدامــی را انجام 
می دهــد، هــر چنــد آن هــم ارزشــمند اســت، 
اما اینکه به عنوان تشکل خودجوش پای این 

کار ایستادید، وظیفه ما را سنگین تر می کند.
کید کرد: متعهدیم هر کاری  شهردار اصفهان تا
توسط مردم آغاز می شود و به نفع آنها و هویت 
شهر باشد را حمایت کرده و به عنوان تسهیل گر 

و پشتیبان در کنارشان قرار گیریم.
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت گرامیداشــت ۱۶ آذر 
روزی کــه چــوگان بــه نــام کشــورمان بــه ثبــت 
جهانی رسید، اظهار امیدواری کرد: مراسمی با 
کیفیت مناسب و در شأن شــهر اصفهان برگزار 
شود، شهرداری نیز درصدد است تا نشانه های 
و نمادهــای چــوگان را از طریق دیوارنــگاره به 
نمایــش بگــذارد تــا شــهروندان و گردشــگران 

با این ورزش بیشتر آشنا شوند.
قاســم زاده با اعالم آمادگی نســبت به هر گونه 
همــکاری بــا هیئــت چــوگان، گفــت: مشــتاق 
هســتیم در راســتای پررنگ کردن هر آنچه به 
هویت شــهر اصفهــان بــاز می گــردد، گام های 

استوارتری برداریم.
     خاستگاه چوگان ایران و اصفهان است

حسین جعفری، رئیس هیئت چوگان استان 
اصفهــان نیز بــا ارائــه توضیحاتــی دربــاره ثبت 
جهانی ایــن ورزش گفــت: بــر اســاس مــدارک 
کــه بــه ســازمان یونســکو ارائــه  و مســتنداتی 
شــد در روز ۱۶ آذر ســال ۱۳۹۶ ورزش چــوگان 

به نام ایران به ثبت جهانی رسید.
وی بــا بیان اینکــه مقــام معظــم رهبــری نیــز 
کــه بخشــی از فرهنگــی  بــر احیــای چــوگان 

کید بســیار دارنــد، افزود:  غنی ایرانــی اســت تا
در ایــن راســتا بــه دنبــال احیــای چــوگان از 
ســال ۱۳۹۳ و همزمــان بــا جشــنواره میــراث 
ناملموس پس از یک قرن، یک دوره مسابقات 
چهارجانبه با عنــوان جام والیــت در اصفهان 
برگــزار شــد و به طــور رســمی اصفهان فعالیــت 

خود را در چوگان آغاز کرد.
رئیس هیئت چــوگان اســتان اصفهــان ادامه 
داد: تــا قبل از شــیوع ویروس کرونا مســابقات 
چوگان را در قالب برنامه های مختلف همچون 
نــوروزگاه، روز اصفهــان، هفتــه دفــاع مقــدس 
و هفتــه بســیج در میــدان امــام )ره( برگــزار 
می کردیم، حتی توانستیم که بازی چوگان را در 
شهرســتان های اصفهان همچون نجف آباد، 
سمیرم، شاهین شــهر و میمه، برخوار، لنجان 

و مبارکه فعال کنیم.
همــکاری  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  جعفــری 
شــهرداری اصفهــان می توانیــم در راســتای 
احیای چوگان و فرهنگ ســازی در این زمینه 
در میدان امام )ره( و در مناطق مختلف شــهر 

اقدام کنیم.
کــرد: ویــژه برنامه هــای مختلفــی  وی اظهــار 
نیــز همزمــان بــا روز ۱۶ آذر پیش بینــی شــده 
اســت که از جمله آن ها می توان به مسابقات 
چهارجانبه با عنوان جام والیت در اصفهان و 

برگزاری شب شعر اشاره کرد.
کید  رئیس هیئــت چوگان اســتان اصفهــان تا
کرد: قدمت چوگان به حدود سه هزار سال قبل 
برمی گردد، نقوش صنایع دستی و مستندات 
بــه دســت آمــده از حفاری هــا نشــان می دهد 
خاستگاه چوگان ایران و اصفهان بوده است، 
بنابراین می توان با کمک هنرمندان شــهر در 

جهت احیای چوگان قدم برداریم.

علت قطع ۳ درخت چهارباغ عباسی چه بود؟ 

گاز رکوردشکنی اصفهان در مصرف 

 شهردار اصفهان اعالم کرد:
آمادگی شهرداری برای احیای چوگان در اصفهان

معاون توســعه و برنامه ریزی فرمانداری ویژه 
کاشان از تنظیم بازار مرغ در منطقه خبر داد.

غ  مسعود خاندایی  در جلســه تنظیم بازار مر
در کاشان با اشاره به افزایش تولید مرغ و توزیع 
مرغ گرم در سطح شهرستان، از تنظیم بازار این 
محصول خبر داد و با اشاره به ضرورت حمایت 
بیش از پیش از تولیدکنندگان بــه ویژه در این 
برهه از زمان، اظهار کرد: با توجه به مازاد تولید 
غ گرم در ســطح شهرســتان، اداره صنعت  مر
معدن و تجارت کاشان برنامه ریزی الزم برای 
غ گرم بــه میــزان کافــی را دارد تا این  توزیع مــر
محصول به تمام فروشگاه های عرضه کننده در 

سطح شهرستان تحویل داده شود.
وی تصریــح کــرد: اداره صمــت کاشــان بــا 
هماهنگــی اداره صمــت شهرســتان آران و 
بیدگل و همچنین شرکت تعاونی روستایی، 
غ گرم بــه میزان  باید ترتیبی اتخــاذ کند تا مــر
کافی برای توزیع در ســطح شهرســتان آران و 
بیدگل و همچنین روســتاهای تابعه کاشان 
نیــز اختصــاص داده شــود. معــاون توســعه و 
برنامه ریــزی فرمانــداری ویژه کاشــان گفت: 
به منظــور رفــع کمبودهــای اخیــر و حمایت 
از تولیدکننــدگان در ســطح شهرســتان، بــا 
هماهنگی اداره صمت کاشان و شرکت تعاونی 
غ منجمد به مدت ۱۵ روز  مرغداران، توزیع مر
متوقف شده است و طی این مدت فقط توزیع 
غ گــرم انجــام می شــود. در بعضــی از موارد  مر
مربوط به توزیع، سامانه رهتاب بازنگری شده 
اســت و افراد می توانند در شــرایط آســان تری 

نسبت به خرید از سامانه رهتاب اقدام کنند.

شهردار گلپایگان گفت: روزانه سه تن برگ خزان 
زده از سطح معابر و خیابان ها و پارک های شهر 
گلپایگان جمع آوری می شود. پیمان شکرزاده 
با اشاره به جمع آوری برگ های پاییزی و خزان 
زده از سطح معابر و خیابان ها و پارک های شهر 
گلپایگان، اظهار کرد: کارگران شهرداری روزانه سه 
تن برگ خزان زده را با استفاده از چهار دستگاه 
کامیون بزرگ، ســه دســتگاه کامیون ایســوزو و 

چهار دستگاه نیسان جمع آوری می کنند.
وی افزود: پیش بینی می شود تا پایان فصل برگ 
ریزان ۱۰۰ تن انواع برگ درختان خزان زده پاییزی 

در شهر گلپایگان جمع آوری شود.
شهردار گلپایگان ادامه داد: برگ های جمع آوری 
شده پس از جداسازی از زباله ها به محل دفن گاه 
ک  برگ هــا انتقــال داده شــده و با ترکیبــی از خا
پوشــانده شــود تا در فرآیند فرآوری پس از چند 
ک برگ تبدیل شده و دوباره در فضای  ماه به خا
سبز شهری و گلخانه شهرداری گلپایگان برای 

پرورش گل و گیاه و درختچه استفاده شوند.
وی گفت: کارگران شــهرداری روزانه و به منظور 
جلوگیــری از آب گرفتگــی معابــر و کوچه هــا و 
خیابان های سطح شهر نخاله ها را جمع آوری 

می کنند.

مقدمات ایجــاد نخســتین شــهرک تخصصی 
فرآوری عناصر راهبردی )صنایع معدنی( کشور 
در شهرستان نایین فراهم شد. الهام آزاد نماینده 
مردم شهرســتان های ناییــن و خوروبیابانک 
در مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به اینکه بر 
اساس ظرفیت های موجود، شهرک تخصصی 
فرآوری عناصر راهبردی )صنایع معدنی( کشور 
در شهرستان نایین فراهم می شود، گفت: محور 
ارتباطی انارک به دلیل وجود زیرســاخت های 
الزم مانند بزرگراه غرب به شرق کشور، ریل آهن، 
پســاب شــهرنایین و خطوط انتقــال آب و برق 
و همچنین وجــود زمین های مــورد نیاز محل 

مناسبی برای اجرای این طرح است.
بگی مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
اســتان اصفهــان هم بــا بیان اینکــه حــدود ۵۰ 
میلیارد تومان اجرای طرح در شهرستان های 
نایین و خوروبیابانک تعریف شده است، گفت: 
شهرک تخصصی فرآوری عناصر راهبردی باید 
ابتدا در قالب ناحیه صنعتی با هدف استفاده از 
مزایای آن و جذب سرمایه گذاران در فاصله ای 
مناسب از شهر نایین براساس مطالعات زیست 
محیطی و در نزدیک ترین مکان به زیرساخت ها 

و خطوط خدماتی ساخته شود.
بــرای تعییــن مــکان مناســب جهت ســاخت 
شــهرک فرآوری عناصــر راهبــردی در مجاورت 
محور ارتباطی نایین - انارک بازدید میدانی شد.

خبر خبر

استان

خبر

معــاون حسابرســی مالیاتــی اداره کل امــور مالیاتی 
اصفهان گفت: ۹۰ درصد از اظهارنامه های مالیاتی 
اشخاص حقیقی و حقوقی استان منطبق با واقعیت 

و به دور از خطاست. 
غالمرضا گالبچی افزود: میزان گزارش های غیرواقعی مودیان در استان 
کاهش یافته و بخش زیادی از آنها، با واقعیت و سیستم های رصد اداره 

کل امور مالیاتی مغایرتی ندارد.
وی بیان کرد: امکان رصد فعالیت اقتصادی واحدهای خرد، متوسط و 
بزرگ توسط اداره کل امور مالیاتی وجود دارد و بررسی  سال های اخیر نیز 

کی از صداقت مودیان است. حا
معاون اداره کل امور مالیاتی اصفهان با اشــاره روند روبه رشــد تمکین 
اظهارنامه های مودیان خاطرنشــان  کــرد: جمعیت زیــادی از فعاالن 
حقیقی و حقوقی اقتصــادی و اجتماعــی، گزارش های خــود را به امور 

مالیاتی ارائه می کنند و میزان فرار مالیاتی در این حوزه کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: توجیه، آموزش، واقعیت گرایی و نظارت  در کاهش فرار 
مالیاتی نقش دارد و همین موضوع در شفافیت اظهارنامه ها و دوری از 

کتمان درآمدهای مودیان اثرگذار  است.
گالبچی از برخورد قانونی با متخلفان این حوزه خبر داد و گفت: بر اساس 
قانون، جریمه ای سنگین شامل ۳۰ درصد از کل ارقام کتمان شده، برای 

مودیان متخلف محاسبه می شود.
وی اجــرای طرح "پایانه هــای فروش" را یکــی از مهمتریــن اقدامات در 
راستای شفافیت مالیاتی اعالم و اضافه کرد: با اجرای این طرح، تا پایان 
سال جاری شاهد کاهش بیشــتر فرار مالیاتی و شفاف سازی در  زمینه 

درآمد واحدهای اقتصادی خواهیم بود.
ساالنه ۲۵۰ هزار اظهارنامه مالیاتی تسلیم اداره کل امور مالیاتی اصفهان 
می شــود. اصفهان پــس از تهــران و قبل از خوزســتان، دومین اســتان 

پرداخت کننده مالیات در کشور است.
سال گذشته حدود هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این استان درآمد 

مالیاتی وصول شد.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو تحول 
ذوب آهــن اصفهــان در تولید و ســودآوری را چشــمگیر 

دانست.
امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو تحول ذوب آهن 
اصفهان در تولید و سودآوری را چشمگیر دانست و گفت: ذوب آهن اصفهان 
شرایط جدیدی را تجربه می کند و بعد از سال ها زیان دهی از شرایط قبلی 

خارج شده است که قابل تقدیر است.
وی افزود: وزارت صنایع هم با این که سهامدار نیست اما حمایت بنگاهی 
و همچنین حمایــت در سیاســتگذاری را از این مجتمــع عظیم صنعتی 
در دســتور کار قرار داده و به شــیوه های مختلف سعی می شــود در تامین 

سنگ آهن، این شرکت با مشکل مواجه نشود. البته مشکل ســنگ آهن وجود دارد و بنابراین کشور باید 
زیرساخت های الزم برای وارد کردن سنگ آهن را تسهیل کند و با عرضه تلفیقی، قیمت هم کنترل می شود. 
گر محدودیت های بین المللی کاهش یابد، می توانیم به زنجیره ارزش جهانی سنگ آهن وصل شویم تا  ا

بتوانیم مواد مورد نیاز ذوب آهن و سایر صنایع را تامین کنیم.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو گفت: وضعیت ذوب آهن به لحاظ صورت های مالی و تولید 
بهبود یافته است و طرح های پایین دستی خوب و با ارزش افزوده باال را پیگیری می کند که به زودی باعث 

اتفاقات بهتری در این شرکت خواهد شد و مزیت ویژه ای برای آن ایجاد می کند.
وی افزود: تولید ریل کار بسیار بزرگی بود که ذوب آهن اصفهان انجام داد. نیاز کشور به توسعه حمل و نقل ریلی 
در آینده بسیار زیاد است و سرمایه گذاری در این زمینه و تلفیق با فناوری باعث می شود این شرکت بتواند نیاز 

کشور به ریل را همچنان تامین کند.
صباغ  از تحول جدید در صنعت فوالد کشور خبر داد و گفت: در آینده نزدیک شاهد از بین رفتن رقابت ناعادالنه 

کنونی بین کوره بلندی ها و شیوه تولید قوس الکتریکی خواهیم بود.
وی افزود: بخش عمده ای از صنعت فوالد از مزیت تامین گاز با قیمت ارزان برخوردار بوده و لذا توسعه خود 
کنون کشور دیگر قادر  را بر این اساس انجام داد اما رشد آن متناسب با رشد زیرساخت های کشور نبود. هم ا
به تامین گاز ارزان برای فوالدسازان نیست و راه کار دولت در این زمینه همان راهکاری است که برای صنعت 

برق در حال نهایی شدن است.
صباغ با اشاره به این که صنعت برق برای پشتیبانی از صنعت فوالد باید اقتصادی شود، اظهار داشت: در 
واقع باید سرمایه گذار بخش خصوصی در این بخش ورود کند و لذا قیمت برق به گونه ای باید اصالح شود 

که از آن حاشیه دستوری خارج شــده و با روشی مثل بورس عرضه شود و 
صنایع از آن طریق برق مورد نیاز خود را تهیه کنند. برای گاز هم این اتفاق 
می افتد و صنایع باید گاز خود را از همین طریق تهیه کنند که فضای رقابتی 

و شفاف است.
وی، کسری عرضه گاز و برق برای صنایع از سوی دولت را یادآور شد و گفت : 
دولت برای حل این مشکل باید صنایع باالدستی مثل گاز و برق را افتصادی 
کند تا قادر به تامین انرژی مورد نیاز صنایع پایین دستی باشند. صنعت گاز 
ما برای اینکه قادر به تامین گاز مورد نیاز صنایع فوالدی، پتروشیمی ها و... 
در بلند مدت باشند نیاز به ۸۰ میلیارد دالر ســرمایه گذاری دارد و لذا باید 
قیمت گاز به گونه ای تعیین شود که برای سرمایه گذار جذاب باشد. قیمت 
گاز در آینده با االن بسیار متفاوت است و شاید شکاف قیمتی آن با زغال سنگ کاهش می یابد و کوره بلندی ها 

در واقع خواهند توانست مثل سایر کشورهای دنیا رقابت عادالنه تری با سایر فوالدسازان داشته باشند.
گر این اقدامات صورت نگیرد، با بحران مواجه خواهیم  مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو افزود: ا
شد و شاید فوالدسازها حدود ۸ یا ۹ ماه با کمبود برق و گاز مواجه بشوند. دولت که قادر به تامین این ۸۰ میلیارد 
دالر نیست و مشخصا صنایع فوالدی که توانایی الزم را دارند باید این سرمایه گذاری های را تکمیل کنند تا 

تامین انرژی آنها در بلند مدت تضمین شود. 
کنون در صنایع فوالدی برای سنگ آهن وجود دارد در  وی گفت: در آینده شاهد خواهیم بود که رقابتی که ا

حمل و نقل، زیرساخت و انرژی هم ایجاد می شود.
صباغ، مشکل تامین سنگ آهن برای فوالدسازان را مهم دانست و گفت : برای حل بحران سنگ آهن باید به 
کره خواهد کرد تا  سمت واردات برویم که می توان از مدل تلفیقی استفاده کرد و دولت با شرکت های بزرگ مذا
واردات سنگ آهن انجام دهند و با سنگ آهن داخلی به صورت تلفیقی تعیین قیمت می شود بدین ترتیب 

هم بازار تامین می شود و هم قیمت ها کنترل می شود.
وی لزوم توســه صادرات را نیز یادآور شــد و گفت: دولت صادرات را به شــرط وجود ذخایر مطمئن داخلی و 

موجودی انبارهای داخلی تسهیل می کند بدین ترتیب در بازار داخلی اطمینان الزم را خواهیم داشت.
گر طرح مسکن ملی اجرایی شود شاید وارد کننده فوالد  مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو گفت: ا
کنون طرح مسکن ملی با استقبال  هم خواهیم شد چون با تقاضای بسیار زیادی مواجه خواهیم شد. هم ا
مردم مواجه شده است و صنایع باالدستی هم استقبال می کنند چون استفاده از محصوالت در داخل کشور 

اشتغال زاست و مزایای بسیاری برای کشور دارد.

معاون حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی اصفهان: 

۹۰ درصد از اظهارنامه های مالیاتی اصفهان منطبق با واقعیت است

ذوب آهن اصفهان با تحول چشمگیر، اتفاقات بهتری پیش رو دارد

خبر

خبر

معاون توسعه و برنامه ریزی فرمانداری 
ویژه کاشان خبر داد:

کاشان  غ  تنظیم بازار مر
با افزایش تولید

جمع آوری روزانه ۳ تن برگ
گلپایگان  پاییزی در 

با پیگیری نماینده مردم نائین 
وخوروبیابانک:

فراهم شدن ایجاد نخستین 
شهرک تخصصی صنایع 
کشور در نایین معدنی 
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 مدیرکل محیط زیست استان اصفهان:

تنها توان پایش ۱۰ درصد صنایع را داریم
این روزها اصفهان با چالش های 
بســیاری  محیطــی  زیســت 
روبه روست که از آن جمله آلودگی 
هــوا، کــم آبــی و خشــکی زاینــده رود، بی توجهی به 
حقابه تاالب گاوخونی، فرونشست زمین، ریزگردها 
و انباشــت واحدهای صنعتی همگی وضعیت این 
شهر را دگرگون کرده و همه این موارد تهدیدی برای 

سالمت و معیشت مردم است.
کاهــش ســطح  گزارش ایمنــا، خشکســالی و  بــه 
آب هــای زیرزمینی و نگرانــی برای تأمین آب شــرب 
سالهاســت این اســتان را تهدید می کند همچنین 
آلودگی هوا، فرونشســت زمیــن، ریزگردهــا و تهدید 
ســالمت و معیشــت مــردم از جملــه مهم تریــن 
چالش های محیط زیســتی این روزهــای اصفهان 
کــرده اســت.  کنان آن را نگــران  کــه ســا اســت 
بارگزاری های غیرمجاز و عدم توجه به آمایش سرزمین 
و توسعه پایدار و استقرار بیش از حد صنعت منجر به 
شکل گیری شرایط کنونی اصفهان شده به طوری 
که تعداد روزهای سالم در اصفهان به شدت کاهش 
یافته است و مردم اصفهان در طول سال تنها چند روز 

هوای سالم تنفس می کنند.
اصفهان مقصد گردشگری بســیاری از گردشگران 
کنون بــه دلیــل وجود ایــن شــرایط ویژه  اســت که ا
ظرفیــت گردشــگری آن نیــز آســیب دیــده اســت، 
همچنین جاری نبــودن زاینده رود خشــکی تاالب 
بین المللی گاوخونی را به دنبال داشته و این تاالب را 
به تهدیدی برای اصفهان و شهرهای اطراف تبدیل 
کرده اســت. در رابطه با چالش های محیط زیستی 
استان اصفهان گفت وگوی »ایرج حشمتی« مدیرکل 
اداره حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان را در 

ادامه می خوانید:
     چالش های پیش روی اصفهان نگرانی عمیقی 
برای مردم داشته است، آیا مردم می توانند به جاری 

شدن زاینده رود امیدوار باشند؟
کنــون در وضعیــت  تــاالب بین المللــی گاوخونــی ا
بدی قرار گرفته است، در ســال های گذشته تاالب 
گاوخونی از پساب تصفیه خانه شهر ورزنه و زه آب های 
حاصل از مجموع کشت های کشــاورزان بهره مند 
می شــد و کمتر از چهار درصد از آن مرطــوب بود. اما 
امســال به دلیــل خشکســالی، عــالوه بر اینکه همه 
مناطق اســتان با کمبود علوفه و آب مواجه اســت، 
کشــاورزی هم انجام نشــده و آب برای کشت پاییزه 
اختصاص داده نشــد و آب زهکش ها هــم به تاالب 
کنون ۱۰۰ درصد تاالب گاوخونی  نرسید به طوری که ا

خشک است.
این موضوع چالش جدیدی نبوده و دالیل متفاوتی 
داشته که باعث شده امروز زاینده رود خشک شده و 
تاالب بین المللی گاوخونی به رغم همه فرصت های 
اقتصادی که می توانست برای استان داشته باشد 
در معرض خطر قرار گیرد و به یک کانون ریزگرد و غول 
خفته ای تبدیل شده که هر لحظه ممکن است آثار 

تخریبی زیادی برای مردم بیافریند.
بر اســاس قانون پــس از شــرب، دومیــن اولویــت در 
تقسیم منابع آبی موجود حقابه تاالب بین المللی 
گاوخونی بوده و کشاورزی، صنعت و سایر کاربردها در 
اولویت بعدی قرار دارد، اما این مهم با توجه به اینکه 
محیط زیســت در کل کشور مظلوم واقع شــده و به 
دلیل نبود مدافع و مطالبه گر به جایگاه قانونی خود 

نرسیده است تا بتواند حقوق خود را دریافت کند.
در استان اصفهان اقدامات خوبی برای احیا محیط 
زیســت و از جملــه آن تــاالب بین المللــی گاوخونی 
انجام شد، در نیمه دوم سال ۹۸، حدود ۴۱ میلیون 
مترمکعب آب در فصول غیرکشت به عنوان حقابه 
تاالب گاوخونی رهاسازی شد، با این اقدام برای اولین 
بار حقابه تاالب به طور خاص رهاسازی شد، البته به 
دلیل کاهش سطح آب سفره های زیر زمینی این آب 
گانه  به تاالب نرسید، اما همین که حق تاالب جدا
مطــرح شــده و بــرای آن آب رهاســازی شــد اقــدام 

شایسته ای بوده است.
در حال حاضر برنامه مدیریت زیست بومی تاالب که 
در شورای برنامه ریزی استان مصوب شده در حال 
پیگیری است تا اعتبارات الزم آن دریافت و بخشی 
از این برنامه اجرا شود، همچنین پروژه ای با عنوان " 
گاه سازی و اطالع رسانی  سیپا" هم اجرایی شده که آ
ذیل آن انجام می شــود. در جدول منابع و مصارف 
کارگروه ســازگاری با کم آبی اســتان حقابــه پایداری 
جریان زاینده رود و تاالب گاوخونی در سال جاری ۱۰۰ 

میلیون متر مکعب پیش بینی شده است.
گر این حقابه به تاالب داده شــود، سهم کشاورزی  ا
طبیعتا کمتر خواهد شــد، بنابراین وزارت نیرو باید 

برای این موضوع نیز چاره اندیشــی کنــد، اما در این 
ســال ها همــواره رهاســازی آب بــرای کشــاورزان در 
گر آبی باقی ماند به  اولویت وزارت نیرو بوده و در نهایت ا
محیط زیست تعلق می گیرد. معموال هم آبی که برای 
کشاورزی آزادسازی شده بدون تقسیم بندی صحیح 

به عنوان حقابه محیط زیست هم تلقی می شود.
از کل میــزان آبــی کــه از ســد زاینــده رود رهاســازی 
می شــود، هر مقــداری که از ایســتگاه شــاخ کنــار در 
ورزنه عبور کند، به عنوان حقابه تاالب گاوخونی در 
نظر گرفته می شود، بر همین اســاس سال ها است 
محیط زیست معتقد است وزارت نیرو آبی به تاالب 
گاوخونی اختصاص نداده اما این نهاد ادعا می کند این 
کار را انجام داده است. به دنبال آن هستیم که حقابه 
تاالب گاوخونــی را در فصل مناســب خــود دریافت 
کنیم، البته این موضوع نیازمند عزم ملی و حمایت 
مسئوالن استانی و کشوری است، تاالب گاوخونی 
تنها متعلق به اصفهان نبوده و مسئولیت آن فقط بر 
عهده اداره کل محیط زیست این استان نیست بلکه 

باید به صورت ملی برای احیا آن تالش شود.
     وضعیت آلودگی هوای اصفهان بحرانی است، 

سهم صنعت و حمل ونقل در آلودگی هوای 
اصفهان چقدر است؟

حدود ۷۵ درصد جمعیت استان در مساحتی کمتر 
کن اســت، همچنیــن ۷۸  از هفــت درصــد از آن ســا
صنایع بزرگ و شــهرک های صنعتی هــم در همین 
مساحت مستقر اســت. برنامه آمایش سرزمین در 
توسعه استان در نظر گرفته نشده است که از جمله 
آن می توان به تشکیل صنایع بزرگ مقیاس بدون 
در نظر گفتن مالحظات زیست محیطی و جانمایی 

نامناسب آنها اشاره کرد.
جهت بادهای غالب به سمت شهر است و همچنین 
مســائل طبیعی همچــون تغییــرات تنها در شــش 
ماهه ابتدای ســال به دلیــل نبود وارونگــی دما این 
موضوع کمتر احساس می شود. توسعه ناپایداری 
در اصفهان شکل گرفته، تعداد صنایع بزرگ و آالینده 
از جمله ســنگبری ها و صنایع فلزی و شهرک های 
صنعتی در شعاع کمتر از ۵۰ کیلومتر و در هفت درصد 
از مســاحت اســتان قرار گرفته اســت، بیــش از ۴۵۰ 
صنعت آالینده در این شــعاع قرار گرفته، همچنین 
حرکت وســایل نقلیه و ســایر موارد آالینده منجر به 
کنون  کاهش تاب آوری هوای اصفهان شده است. ا
هر زمان بارندگی شــده و یا بادی بــوزد آلودگی هوای 
اصفهان کمی کاهش می یابد اما در سایر زمان ها به 
ویژه در فصول سرد سال که پدیده وارونگی دمایی 
هم اتفاق می افتد مقدار ذرات معلق در هوا افزایش 
یافته و هوای اصفهان آلوده و ناسالم می شود. برای 
کنترل آلودگی هوا، از صنایع بزرگ مقیاس خواسته 
شــده اورهال خود را در فصول سرد انجام دهند تا با 
کاهش تولید و به دنبال آن کاهش مصرف گاز میزان 

آالیندگی کاهش یابد.
گاز شناســایی و  همچنیــن صنایــع پرمصــرف 
اخطارهــای الزم بــه آنهــا داده شــده، پایش هــا و 
نظارت ها تشدید و تقویت شــده است. با همکاری 
دادســتانی اصفهــان نیــز، اداره کل محیط زیســت 
می تواند مستقیما واحدهای آالینده را پلمپ کند، 
ســال گذشــته هم ۵۶ واحد پلمــب شــد. اقدامات 
اصالحی در برخــی واحدهای آالینده شــروع شــده 
اســت، در این فصل که نمی توان واحدهای بزرگ و 
اســتراتژیک را تعطیل کرد، اداره کل محیط زیست 

اســتان با کاهش اثر تجمعی و جلوگیــری از فعالیت 
واحدهایــی همچــون کوره پزخانه های گــچ و آجر، 
حجم آالیندگی کــه در زمــان وارونگی دما انباشــت 
می شــود را کاهش می دهد تا مردم آلودگی کمتری 

تنفس کنند.
نمونه گیری در جایگاه های ســوخت بیشتر شده تا 
کز  سوخت اســتاندارد در اصفهان عرضه شــود، مرا
معاینه فنی پایش و نظارت شده اســت. استفاده از 
تسهیالت صندوق ملی محیط زیست هم از جمله 
اقدامــات انجــام شــده بــوده اســت. بر ایــن اســاس 
هــر صنعتی کــه مشــکل آالیندگــی هــوا داشــته و در 
شــعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان قرار دارد، می تواند با 
اســتفاده از این تســهیالت نســبت به رفع آالیندگی 

خود اقدام کند.
     وضع هوای اصفهان نسبت به سال قبل و 

امسال چگونه بوده است؟
اصفهان در دو سال اخیر آلوده ترین کالنشهر کشور 
بوده است، در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 
تعداد روزهای آلوده امســال در اصفهان نســبت به 
سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته نشان می دهد 
اقدامات مجموعه مدیریت استان مناسب نبوده 
اســت و نیازمند تصمیماتی هســتیم کــه همچون 
گر به دنبال حفظ محیط زیست  جراحی عمل کند، ا
گر آسیب هایی به دنبال  هستیم این اقدامات حتی ا

داشته باشد، حتما باید انجام شود.
برخــی از شــهرداران قدیم بــرای جابجایــی صنوف 
مزاحم شهری، اقداماتی انجام داده اند که منجر به 
تشکیل بخش های صنعتی غیرمجاز شده است، 
۴۸۳ هکتار از اراضی کالنشهر اصفهان با بخش های 
صنعتی غیرمجاز و واحدهای و صنوف مزاحم درگیر 
اســت، وزارت صمــت موظف بــوده با ایــن واحدها 
برخــورد کند اما تا کنــون هیچ اقدامی انجام نشــده 

است.
گاهــی اســتقرار یــک پهنــه صنعتــی غیرمجــاز تردد 
کامیون های آالینده را نیــز به دنبــال دارد، بنابراین 
جلوگیری از استقرار این پهنه ها الزامی است، روزانه 
۲.۴ لیتر گازوئیل مصرفــی اســتان در مرکز اصفهان 
مصرف می شود که یک میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر از آن 

بیش از پنج هزار قسمت در میلیون گوگرد دارد.
     عملکرد شهرک های صنعتی استان چگونه 

است آیا بر عملکرد آنها نظارت می شود؟
همه شهرک های صنعتی مدیر HSE )ایمنی( دارند 
اما الزم اســت تعداد این نیروها بیشتر شود، شرکت 
شهرک های صنعتی در زمان شکل گیری هر شهرک 
گــذار می کند، این  مدیریــت آن را بــه هیئــت امنــا وا
موضــوع باعــث شــده رونــد نظــارت بــر شــهرک ها 
کمی پیچیده تــر شــود، الزم اســت در ایــن مــورد، به 
مسئولیت اجتماعی توجه بیشتری شود به طوری 
که همه مردم احساس کنند، مالکیت محیط زیست 
استان اصفهان متعلق به اداره کل حفاظت محیط 
زیســت اســتان نبوده و همه مردم باید برای بهبود 

وضعیت کالنشهر اصفهان تالش کنند.
بنابراین الزم است همه شهروندان تخلفات محیط 
زیســتی را گزارش دهند تا برخورد الزم انجام شــود، 
تعداد نیروهای پایشی اداره کل محیط زیست استان 
به اندازه ای نیست که بتواند همزمان بر همه ۱۰ هزار 
واحد صنعتی استان نظارت داشته باشد، بنابراین 
مسئولیت اجتماعی می تواند منجر به تعیین مدیر 
HSE و آمــوزش الزم به کارکنان در همــه واحدهای 

صنعتی شود، آمادگی الزم برای ارائه این آموزش ها 
هم وجود دارد، بدون در نظر گرفتن مسئولیت های 
اجتماعی افراد تصور می کنند هزینه هایی که برای 
HSE و رعایت مسائل محیط زیستی کرده اند، ضرر 

بوده است.
مسئولیت اجتماعی به صورت رسمی به هیچیک از 
دستگاه ها ابالغ نشده است. در سال ۹۸، ۵۰۰ میلیارد 
تومان عوارض آالیندگی از صنایع آالینده دریافت شد 
که ۳۵۰ میلیارد تومان آن به شهرداری های ذی نفع 
تعلق یافت، همچنین برای نخستین بار، ۳۵ درصد 
از این عوارض، شامل ۱۵۰ میلیارد تومان، به صندوق 
ملی محیط زیست واریز شد. با استفاده از این ظرفیت 
می توان تسهیالتی با بهره کم در اختیار صنایع قرار 
داد تا برای ارتقای ایمنی خود اقدامات الزم را انجام 
کنون استقبالی از این پیشنهاد نشده  دهند، اما تا

است.
     آخرین وضعیت کارخانه اترک و فاضالب آن 

چگونه است؟
این کارخانــه کاغذهای بازیافتــی را به کاغذ تبدیل 
می کنــد، ســال ها اســت اتــرک فعالیــت می کنــد اما 
سیستم تصفیه فاضالب آن پاسخگو نیست، برای 
کمک به رفع مشکالت این واحد، طرح مشترکی با 
یکی از دانشگاه ها تعریف شده تا مشــکالت آن رفع 
شــود، امــا در رابطه با میــزان آالیندگی ایــن کارخانه 
گر  دانشــگاه علــوم پزشــکی بایــد اظهارنظــر کنــد و ا
فعالیت این کارخانه ریسک باالیی دارد وظیفه این 
نهاد اســت که با ادامه فعالیت آن مقابله کند. اداره 
کل محیط زیست استان هم کمک کرده تا این واحد 
برای رفع ایرادات خود مطالعــه کند، این واحد هم 
همچون ســایر ۵۵۰ واحــد آالینده اســتان، عوارض 

آالیندگی خود را پرداخت می کند.
     برخی صنایع آالینده تالش چندانی برای رفع 

مشکالت زیست محیطی خود ندارند و گاهی 
شاهد مدارا با آنها هستیم، چگونه می توان 

نظارت و کنترل را قوی تر کرد؟
نظارت ها باید بر اســاس منابــع انســانی و اعتبارات 
انجام شود، بنابراین برای بهتر اجرا شدن وظایف، 
اداره کل محیط زیست باید منابع انسانی، اعتبارات 
و پشــتیبانی بیشــتری در اختیــار داشــته باشــد، 
کنــون اداره کل محیــط زیســت اســتان اصفهــان  ا
تنها توانایی رصد و پایش ۱۰ درصد صنایع استان را 
دارد، همچنین اعتبارات بسیار اندکی برای این کار 
اختصاص می یابــد. یکــی از شــاخص های بودجه 
۱۴۰۰ کاهش آلودگی هوا بوده اما سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور برای همه دستگاه های مربوطه 

هیچ اعتباری اختصاص نداد.
اعتبــارات تملــک اداره کل محیــط زیســت اســتان 
اصفهان در سال جاری تنها ۳۵۰ میلیون تومان بوده 
است که اقدام ویژه ای نمی توان با آن انجام داد، به 
رغم همین اعتبارات اندک همکاران ما با جانفشانی 
به وظایف خود عمل کرده اند. عالوه بر این، به دلیل 
وجود مسائل اجتماعی و اقتصادی تعطیل کردن 
واحدهای تولیدی به معیشت کارگران آسیب وارد 
می کند، چرخ سالمت، اقتصاد و مسائل اجتماعی 
بایــد همزمان بچرخــد، بنابراین ســعی می شــود با 
واحدهایی کــه آالیندگی آنهــا به خط قرمــز نزدیک 
نباشــد برخــورد نرم تــری انجــام شــود، اما هــر زمان 
احساس کنیم شاخص ها نشان دهنده عبور از مرز 

خطر باشد، اقدامات الزم انجام خواهد شد.

خبر

معاون امــداد و نجــات جمعیت هالل احمر اســتان 
گفــت : در پــی بــارش بــرف و بــاران در  اصفهــان 
شهرستان های فریدون شــهر، فریدن و چادگان، به 

۱۹۹ حادثه دیده گرفتار در برف و باران امدادرسانی شد.
داریوش کریمی با اشاره به امدادرسانی به حادثه دیدگان در بارش های 
اخیــر در اســتان اصفهــان، اظهــار کــرد: در پــی بــارش بــرف و بــاران در 
شهرســتان های فریدون شــهر، فریدن و چادگان بــه ۱۹۹ حادثــه دیده 

گرفتار در برف و باران امدادرسانی شد.
وی افــزود: همچنین به دلیــل بارش بــرف، چند خودرو در شهرســتان 

فریدون شــهر در بــرف گرفتار شــدند که نجاتگــران هالل احمــر به چهار 
خودروی گرفتار در این شهرستان امدادرسانی و آن ها را رهاسازی کردند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان ادامه داد: بر 
کن در شهرستان  اثر سیل و آب گرفتگی، تعدادی از چادرهای عشایر سا
چادگان دچار آسیب شــدند که با حضور به موقع نجاتگران، نسبت به 
امدادرسانی و توزیع برخی اقالم امدادی در بین ۱۹۰ حادثه دیده اقدام 
کید کرد: امدادرسانی به خانواده حادثه دیده در شهرستان  شد. وی تا
فریدن بر اثر آب گرفتگی منزل مسکونی انجام شده و تخلیه آب از منزل، از 

دیگر اقدامات نجاتگران هالل احمر در این مدت بوده است.

خبر

مرتضــوی گفت: مقولــه آموزش و پــرورش باید 
به عنــوان یــک ســرمایه گذاری بلندمــدت در 

راهبرد های کشور مورد توجه قرار گیرد. 
سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان در یکصد 
و پنجــاه و دومیــن جلســه شــورای آمــوزش و 
پرورش اســتان اصفهــان با تبریک فرارســیدن 
هفتــه بســیج اظهــار داشــت: مقوله آمــوزش و 
پرورش و مباحث این حوزه از مواردی است که 
باید به عنوان یک سرمایه گذاری بلندمدت در 

راهبرد های کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی بــا بیان اینکه فعالیت در آمــوزش و پرورش 
ســرمایه گذاری  دســتگاه  در ایــن  هزینــه  و 
کشــور را  اســت و همیــن موضــوع می توانــد 
به ســوی پیشــرفت ســوق دهــد، ادامــه داد: 
کــه می توانیــم  کار هایــی  یکــی از مهمتریــن 
انجــام دهیم این اســت کــه تا حــد تــوان برای 
شــورای آمــوزش و پــرورش وقــت بگذاریــم و با 
دقت بــه مباحث این حــوزه بپردازیم و دســتور 
جلسه های تعریف شده را تا انتها دنبال کنیم.

به گفتــه اســتاندار اصفهــان، دانش آمــوزان در 
کــرده و تربیــت  فعالیت هــای فرهنگــی رشــد 
می شــوند و هر چــه به مباحــث حوزه پرورشــی 
در جنبه هــای مختلــف ماننــد فعالیت هــای 
قرآنی هنری و تربیتــی بپردازیم، اثــرات مثبتی 

خواهد داشت.
وی بــا بیان اینکــه هویــت دانش آمــوزان در 
برنامه های پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش 
شــکل می گیــرد، تصریــح کــرد: دانش آموزانــی 

موفق هســتند که پایه هویتی آن هــا به خوبی 
شــکل گرفته و ســپس به ســرمایه های کشــور 
تبدیل شده اند که البته شاخصه بارز آن ها این 
است که با نگاه مکتب بسیج به مسائل کشور 

می نگرند.
مرتضــوی بــا اشــاره بــه اقدامــات موثــر بــرای 
فرهنگیان بیان کرد: دغدغه فرهنگیان بسیار 
به جا و درســت اســت و من به عنوان اســتاندار 
باید پیگیر مسائل آن ها باشم و شورای آموزش 
و پرورش اســتان نیــز تصمیمی درســت در این 

زمینه خواهد گرفت.
وی برنامه ریزی و فعالیت در حوزه نخبه پروری 
و تربیــت دانش آموزانــی فنــی را بســیار مؤثــر 
دانســت و خاطرنشــان کــرد: بایــد رقابت های 
سالم در تمام سطوح و مقاطع تحصیلی برای 
دانش آمــوزان طراحی شــود و آنان را بــا رویکرد 
مناســب بــه ســمت فعالیت هــای مطالعاتــی 
کنیــم تــا در آینــده  کار هــای پایــه هدایــت  و 
تولیدکنندگان کشور دچار کمبود نیروی فنی و 

حرفه ای نشوند.

کلنــگ احداث یــک باب هنرســتان ۹ کالســه 
با ســه بــاب کارگاه در شــهر یزدانشــهر از توابع 

شهرستان نجف آباد به زمین زده شد.
بــا  جلســه  در ایــن  میرپــور  ســیدمحمد 
بیان اینکــه یکــی از موضوعــات اصلــی مــا در 
مجموعه آموزش و پرورش و نوسازی مدارس 
سیاســت های ســند تحــول بنیادیــن ابالغی 
از ســوی رهبر انقالب اســت، اظهار کــرد: یکی 
از موضوعــات مهــم در مجموعــه آمــوزش و 
پرورش این است که دانش آموزان را به سمتی 
ببریــم کــه بعــد از پایــان تحصیــل بتواننــد در 
حرفه ای مشــغول به کار شــوند؛ چرا کــه امروز 
بــا کمبــود تکنســین و متخصصــان در کشــور 

روبه رو هستیم.
وی با بیان اینکه امروز آمــوزش فنی و حرفه ای 
جایــگاه مهمــی در سیاســت های آمــوزش و 
پرورش و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
دارد، افزود: موضــوع مهم دیگر تربیت جوانان 
بــرای اشــتغال و مهــارت آمــوزی آن هــا اســت. 
خوشبختانه خیرین مدرسه ساز ازجمله آقای 
رضائیان، با توجه به حرفه ای که دارند به خوبی 

اهمیت این موضوع را درک کرده اند.
سرپرســت اداره کل نوســازی مدارس استان 
اصفهــان دیــدگاه خیریــن مدرســه ســاز را بــا 
سیاست های وزارت آموزش و پرورش یکسان 
دانســت و افــزود: ســاخت هنرســتان با ســایر 
مدارس تفاوت هایی از نظر مشخصات فضا و 
هزینــه دارد و یکی از پرهزینه تریــن پروژه ها در 

اداره کل نوسازی مدارس است.
مجتبی راعــی فرمانــدار شهرســتان نجف آباد 
گفــت: در جلســات شــورای آمــوزش و  نیــز 
پرورش شهرســتان، کمبــود فضای آموزشــی 
در یزدانشــهر با وجود جمعیــت قابل توجهی 
کــه دارد بیشــتر از نقــاط دیگر احســاس شــد. 
هرســال هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت دانش آموزی 
به بخش مرکزی شهرســتان نجف آباد اضافه 

می شــود بنابراین می طلبد که بــه موازات آن 
هم نوســازی مدارس فرســوده و هم ســاخت 

فضاهای جدید را دنبال کنیم.
کیــد بر اینکــه بهترین  فرمانــدار نجف آبــاد با تا
ســرمایه در جامعــه نیــروی انســانی اســت و 
نیروی انسانی نیز در فضاهای آموزشی تعلیم 
و پرورش پیدا می کند، خاطرنشان کرد: عمده 
مشــکل جامعــه ما ایــن اســت کــه بســیاری از 
تحصیل کردگان بیــکار هســتند، در حالی که 
گــر در زمینــه آمــوزش فنــی و حرفــه ای اقدام  ا
غ التحصیالن با انگیزه این رشــته ها  کنیم، فار
آینده شغلی بهتری خواهند داشت و مشکلی 

بابت اشتغال نخواهند داشت.
این هنرســتان با مشــارکت خیر مدرســه ســاز 
مهدی رضائیان نجف آبادی ساخته می شود 
و به نام وی نامگذاری خواهد شد. ساختمان 
آموزشــی این هنرســتان در ســه طبقــه و بــا 
زیربنــای ۱۵۰۰ مترمربع احداث خواهد شــد و 
کارگاه های آن دارای ۹۰۰ مترمربع زیربنا است 
کــه در زمینــی بــه مســاحت تقریبــی ســه هزار 

مترمربع احداث خواهند شد.
در آئین کلنگ زنی این هنرســتان، سرپرست 
اداره کل نوسازی مدارس استان، مدیرعامل 
مجمع خیرین مدرســه ساز اســتان، فرماندار 
شهرســتان نجــف آبــاد، امــام جمعــه شــهر 
یزدانشــهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان 
نجف آبــاد و دیگر مســئولین اســتانی و محلی 

حضور داشتند.

شهرســتان  هالل احمــر  جمعیــت  رئیــس 
ســمیرم گفــت: کاروان ســالمت داوطلبیــن 
هالل احمــر دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان 
اصفهــان به مــدت دو روز در بخش وردشــت 
به روستائیان خدمات دندانپزشکی رایگان 

ارائه می دهند. 
ســید نورمحمــد موســوی رئیــس جمعیــت 
هالل احمر در سمیرم اظهار داشت: جمعیت 
هالل احمــر عــالوه بــر امدادرســانی در مواقــع 
بحران در راستای تسکین آالم بشری خدمات 

پزشکی در مناطق محروم ارائه می دهد.

دانشــگاه  دندانپزشــکی  تیــم  افــزود:  وی 
علــوم پزشــکی بــا پشــتیبانی هالل احمــر در 
ســالن ورزشــی روســتای مهرگــرد مســتقر و 
تمامی خدمات دندانپزشکی را به روستاییان 

در این بخش رایگان ارائه می دهند.
علیرضا فرزانه خو سرپرســت تیم دندانپزشکی 
جامع نگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیان 
کنون این تیــم دندانپزشــکی در بیش از  کرد: تا
۱۱۰ نقطــه در مناطــق محــروم کشــور خدمات 

دندانپزشکی رایگان ارائه کرده است.
وی افزود: ۳۰ پزشک با ۲۰ یونیت دندانپزشکی 
بــا تمامی تجهیــزات و مــواد دندانپزشــکی بــا 
پشتیبانی جمعیت هالل احمر تمامی خدمات 
بــه روســتاییان این بخــش را رایــگان انجــام 

می دهند.
فرزانه خــو خاطرنشــان کــرد: تمامی خدمات 
دندانپزشکی از جمله کشیدن دندان، گرافی 
دنــدان، عصب کشــی، پــر کــردن و جرم گیــری 
دندان توسط این تیم پزشکی انجام می شود.

استاندار اصفهان: 

نخبه پروری و تربیت دانش آموزانی فنی باید 
در اولویت آموزش و پرورش باشد 

کالسه  کلنگ زنی هنرستان ۹  آیین 
در شهرستان نجف آباد برگزار شد

خبر

کاروان سالمت  خدمات رایگان 
در بخش وردشت سمیرم 

خبر

فرمانــده ســپاه صاحــب الزمــان )عــج( اســتان 
اصفهان گفــت: با حمایــت بســیج ۴۰۰ نیروگاه 
خورشــیدی در مناطق شرق اســتان اصفهان 

احداث شد. 
ســردار مجتبــی فــدا جانشــین فرمانده ســپاه 
صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در حاشیه 
جلسه شورای شهر اصفهان ضمن گرامیداشت 
هفته بسیج اظهار داشت :۴۲ سال پیش امام 
خمینــی )ره( ظرفیتــی بــه نــام بســیج را بنیان 
نهاد که الهی، داوطلبانه و ایثارگرانه بود، بسیج 
در ایــران بــر مبنای ایمــان بــه نظــام جمهوری 
اسالمی شکل گرفت که در تمامی این سال ها در 
کمک به دولت ها در رویداد ها و حوادث مختلف 
و غیرمترقبه و مردم نقش محوری داشته است.

سردار فدا ادامه داد: بسیج طی ۲۱ ماه گذشته 
در موضوعات مختلفی همچون مبارزه با کرونا، 
ضدعفونــی کــردن، تأمیــن مــواد بهداشــتی و 
غربالگری تالش بســیاری کرده و ایــن در حالی 
اســت که در اقدامی دیگر به صورت داوطلبانه 
کسیناســیون را به شــهر اضافه  ۷ مرکز تزریق وا
کسیناســیون را در  کــرده و ۵۰ درصــد ظرفیت وا

استان باال بردیم.
وی تصریــح کــرد: ۹ هــزار رده بســیج در اســتان 
گیر بوده،  اصفهان داریم که ظرفیتی بسیار فرا
همچنیــن محــور اقدامــات مــا طــرح اعتــالی 
بسیج است که به تصویب رهبر معظم انقالب 
رسیده و به استان ها نیز ابالغ شده است، ما نیز 
۹ هزار رده بســیج در اســتان اصفهان داریم که 
گیر است. رهبر معظم انقالب  ظرفیتی بسیار فرا
کید دارند که در  بر اجرای سند ۱۰ ساله بسیج تأ
راستای این سند ۱۰ ساله مسجدمحوری، پایگاه 
محوری و محله محــوری را در دســتور کار خود 
قرار دادیم که خدمات مختلفی را در دوره های 

مختلف به مردم ارائه کرده است.
فرمانــده ســپاه صاحــب الزمــان )عــج( اســتان 
اصفهــان ادامــه داد: الزم اســت کــه در جهــت 
تاثیرگــذاری اقدامات بســیج یک همپوشــانی 
مناســبی میان دســتگاه های مختلــف وجود 
داشته باشد تا بدین وســیله از موازی کاری نیز 
جلوگیری شود. در این راستا و در موضوع توزیع 
کمک هــای مومنانــه ســامانه »مهرکریمانه«را 
راه اندازی کردیم تا تمامی دستگاه های ذی ربط 
در این سامانه فعالیت خود را وحدت و انسجام 
ببخشند، همچنین الیروبی و احیای قنوات، 
کز درمانی، ایجاد  ساخت خانه بهداشــت و مرا
کارگاه هــای خوداشــتغالی و ایجــاد ۸۰۰ نیروگاه 
خورشــیدی از مهمترین اقدماتی اســت که در 

حال انجام آن ها هستیم.
وی دربــاره احــداث ۴۰۰ نیروگاه خورشــیدی در 
مناطق شرق استان اصفهان بیان کرد: با کمک 
وزارت نیرو و شرکت برق منطقه ای اصفهان ۴۰۰ 
نیــروگاه را با ۵۰ میلیــون وام قرض الحســنه و ۲۰ 
میلیون آورده فرد به شرق اصفهان اختصاص 
دادیم کــه درآمد ثابتی برای ایــن خانواده ها به 
دنبال دارد، این در حالی است که باید بخشی 
از اقدامات محرومیت زدایی خود را به مناطق 
شرقی ببریم تا مهاجرت به شهر اصفهان کاهش 

یابد.
فــدا خاطرنشــان کــرد: گروه هــای جهــادی در 
رویداد هــا و اتفاقــات مختلــف به کمک کشــور 
آمده اند و مطابــق ماموریت های بســیج برای 
خدمت رسانی به مردم اقدام کردند. همچنین 
در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بسیجی 
و ۲ هزار و ۹۳۰ پایگاه بســیج در استان اصفهان 

داریم.

 ماموران انتظامی شهرستان کویری نایین 
در شرق اســتان اصفهان موفق به کشف و 
ک و حشیش  ضبط ۲۳۷کیلو و ۶۰۰ گرم تریا
از قاچاقچیــان مــواد مخــدر در بازرســی از 

خودروهای عبوری شدند. 
فرمانــده  مهــر  کیــان  ســرهنگ هادی 
انتظامی ناییــن گفــت: در بازرســی اول از 
یک دســتگاه کامیون عبوری در ایســتگاه 
ک  شهید شرافت نایین، ۲۱۳ کیلوگرم تریا

کشف شد.
وی افــزود: در بازرســی دیگــری از یــک 
دســتگاه تریلــر عبــوری ۲۴ کیلــو و ۶۰۰ گرم 

ک و حشیش کشف شد. تریا
سرهنگ کیان مهر ادامه داد: در این ارتباط 
۳ نفــر دســتگیر و تحویــل مراجــع  قضایــی  

شدند.
روزانه افــزون بر ۲۵ هزار دســتگاه خودرو از 
جاده های نایین عبور می کنند و ایســتگاه 
یکــی  شهرســتان   شــرافت این  شــهید 
از ایستگاه های مهم کشف کاالی قاچاق و 

مواد مخدر در کشور است.
شهرســتان نایین در ۱۴۰ کیلومتری شرق 

اصفهان قرار دارد.

احداث ۴۰۰ نیروگاه
 خورشیدی در اصفهان 

بیش از ۲۳۷کیلوگرم مواد 
مخدر در شهرستان نایین 

کشف شد

معاون امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان:

۱۹۹ حادثه دیده در برف و باران شهرستان های غربی اصفهان امدادرسانی شدند 
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»دارا و سارا« و »باربی«
تولیدکننــدگان  از  یکــی 
کــه  اســباب بازی اعتقــاد دارد 
گــر ده هــا ســال هــم بــرای  مــا ا
عروسک های »دارا و ســارا«، که تولید طراح های 
خودمــان بــود، تبلیــغ می کردیــم، ممکــن نبــود 

فروشی را که »باربی« یا »لگو« دارد تجربه کنیم.
جشــنواره  ششــمین  در  کــه  اســدی  مهــدی 
اســباب بازی رتبــه نخســت تولیــد ماشــین های 
اســت،  کــرده  کســب  را  فلــزی  اســباب بازی 
گــر در داخل ایــران هــم بــه  بابیان اینکــه حتــی ا
جزئیات فیزیک عروســک های باربی ایراد گرفته 
کــه اهمیــت  شــود، اتفاقــی نمی افتــد و چیــزی 
دارد، این است که کودکان عروسک های »باربی« 
یــا اســباب بازی های »لگــو« را دوســت دارنــد، به 
علت ماندگاری و محبوبیت برخی اسباب بازی ها 
در فرهنگ های مختلف اشاره و اظهار کرد: شاید 
بزرگ تریــن راز مانــدگاری اغلــب شــرکت هایی که 
خارج از ایران به کار تولید اسباب بازی می پردازند، 
»حضور طراح های بسیار خوش فکر« و »تبلیغات 

خوب« باشد. 
ســال های گذشــته، در ایــران طراح های ایرانــی 
به همراه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
متناسب با فرهنگ و سنت ایرانی، عروسک هایی 
تولیــد کردنــد، اما ایــن عروســک ها به دلیــل وزن 
زیاد )تقریبا۹۰۰ گرم( و فیزیک عجیبی که داشــت 

معموال موردپذیرش کودکان واقع نمی شد.
وی افزود: کمپانی هــای خارجی به طــور معمول 
چیزی را می سازند که به طور کامل درباره آن فکر 
شــده و می داننــد به چه علــت و برای چه قشــری 
قرار است آن را بسازند، بنابراین موفق می شوند. 
آن هــا عالوه بر این که در زمینــه طراحی و خالقیت 
موفق عمل می کننــد و محصوالت حساب شــده 
و دقیقی می ســازند، از نیازمندی های رده ســنی 
گر ده ها ســال  گروه هــدف اطالع کامــل دارند. ما ا
هم بــرای عروســک های »دارا و ســارا«، کــه تولید 

طراح های خودمان بود، تبلیغ می کردیم، ممکن 
نبــود فروشــی را کــه »باربی« یــا »لگــو«دارد تجربه 
که متخصصانی برای ساخت لگو و باربی  کنیم، چرا
گر در داخل ایران  مطالعه و تحقیق کرده اند. حتی ا
هم به جزئیات فیزیک عروســک های باربی ایراد 
گرفته شود، اتفاقی نمی افتد و چیزی که اهمیت 
دارد، این است که کودکان عروسک های »باربی« 

یا اسباب بازی های »لگو«را دوست دارند.
این تولیدکننده اسباب بازی ضمن ابراز خرسندی 
از بهبود وضعیت مساعد کیفی اسباب بازی های 
تولید داخل، درباره علــل عمیق موفقیت بعضی 
از برندهــای خارجــی اســباب بازی اضافــه کــرد: 
خوشــبختانه در ایــران روزبــه روز اوضــاع رو بــه 
بهبودی است و تولیدکنندگان لگو را هم در ایران 
تولید می کنند. مسئله اصلی این است که واردات 

لگــو دیگــر صرفــه اقتصــادی نداشــت و متوقــف 
شــد. یکی از اصــول و قواعدی کــه تولیدکنندگان 
خارجی اسباب بازی آن را در نظر دارند و به تبع آن 
فروش زیــادی را تجربه می کنند، به دلیل بررســی 
و شخصیت شناســی دقیقی اســت که از کودکان 
صورت می گیــرد و طراحی دقیقی اســت که طبق 

مطالعات انجام می شود.
اسدی که به گفته خود ۲۰ سال در عرصه واردات 
و فروش اسباب بازی فعالیت داشته است، ضمن 
توضیــح دربــاره تفــاوت اســباب بازی های ایرانی 
قــوت  و  ضعــف  نقــاط  دربــاره  خارجــی،  و 
اســباب بازی های تولیــد داخــل خاطرنشــان 
کــرد: قیمــت اســباب بازی های ایرانی به مراتب از 
نمونه هــای خارجی به صرفه تــر اســت و به لحاظ 
کیفیت هم ما حرفی برای گفتــن داریم و با رقبای 

خارجی در رقابت هستیم   حتی بعضی از شرکت ها 
در تالش انــد تــا خودشــان را بــه اســتانداردهای 

اروپایی برسانند.
وی دربــاره قرابــت اســباب بازی های وارداتــی 
بــا فرهنگ ایرانــی و نزدیکــی اســباب بازی های 
ســاخت داخل بــا اســتانداردهای جهانــی ادامه 
داد: در ســال های اخیر، اســباب بازی های تولید 
داخل رشد بسیار خوبی داشته اند. بدین صورت 
کارخانه هــا مــواد اولیــه ســالم و خــوب از  کــه 
پتروشیمی تهیه کرده و در کیفیتی که به مشتری 
ارائه می دهند محصوالت خوبی را عرضه می کنند. 
شــاید تــا ســال های گذشــته نقص هایــی وجــود 
داشــت، امــا اخیــرا در زمینــه تولیــد اســباب بازی 
رشد بســزایی کرده ایم و امید می رود که حمایت 

بیشتری از تولیدکنندگان بشود.

معاون سرمایه گذاری و تامین 
منابع اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی 
اصفهــان گفــت: بــا توجــه بــه اجــرای طــرح ملی 
کسیناسیون کرونا، نزدیک به ۹۰ درصد ظرفیت  وا
هتل های استان تکمیل شده و با انبوه گردشگر 

مواجه هستیم. 
مهدی زاهدی پــور با بیان اینکه  کرونا بیشــترین 
آسیب را به بخش گردشــگری وارد کرد، افزود: در 
اســتان اصفهــان ۷۰ هتل یک تــا پنج  ســتاره، ۸۰ 
مهمانپذیــر و ۵۰۰ خانه بومگردی وجــود دارد که 
در دوران  شیوع کرونا از ظرفیت آنها کمتر استفاده 
کنون وضعیت مناسبی از نظر پذیرش  می شد و ا

گردشگر دارند.
وی اضافه کــرد: از مجموع ۲۰۰ آژانس مســافرتی، 
افزون بر ۳۰ تا ۴۰ آژانس تعطیل شــده اند که امید 
می رود با رونق گردشگری و ورود گردشگر به استان 

شاهد راه اندازی دوباره این آژانس ها باشیم.

معــاون اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی اصفهان درباره پرداخت تسهیالت 
به بخش گردشــگری بدون ذکر میزان تسهیالت 
پرداخــت شــده اظهــار داشــت: متقاضیانــی کــه  

برای دریافت تسیهالت با مشکل مواجه شده اند 
می توانند بــه کارگروه تســهیل و رفــع موانع تولید 

مراجعه کنند تا مشکل  آنان رفع شود.
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط کرونایی برخی 

بانک های عامل از پرداخت تسهیالت خودداری 
کردند، ادامه داد: طبق دســتورالعمل مربوطه در 
بند الف تبصره ۱۸ برای صنایع دستی ۱۲۶ میلیارد 
تومان و برای گردشگری ۲۶۶ میلیارد تومان اعتبار 
پیش بینی شده که از طریق بانک ها پرداخت شود 
که با تاسف هنوز اتفاق خاصی رخ نداده و بانک ها 

همکاری ندارند.
زاهدی پور افزود: صندوق کار آفرینی امید از تبصره 
۱۸ تســهیالت بــا کارمــزد چهــار تــا ۹ درصــد برای 
مناطق روســتایی، ۹ تا ۱۴ درصد برای شــهرهای 
کمتر توسعه یافته و ۱۸ درصد برای شهرهای بزرگ 

پرداخت می کند.
معاون ســرمایه گــذاری و تامیــن منابــع اداره کل 
میــراث فرهنگــی گردشــگری و صنایــع دســتی 
اصفهان گفت: یکی از چالش ها پیش روی صنعت 
گذاری ملی است  گردشــگری بحث زمین های وا
کــه تاسیســات در آنها لحاظ شــده اما هنوز ســند 

گذاری ندارند. وا

نمایشگاهی از آثار جمعی هنرمندان نقاش اصفهان و 
تهران با عنوان »زنده بود« در خانه هنرمندان اصفهان 

برگزار شده است.
مدیر خانه تجسمی حوزه هنری استان اصفهان در این باره گفت: آثار ارائه 
شده در نمایشگاه »زنده بود« حاصل کارگاه یک روزه هنرمندان نقاش در 
سال ۱۳۹۴ است که براین اساس نقاشانی از تهران و اصفهان در قالب یک 
کارگاه و در کنار یکدیگر از صبح تا بعد از ظهر آثار خود را خلق کردند و آثار آن ها 

در گنجینه حوزه هنری استان اصفهان قرار داده شده بود.
آزاده کوفی گر بابیان به اینکه همه نقاشی های کارگاه در این نمایشگاه ارائه 
نشده اند بلکه این آثار، منتخبی از نقاشی های خلق شــده در آن کارگاه 
یک روزه است، افزود: این کارگاه با حضور هنرمندانی از اصفهان و تهران 
برگزار شــد، ضمن اینکه تمام این آثــار جزو گنجینه حوزه هنری اســتان 
اصفهان بشمار می روند و با توجه به شرایط کنونی و وضعیتی که اخیرا 
در مورد بحران بی آبی در اصفهان شاهد آن هستیم، حوزه هنری تالش 
کرد که با این حرکت، سهم کوچیکی داشته باشد و با کشاورزان همراه و 

هم دل شود.
وی اضافه کرد: نقاشی های نمایشگاه »زنده بود« بحران آب و خشکسالی 
و کمبود آب را به نمایش گذاشته اند و این بهترین فرصت بود که از گنجینه 
خارج و تعداد محــدودی از آن هــا با توجه به محدودیــت فضایی خانه 
هنرمندان در قالب یک نمایشگاه در معرض بازدید عموم مردم قرار داده 
شود. کوفگر ادامه داد: آثار نمایش داده شده با استفاده از تکنیک ترکیب 

کرولیک کار شده اند. مواد و ا
مدیر خانه تجسمی حوزه هنری استان اصفهان خاطرنشان کرد: ازبین 
هنرمندان تهرانی که در کارگاه سال ۹۴ شرکت داشتند آثاری از جواد نوبهار 
و رضا افسری و ازمیان هنرمندان اصفهانی نیز نقاشی هایی از رضا تهرانی، 
علی قطبی، جواد طاهری، حسین تحویلیان و محمد خلیلی انتخاب و در 

نمایشگاه »زنده بود« در معرض بازدید قرار داده شده اند.
عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه نقاشی »زنده بود« می توانند تا نهم 
آذرماه ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۷ تا ۱۹ به خانه هنرمندان اصفهان واقع در خیابان 

آبشار اول، پارگ ایثارگران مراجعه کنند.

تکمیل ظرفیت حدود ۹۰ درصد هتل های اصفهان 

»زنده بود« در خانه هنرمندان اصفهان برپاست

فرهنگی

گردشگری

نمایشگاه

رئیــس اداره میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی شهرســتان نطنز از درگذشــت 
اســتاد »ابوالفضل عالفیان« معمار و مرمت گر 
پیشکســوت بناهای تاریخی این شهرســتان 
خبــر داد. بــه نقــل از روابط عمومــی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
استان اصفهان، حسین یزدانمهر با اعالم این 
مطلــب گفــت: اســتاد »ابوالفضــل عالفیــان« 
معمار و مرمت گر پیشکسوت بناهای تاریخی 
نطنز، دعوت حق را لبیک گفت و دوستداران 
میراث فرهنگی شهرســتان را داغدار کرد. وی 
افزود: زنده یاد اســتاد ابوالفضل عالفیان یکی 
کــه  از مرمت گــران برجســته شهرســتان بــود 
به ویــژه در چند ســال اخیر، آثــار فاخــری را در 
امر مرمت، حفــظ و احیای تعــدادی زیادی از 
کن تاریخــی، فرهنگــی و مذهبــی به جای  اما
گذاشــت. اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی شهرســتان نطنز اضافه کرد: از 

جملــه بناهای مرمت شــده توســط زنــده یاد 
اســتاد عارفیــان می تــوان بــه مرمــت محوطه 
مجموعه تاریخی مسجد جامع نطنز، آتشکده 
ساســانی نطنــز، خانــه تاریخــی باقــری )موزه 
باستان شناســی(، خانــه تاریخــی انتخــاب 
الســلطان افوشــته، خانــه واقفــی افوشــته، 
خانه تاریخــی مــوزن نطنــز و تعــدادی دیگر از 
خانه های تاریخی با معماری سنتی در سطح 
شــهرهای نطنــز، بــادرود، خالدآبــاد و دیگــر 

شهرهای شهرستان اشاره کرد.

انجمن سینمای جوانان ایران، اول آذرماه با 
حضور رئیــس و معاون اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی شهرســتان، آقــای صادقــی رئیــس 
کمیســیون فرهنگــی شــورای اسالمی شــهر، 
ســرکارخانم نــادری و آقــای غربــی مدرســان 
عکاســی انجمــن و آقــای احمــدی رییــس 
انجمــن ســینمای جوانــان خمینی شــهر، 
هنرجویان عکاســی و جمعــی از فرهیختگان 

افتتاح شد.
در ادامــه پــس از بازدیــد حضــار از نمایشــگاه 
و گفت و گــو بــا صاحبان آثــار، گواهی شــرکت 

هنرجویان تقدیم شد. 
آقــای احمدی خاطرنشــان کــرد: کیفیت آثار 

حاضر در نمایشگاه که پس از طی ۴۴ ساعت 
آموزش عملی و تئوری عکاسی به دست آمده 
نشان از استعداد جوانان این شهرستان دارد 
و الزم است ارگان های فرهنگی، بیش از پیش 
از این انجمن حمایت کنند، ایشان همچنین 
لزوم یک فرهنگسرای بزرگ در مرکز شهر برای 

اجتماع انجمن ها را یادآور شدند.
آقایان توکلی و صادقی ضمن ابراز خرســندی 
از برگــزاری نمایشــگاه و تشــویق جوانــان بــه 
ادامــه فعالیت هــای هنــری، آمادگــی خــود را 

برای همکاری و حمایت اعالم کردند.
شــایان ذکر اســت این نمایشــگاه بــه مدت ۱۰ 

روز در معرض دید عالقه مندان خواهد بود.

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اصفهان  
گفت: ساالنه برای ۲ هزار عنوان  کتاب در این 
استان مجوز چاپ صادر می شود که نشان از 

عالقه اصفهانی ها به کتاب است. 
در  معتمــدی  رمضانعلــی  حجت االســالم 
اختتامیــه هفته کتــاب و کتابخوانــی در اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اردستان با بیان اینکه 

فعالیــت نویســندگان  کتاب بســیار ارزشــمند 
اســت، افزود: همه اقشــار و نهادهــای دولتی 
باید در زمینه کتاب وکتابخوانی فعالیت کنند 
و یک نهاد به تهایــی نمی تواند جوابگوی این 

مسوولیت باشد.
کتــاب و کتابخوانــی  وی بــا اشــاره بــه ارزش 
ادامه داد: خداوند متعــال در قرآن کریم روی 
کید  مطالعه، تحقیق، تفکر و اندیشــه بسیار تا

کرده است.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اصفهان  
کــرد: اردســتان در حوزه هــای  خاطــر نشــان 
مختلف از جمله در حوزه کتاب فعال اســت و 
نویسندگان و اندیشمندان زیادی دارد و باید 
جدیت بیشتری در امر کتاب و مطالعه کتاب 

داشته باشیم.

»منوچهر هــادی« کارگردان ســریال »نیســان 
گرام خود از  آبــی« در صفحــه شخصی اینســتا
بازگشــت مهران غفوریــان به این ســریال خبر 

داده است.
گرام  منوچهر هادی با انتشار ویدئویی در اینستا

خود آورده است:
»مهران غفوریان به سریال نیسان آبی 

گشت« باز
گــزارش روابــط عمومی ســریال، مهــران  بــه 
غفوریان بعد از حمله قلبی و عمل قلب باز به 
سریال نیسان آبی بازگشت و ساخت سریال از 

سر گرفته شد.
تولید ایــن ســریال بــه دلیــل بیمــاری مهــران 
غفوریان متوقف شــده بود که با بهبودی این 

بازیگر، بخش های باقی مانده این مجموعه با 
حضور غفوریان ضبط خواهد شد.

سریال نیسان آبی به کارگردانی منوچهر هادی 
و تهیــه کنندگــی احســان ظلــی  پــور، روزهای 
چهارشــنبه بــه صــورت اختصاصــی از فیلیمو 

پخش می شود.«

همزمان با هفته کتاب ۷۰ برنامه فرهنگی در ۸ 
کتابخانه عمومی شهرستان برخوار برگزار شد.

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 
برخوار گفت: نشست کتابخوان، معرفی کتاب، 
مســابقه کتابخوانــی، رونمایــی از کتاب هــای 
نویســندگان شهرســتان، قصــه گویــی ویــژه 
کودکان و بازدید دانش آموزان از کتابخانه های 

عمومی شهرســتان از جملــه برنامه های ایــن 
هفته است.

زهــرا احمــدی، شهرســتان برخــوار را از هشــت 
کتابخانه عمومی مجهز به ۱۴۰ هزار نسخه کتاب 
برخوردار دانست و افزود: که ۸ هزار عضو فعال در 

طول سال از آن استفاده می کنند.
رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 
برخوار با اشــاره به فعالیت ۴۰ نویســنده در این 
کنون ۱۰۰ کتاب با موضوع  شهرســتان گفت: تا
فرهنگی، دینــی، اجتماعی، آموزشــی، علمی و 

سرگرمی به رشته تحریر درآمده است. 
احمدی گفت: در یکســال گذشته بیش از سه 
هزار برنامه فرهنگی که بیشتر با محوریت کتاب 
و کتابخوانی بوده در شهرستان برخوار به صورت 

مجازی و حضوری برگزار شده است.

مرمتگر پیشکسوت بناهای تاریخی نطنز درگذشت

غ التحصیالن عکاسی  نمایشگاه منتخب عکس های فار
۱۴۰۰ خمینی شهر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان  :   

کتاب  ساالنه ۲ هزار عنوان  
در اصفهان  مجوز چاپ دریافت  می کند

کارگردان سریال »نیسان آبی«:

گشت مهران غفوریان به »نیسان آبی« باز

به مناسبت هفته کتابخوانی

برگزاری ۷۰ برنامه فرهنگی در برخوار 

خبر

کاریکاتور

در مراسمی از ۲۵ کتاب دفاع مقدس باحضور 
نویسندگان ناشران برتر و کتاب فروشی های 
منتخب استان در باغ موزه اصفهان رونمایی 

شد. 
ســرهنگ رضایی مدیــرکل بنیاد حفــظ آثار و 
ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان اصفهــان 
در ایــن آیین گفــت: کتاب های ســفید پوش 
آسمانی از شهید عرصه سالمت شهید موسوی 
و منادیــان آزادی و حقــوق بشــر کاغــذی بود 
که به زبــان انگلیســی ترجمــه شــده از جمله 
کتاب های شاخص که به همت بنیاد حفظ 
آثار و ارزش های دفاع مقدس اســتان منتشر 

شده است.
در ایــن مراســم  کتاب هــای، ســفید پــوش 
آســمانی، زائــر وصــال، نبــرد راهــوران، اولیــن 
جانباز، سید مرتضی، سر شهادت، آقاموسی، 
تبسم عشق، مردم و پدیده ۶۰، شهید از منظر 
قرآن و روایات، علم به دوش، منادیان آزادی، 
نور جاوید، قهرمان دهه هفتادی، سیل سرخ، 
رایحه عشق، محمد مهمات، و آخرین مدال و 
کتاب گوهر شب چراغ رونمایی و از سه ناشر و ۱۵ 
نفر از نویسندگان، و کتابخانه داران برتر استان 

قدردانی شد.

نمایشگاهی از آثار نقاشی خط »الینا کیانی« در 
گالری نقش خانه حوزه هنری اصفهان برپا شده 
است. الینا کیانی درباره این نمایشگاه اظهار کرد: 
موضوع نقاشی های این نمایشگاه، نقاشی خط 
کت، برش داده شده  است که از حروف مقوا و ما
و به صورت چــاپ بــر روی رنگ و بوم اســتفاده 

شده است.
وی با بیان اینکه دلیل برگزاری این نمایشگاه، 
آشنایی بیشتر مردم با هنر نقاشی خط به عنوان 
یک هنر مدرن است، افزود: نقاشی خط ترکیب 
نقاشی و خوش نویســی اســت که در آن از تکرار 
حروف و کلمات اســتفاده شــده و فــرم و عنصر 
بصری ایجــاد می کنــد که ایــن موضــوع یکــی از 

خصوصیات هنر مدرن است.
این هنرمند اضافه کرد: نقاشی خط از دهه سی 
تا چهل شمسی توسط برخی از خوشنویسان 
و نقاشــان ایرانی شــکل گرفــت کــه از آن جمله 
می توان به هنرمندانی مانند رضامافی، حسین 
زنده رودی، نصراهلل افجه ای و محمد احصایی 

در پیدایش و پیشبرد این هنر اشاره کرد.
وی گفت: تعداد آثار ارائه شده در نمایشگاه ۲۳ 
اثر اســت که در آن از تکنیک های رنگ و روغن، 
کرولیک استفاده شده است و  جســو، مرکب و ا
همه این متریال را می تــوان روی چوب، مقوا و 
بوم اجرا کرد، اما من از بوم های کتانی استفاده 
کرده ام. کیانی ادامه داد: این آثار از سال ۹۵ خلق 
شــده ، اما عمده آن ها در ســال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کار 
شده اند. الینا کیانی متولد ســال ۶۹ است و در 
رشته نقاشــی تحصیل کرده و نقاشــی خط را از 
سال ۹۵ شروع کرده اســت. او تا کنون در چهار 
نمایشگاه گروهی شرکت کرده و نمایشگاه گالری 
نقش خانه، اولین نمایشگاه انفرادی این هنرمند 
اســت. عالقه مندان بــرای بازدید از نمایشــگاه 
نقاشی خط الینا کیانی می توانند تا سوم آذرماه 
از ســاعت ۱۶ تا ۱۹ به گالری نقش خانه، واقع در 
گذر فرهنگی چهارباغ، ابتدای خیابان آمادگاه، 
روبه روی هتل عباسی، ساختمان سوره حوزه 

هنری مراجعه کنند.

»امیرمهدی ژوله« نویسنده و بازیگر، در صفحه 
گرام از انتشار اولین تیزر  شخصی خود در اینستا

مینی سریال »روز بلوا« خبر داده است.
گرام  امیرمهدی ژوله با انتشار ویدئویی در اینستا

خود آورده است:
»همزمان با نزدیک شدن به زمان پخش مینی 
ســریال »روز بلوا« به کارگردانی بهروز شــعیبی و 
تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان، از اولین 
تیزر آن رونمایی شد. این مینی سریال دوشنبه 

یکم آذرماه ساعت 2٠ از نماوا منتشر شد.
ع، محســن کیایی،  بابک حمیدیــان، لیــال زار
محمد علی محمدی، مســعود دلخــواه، زکیه 
بهبهانی، ساغر قناعت، پاشا جمالی و داریوش 
ارجمند از جملــه بازیگرانی هســتند کــه در روز 

بلوا ایفای نقش کرده اند.
ک سه  همین حاال می توانید با کد balva اشترا
ماهه خود را با ٥٠ درصد تخفیف خریداری کنید 

و از تماشای این محتوا لذت ببرید.«

رونمایی از ۲۵ عنوان کتاب 
دفاع مقدس در باغ موزه 

دفاع مقدس اصفهان 

گالری  نقاشی خط را در 
نقش خانه ببینید

رونمایی از تیزر مینی سریال 
»روز بلوا«

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره: 1۴۰۰۲1۷۰۲۰۰۶۰1۴۷۳۳، تاریخ: 1۴۰۰/۰۸/۲۹، رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و 
مستندات ضمیمه شامل سند 11۷۶۴۲ مورخ ۹۸/۰1/۳1 دفتر ۴۶ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم لیلی 
طاهریان به شناسنامه شماره ۲۳۲۴ کدملی 11۴1۳۳۲۲۲1 صادره فرزند جعفر نسبت به ۳ دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه درحال ساخت به مساحت ۲۰۶/۳۰ مترمربع پالک شماره 1۹۴ فرعی از 1۰۶ اصلی 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. رای هیات: 
باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 11۷۶۴۲ مورخ ۹۸/۰1/۲1 دفتر ۴۶ و مالحظه 
نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک 
موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده 
و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت 
آقای/خانم جواد کرمی به شناسنامه شماره ۳۲۷1 کدملی 11۴11۶۸۵۰۲ صادره فرزند حسن نسبت به ۳ 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه درحال ساخت به مساحت ۲۰۶/۳۰ مترمربع پالک شماره 1۹۴ فرعی از 
1۰۶ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۹/۰۳، نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۹/1۸ - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی 
شهر نبی اله یزدانی – 1۲۲۷۳۸۷ / 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 شماره1۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۸۶۴۰ مورخ 1۴۰۰/۰۶/۲۷ هیات دو خانم هاجر منصوری به شناسنامه 
شماره ۹۸1 کدملی 1۲۸۷۳۵11۷۴ صادره اصفهان فرزند محمدتقی بصورت ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 1۴۴/1۴ مترمربع از پالک شماره ۴۷ فرعی از 1۴۹1۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد 
و امالک شمال اصفهان. مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند 11۵۰۲1 مورخ ۹۷/۳/۲۳ دفتر ۶۰ اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۸/1۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۹/۰۳ – رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 1۲1۹11۷ / م الف

آگهی

کتاب

گالری

سریال
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پیشکسوت فوتبال ایران :

بازیکنان داخلی باید خود را 
به سرمربی تیم ملی تحمیل کنند

 رســول کربکندی پیشکســوت 
فوتبال ایــران روی خــط برنامه 
وقــت اضافــه رادیو ایــران رفــت 
و در مــورد مســائل مختلفــی از جملــه باشــگاه 
ذوب آهن، لیگ برتر بیست و یکم و همچنین تیم 
ملی ایران در رقابت های انتخابی جام جهانی به 

گفت و گو پرداخت.
کربکندی در ابتدای سخنانش در پاسخ به اینکه 
لیگ امسال را چگونه می بیند و اینکه با توجه به 
تعداد بــاالی لژیونرها در تیــم ملی، آیــا بازیکنان 
حاضــر در لیگ برتر انگیــزه ای برای نشــان دادن 
خود خواهند داشــت یا خیر، گفت: لیگ امسال 
کــه در  لیــگ بســیار ســختی اســت و همانطــور 
نتایج هفته پنجم دیدیم، هیــچ تیمی به راحتی 
پیروز نمی شود. امسال لیگی ســخت و غیرقابل 
پیش بینی خواهیم داشت. در لیگ های منتهی 
به جام جهانی قطعا انگیزه بازیکنان برای تالش 
بیشتر به منظور رفتن به جام جهانی که می تواند 
افتخار بزرگی باشــد، بیشتر اســت. البته با توجه 
به اینکه لیست تیم ملی ما تقریبا مشخص است 
کثــر بازیکنان لژیونر هســتند، شــاید آن انگیزه  و ا
الزم وجود نداشته باشد. اما به نظر من این باید 
انگیــزه ای باشــد بــرای درخشــش یــک بازیکن و 

راهیابی به تیم ملی و جام جهانی. 
پیشکسوت فوتبال ایران در رابطه با تعداد کمتر 
بازیکنان داخلی نسبت به لژیونرها در تیم ملی، 
و اینکــه قبــال تعــداد بازیکنــان لیــگ و لژیونــر در 
تیم ملی تقریبا نســبتی برابر بود، اظهار داشــت: 
مــا در گذشــته به ایــن تعــداد لژیونــر نداشــتیم. 
کنــون لژیونرهایــی داریم کــه در کشــورهای  مــا ا
خــوب و تیم هــای معتبــر بــازی می کننــد، و یکی 
کثریتی قاطــع در تیــم ملی  از دالیلــی کــه آن هــا ا
پیدا کرده انــد، همین اســت. با توجه بــه حضور 
لژیونرها در تیم های بزرگ طبیعی است که باید 
بپذیریم آن ها حرفه ای تر هستند. ولی باید یک 
گــر قرار بر  نگاه ویژه بــه بازیکنان داخلی باشــد و ا
انتخابــی ۵۰-۵۰ بــود، حــق را به بازیکــن داخلی 
بدهنــد. زیــرا آن هــا در فضایــی خیلی ســخت تر 
زحمــت می کشــند و بــازی می کنند. به هــر حال 
در کل نباید انگیزه را از دســت داد. در فوتبال به 
دالیل مختلف، هر آن ممکن اســت یک بازیکن 
شــرایط ایده آل را نداشــته باشــد. بازیکنــان باید 
تــالش کننــد و بــا تمریــن بیشــتر و نشــان دادن 
کیفیــت خودشــان، این شــرایط را ایجــاد کننــد. 
بازیکنان باید با تالش بیشــتر خود را به ســرمربی 

تیم ملی تحمیل کنند. 
کربکنــدی در رابطــه بــا دروازه بانــان لیــگ برتــر 
و مقایســه آن هــا بــا دروازه بان هــای ملی ایــران 
گذشــته و در یــک دوره  گفــت: در ســال های 
طوالنــی مشــکلی بــزرگ بــرای دروازه بانــی تیــم 
ملــی داشــتیم. مواقعــی حتی ما تــا شــروع بازی 
نمی دانســتیم دروازه بان مان چه کســی خواهد 
بود. خوشبختانه در حال حاضر دروازه بان های 

باعــث می شــود  کــه  خــوب و جوانــی داریــم 
دغدغه ای برای دروازه  تیم ملی نداشته باشیم. 
با وجود دروازه بان های خوب داخلی و همچنین 
لژیونر که داریــم، دیگر نگرانی گذشــته را نداریم. 
چه با تجربه هــا و چــه جوان ها، ایــن نگرانــی را از 

بین برده اند.
وی در رابطه بــا وضعیت تیــم ذوب آهن در لیگ 
امسال گفت: تارتار از مربی هایی است که کارش 
را بلد است. او در این چندسال با تیم های خیلی 
قدرتمندی کار نکرده اســت، اما تیم های خیلی 
خوبی را ساخته است. تارتار بازیکنان زیادی به 
کثر دو یا  تیم ذوب آهن آورد. از فصل گذشته حدا
سه بازیکن در تیم بازی می کنند. تمام بازیکنانی 
که مدنظر خودش بوده را آقای تارتار آورده است 
و در این پنج هفته ســه پیروزی به دست آورد که 
مهم ترینش بردن سپاهان بود. ما دو دسته تیم 
داریم. یک دســته تیم های متمول و با ســرمایه 
زیــاد، و یک ســری تیم بــا ســرمایه کمتــر و انگیزه 
بیشتر. به نظر من هر باشگاهی که "تیم تر" باشد 
و تیمــش را خــوب بســته باشــد و در پســت های 
مختلــف بازیکنــان خوبــی جــذب کــرده باشــد، 
موفق تر خواهــد بود. امــروز دیگر فقط ســتاره ها 

تعیین کننده نیستند. 
کربکندی ادامه داد: فقط نام هــا، تعیین کننده 
و ضامــن موفقیــت نیســتند. بــه نظر مــن انگیزه 
و تــالش االن بســیار تعیین کننده اســت. شــاید 
بازیکنان در شــرایط بهتر و ســتاره نیز این نگرانی 
را دارند که نکند آســیب ببینند و در جام جهانی 
حضــور نداشــته باشــند. زیــرا می تــوان گفت که 

صعود ما ۹۰ درصد قطعی شــده اســت. شاید آن 
بازیکنان با احتیاط بیشتری کار کنند و انگیزه ها 

االن بسیار برای باشگاه ها تعیین کننده است.
کــه چــه تعــداد از  وی در پاســخ به ایــن ســوال 
بازیکنان تیــم امید ذوب آهن به تیم بزرگســاالن 
تزریق شــده اند، اظهار داشــت: نگاه به جوان ها 
وجــود دارد، امــا بــه هرحــال االن از جوانــان بــه 
عنــوان پشــتوانه تیــم اســتفاده می شــود. با این 
رقابت نزدیک و حساســی که وجود دارد مربیان 
نمی تواننــد ریســک کننــد و بــه بازیکنــان جوان 
فرصت بدهند. در شرایطی می شــود به جوانان 
بازی داد کــه تیم ۱۰ بازیکن بســیار آماده داشــته 
باشــد و در کنار آن ها بتوان به یک بازیکن جوان 
میــدان داد و از او اســتفاده کــرد. ولــی همین که 
آن هــا را در کنــار تیــم قــرار دهنــد، قــرارداد خوب 
بــا آن هــا ببندنــد و... بــرای جوانــان می توانــد 
انگیزه باشــد زیرا آن ها منتظر فرصت هســتند تا 
خودشان را نشــان دهند. این اتفاق می تواند به 

نفع فوتبال ما باشد. 
پیشکســوت فوتبال ایــران دربــاره وضعیــت تیم 
ملی در رقابت هــای مقدماتی و نهایــی انتخابی 
جــام جهانــی و همچنیــن انتقــادات موجــود به 
اســکوچیچ و ماجــرای پیــش آمــده بیــن مهدی 
طارمــی و ســرمربی تیــم ملــی، گفــت: در زمــان 
انتخــاب آقــای اســکوچیچ، انتقادهــا زیــاد بــود 
زیــرا شاید ایشــان را در اندازه هــای فوتبــال مــا 
نمی دیدنــد.  ولــی اســکوچیچ در ســخت ترین 
شــرایط آمد و تیم را به مرحله بعد بــرد و االن هم 
خیلی خوب نتیجــه می گیرد. نبایــد از این غافل 

شویم که بازیکنان بسیار خوبی داریم و هر مربی 
آرزو دارد چنین بازیکنان خوبی در تیمش داشته 
باشد اما یکسری انتقادات غیرمنصفانه است. ما 
اول دنبال ایــن بودیم که به جــام جهانی برویم. 
خب مــا االن راحت تــر از همیشــه داریــم به جام 
جهانــی صعــود می کنیــم. یک ســری انتقــادات 
غیرمنصفانه اســت. نباید اینگونــه انتقاد کنیم. 
کنون در تیــم ما همه تــالش می کننــد و زحمت  ا
می کشــند. بازیکنان زحمت می کشــند و ایشــان 
از همــه بازیکنان نیز به نســب اســتفاده می کند. 
کنــون بایــد بــه تیــم ملــی و مربــی آن آرامــش  ا
بدهیم تــا چند بــازی باقــی مانــده انجام شــود. 
بــه نظرم ایــن انتقــادات بعضــا تنــد و مغرضانــه 
هســتند و نباید اینگونــه رفتــار بکنیــم.  در قضیه 
آقای طارمی هم بــه نظرم منصفانــه ترین حرفی 
گر آقای اسکوچیچ  که می شــود زد این اســت که ا
قبــل از حرفش یک کلمــه "بعضا" اضافــه می کرد 
کتیک پذیــر  و می گفــت "بعضــی از بازیکنــان تا
نیســتند" شــاید خیلی قابل قبــل تر می بــود. اما 
به نظــر مــن بازیکن این حــق را نــدارد کــه به این 
شــکل در برابر مربی خــود موضع بگیــرد و انتظار 
من این است که طارمی که بازیکن تیم های بزرگی 
بوده اســت، باید تفکر حرفه ای را بیشــتر داشــته 
باشد. ما دو نتیجه خوب بدون او گرفتیم. نبود 
طارمی یــا هــر بازیکن دیگــری می تواند به ســبب 
آســیب دیدگی یا هر دلیل دیگری باشد. ما نباید 
انقدر روی یک بازیکن تمرکز کنیم. به نظر من هر 
دو باید جایــگاه و وضعیت خود را بشناســند و به 
شکلی رفتار کنند که اصول فوتبال به هم نخورد.

خبر

شکایت فدراسیون فوتبال ایران علیه فدراسیون 
کمیتــه انضباطــی و اخــالق  فوتبــال اردن بــه 

کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شد.
به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ایران، فدراسیون 
فوتبــال اردن چندی پیش علیه تیــم ملی فوتبال 
بانوان کشورمان شکایتی را تنظیم و خواستار بررسی 

جنسیت تیم ملی فوتبال زنان ایران شد.
ح شــدن این موضــوع و اعتــراض  در پــی مطــر
فدراسیون فوتبال اردن علیه تیم ملی فوتبال بانوان 
کشورمان در مرحله مقدماتی و بحث جنسیتی که 
مطرح کرده بود، فدراسیون فوتبال ایران شکایت 
خود را برای کمیته انضباطی و اخــالق AFC علیه 

فدراسیون فوتبال اردن ارسال کرد.

تیم ملی فوتبــال بانوان ایــران در مرحله مقدماتی 
جام ملت های فوتبال بانوان با شکست تیم های 
بنــگالدش و اردن، بــرای نخســتین بــار بــه مرحله 

نهایی این جام صعود کرد.

مدیر عامل باشــگاه ذوب آهــن اصفهان از ســوی 
هیئت مدیره این تیم معرفی شد.

به گــزارش روابــط عمومی باشــگاه ذوب آهن پس 
از برگزاری جلسه هیأت مدیره باشــگاه ذوب آهن 
اصفهــان »علــی احســانی« معــاون فنی، ورزشــی 
باشــگاه ذوب آهــن بــه عنــوان مدیرعامــل جدید 
باشگاه ذوب آهن اصفهان منصوب و معرفی شد. 
در این جلسه همچنین از خدمات »فرشاد دادفر« 
در مــدت تصــدی سرپرســتی باشــگاه ذوب آهــن 

اصفهان قدردانی به عمل آمد.
احســانی از قهرمانــان دو و میدانی ایــران و یکــی از 
برترین رکورد داران این رشته است که از سال ۱۳۷۰ 

تا ۱۳۸۵ عضو تیم ملی دومیدانی ایران و ذوب آهن 
بوده و سابقه سرپرستی ورزش همگانی و کارگری 
شــرکت ســهامی ذوب آهن اصفهــان را در کارنامه 

خود دارد.

 فوتی رنکینگ از برگــزاری دیدارهــای پلی آف لیگ 
قهرمانان آسیا فصل آینده خبر داد. فوتی رنکینگ 
از انجام قرعه کشی پلی آف لیگ قهرمانان آسیا در 
فصل ۲۰۲۲ خبر داد جایی که دو تیم پرســپولیس 
و فوالد قهرمان های لیگ و جام حذفی دو سهمیه 

مستقیم ایران در این رقابت ها هستند.
استقالل و سپاهان نیز باید در پلی آف حاضر شوند 
و بر این اساس آبی های تهران با "بنی یاس امارات" 
دیدار می کند و ســپاهان به دیدار "شارجه" خواهد 

رفت.
البته این در حالی اســت که هنــوز حضور تیم های 
استقالل و پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا قطعی 
نیست و کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال بررسی 

مجوز حرفه ای این تیم هاست. 
همچنین نماینده های تاجیکستان، لبنان و کره 

شمالی در فصل ۲۰۲۲ لیگ قهرمانان حضور ندارند. 
     سیدبندی فصل 2۰22 لیگ قهرمانان آسیا:

عربســتان،  الهــالل  قطــر،  الســد   :۱ گلــدان 
پرسپولیس ایران،  الجزیره امارات، الدحیل قطر

گلدان ۲: الفیصلی اردن، فوالد ایران، شباب االهلی 
امارات، الریان قطر، الشباب عربستان

کــور ازبکســتان، الوحــدات اردن،  گلــدان ۳: پاختا
بمبئی هند، آهال ترکمنستان، الجیش سوریه

گلدان ۴: نیروی هوایی عراق، برنده های پلی آف
     برنامه دیدارهای پلی آف:

استقالل - بنی یاس )میزبان استقالل(
سپاهان - شارجه )میزبان سپاهان(

التعاون عربستان - الزوراء عراق
الغرافه قطر - )برنده الشــرطه عراق و نماینــده دوم 

ازبکستان(

پســر کونسیســائو پــس از اقــدام شایســته مهــدی 
طارمی پاسخ او را در فضای مجازی داد.

در چارچــوب رقابت جــام حذفی پرتغــال، پورتو به 
مصاف فیرنسه رفت و به برتری ۴ بر یک رسید. در این 
مســابقه مهدی طارمی گل نزد ولی به سوژه اصلی 

رسانه ها بدل شد.
 او در دقیقه ۷۲ یک پنالتی برای پورتو گرفت که طبق 
معمول باید خود آن پشت توپ می ایستاد اما ستاره 
کشورمان در اقدامی شایسته، توپ را به »فرانسیسکو 
کونسیسائو« سپرد تا این بازیکن جوان اولین گل خود 

را به ثمر رساند.

کنش سرمربی پورتو همراه شد   این اقدام طارمی با وا
و خود بازیکن نیز نسبت به این کار شایسته ستاره 

کنش نشان داد. کشورمان در فضای مجازی وا
گرام پستی گذاشت و نوشت:  فرانسیسکو در اینستا
رویای من به حقیقت پیوست و من توانستم اولین 

گلم را برای باشگاه پورتو به ثمر رسانم.
زیر این پست مهدی طارمی کامنتی برای کونسیسائو 
نوشت و پسر سرمربی نیز برای او پیامی محبت آمیز 
فرستاد و با قلب از او تشکر کرد.سایت رکورد نسبت 
کنش نشان داد و از هم دلی در  به این اتفاق مثبت وا

بین بازیکنان پورتو صحبت کرد.

علی کریمی به وضعیت ایــن روزهای زاینــده رود 
کنش نشان داد. وا

به گزارش ایمنا، از روز جمعه کشاورزان اصفهانی و 
مردم این شهر در اعتراض به قطع حقابه و خشک 
شــدن زاینــده رود در بســتر این رودخانــه تجمع 
کردند. این تجمع همچنان ادامه دارد و کشاورزان 

به دنبال بازگشت آب به زاینده رود هستند.
کریمی اســطوره  علــی  خصــوص  همیــن  در 
کنش نشان  فوتبال ایران و آسیا به این موضوع وا
داد و تصویــری از ســی و ســه پــل و زاینــده رود در 

گرام خود منتشر کرد. استوری اینستا
او برای زاینده رود نوشــت: چی بود و چی شد. به 

امید زنده شدن نصف جهان.

پایگاه خبری فوتبالــی- AFC از ارائه قطعی مجوز 
حرفه ای به سه باشگاه از فوتبال ایران خبر داد.

 )AFC( آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون  ســایت 
اسامی باشگاه های دارای مجوز حرفه ای را منتشر 

کرد که فوالد مبارکه ســپاهان، فوالد خوزســتان و 
گل گهر سیرجان، باشگاه های ایرانی بوده اند که این 

مجوز را به صورت قطعی دریافت کرده اند.
همچنین دو باشگاه استقالل و پرسپولیس، مجوز 
حرفه ای را با ارائه تضامین قانونی به دست آورده اند 
و مجوز این دو باشگاه همچنان در کمیته کنترل 

ورودی AFC بررسی می شود.
در میــان کشــورهایی که باشــگاه های آنهــا مجوز 
حرفه ای گرفته اند، ژاپن با کسب ۵۴ مجوز حرفه ای 
در رتبه نخست قرار دارد. البته مجوز ۵۰ باشگاه این 
کشور با تضامین قانونی بوده و همچنان در دست 

بررسی است.

شکایت ایران از فدراسیون فوتبال اردن

خبر

احسانی مدیر عامل باشگاه ذوب آهن شد

پرسپولیس در سید یک آسیا

 بنی یاس حریف استقالل شد، شارجه به سپاهان خورد

کونسیسائو به اقدام زیبای طارمی  کنش پسر  وا

کنش علی کریمی به وضعیت این روزهای زاینده رود وا

 AFC تأیید مجوز حرفه ای ۳ باشگاه ایرانی در

خبر

هفته پنجــم لیگ برتــر والیبــال زنــان با تــداوم 
صدرنشــینی ذوب آهــن و صعــود یــک پلــه ای 
پیکان پایان یافت. به گزارش ایرنا، هفته پنجم 
مســابقات والیبــال قهرمانی باشــگاه های برتر 
زنان ایران جام »ســردار دل ها« با پنــج دیدار در 
شهرهای تهران )دو دیدار(، اصفهان، کاشان و 
یزد پیگیری شد که در پایان این هفته تیم های 
ذوب آهــن اصفهــان، ســایپا و باریــج اســانس 
کاشان بدون تغییر در رتبه های اول تا سوم باقی 
ماندند. در نخســتین مســابقه این هفته تیم  
سایپا تهران ۳ بر صفر بانوان ورامین را شکست 
داد. تیم والیبال ورامین در سه ست این مسابقه 
تنها ۲۹ پوئن کسب کرد تا پنجمین ناکامی خود 
در این فصل از رقابت ها را تجربه کرده و همچنان 
در انتهــای جدول باقــی بماند. همچنین تیم 
جوانان زرتشتی در دومین مسابقه هفته پنجم 
لیگ برتر زنان در سالن یکانگی شهر یزد میزبان 
ذوب آهن اصفهان صدرنشین این رقابت ها بود 
گذار و چهارمین  و نتیجه را سه بر صفر به حریف وا
کامی خود را تجربه کرد و در نتیجه ذوب آهن  نا
صدرنشین باقی ماند. در دیگر بازی تیم باریج 
اســانس کاشــان ۳ بــر صفــر ســتارگان فــارس را 
شکســت داد و بــه چهارمیــن بــرد خود دســت 
کامی فصل  یافت. ستارگان فارس هم دومین نا
را تجربه کرد. باریج اســانس با کسب این برد با 
۱۳ امتیاز در رتبه سوم باقی ماند تا همچنان در 

تعقیب تیم های سایپا و ذوب آهن باشد.
تیم ریف اصفهان که بدون برد و با یک امتیاز در 
رتبه نهم جدول قرار داشت، این هفته در سالن 
امام علی )ع( اصفهان میزبان مس رفسنجان 
گذار کرد  بود و سه بر صفر نتیجه را به این تیم وا
تا مســی ها به دومین برد خود در این رقابت ها 
دســت یابند. تیم  پیکان تهــران هم بــه برتری 
۳ بر صفر برابر مهرسان دستی یافت تا با کسب 
سومین برد صعود یک پله ای در جدول داشته و 
در رتبه چهارم جای بگیرد. مهرسان هم سومین 
ناکامی فصل خود را تجربه کرد و با یک پله سقوط 

در رتبه هفتم جدول قرار گرفت.

در رقابت هــای کشــتی آزاد نظامیــان جهــان 
)سیزم( نمایندگان کشورمان با کسب ۴ مدال 
طال، ۴ مدال نقــره و ۲ مــدال برنز بعنــوان نایب 
قهرمانی دســت یافتند. به گــزارش فــارس، در 
پایان این مســابقات تیم ایران توســط مرتضی 
قیاســی در وزن ۶۵ کیلوگرم، بهمن تیموری در 
وزن ۷۹ کیلوگــرم، محمدحســین محمدیــان 
در وزن ۹۷ کیلوگــرم و یداله محبــی در وزن ۱۲۵ 
کیلوگرم به مدال طال، احمد محمدنــژاد جواد 
در وزن ۵۷ کیلوگرم، محمدباقر یخکشی در وزن 
۶۱ کیلوگرم، فریبرز بابایی در وزن ۷۴ کیلوگرم و 
محمدحسین میرباغبان در وزن ۹۲ کیلوگرم به 
مدال نقره و محمدمهدی یگانه جعفری در وزن 
۷۰ کیلوگرم و هادی وفایی پور در وزن ۸۶ کیلوگرم 
به مدال برنز دست یافت. در پایان این رقابت ها 
تیم روسیه با ۲۱۵ امتیاز بعنوان قهرمانی دست 
یافت، تیم کشورمان با ۲۱۰ امتیاز نایب قهرمان 
شد و تیم ارمنســتان با ۱۴۰ امتیاز بعنوان سوم 

رسید.

ظاهرا اشتباه فدراسیون در ثبت نام بازیکنان، 
شــانس نیما عالمیان بــرای بــازی انفــرادی در 
آمریــکا را از بین برده اســت. مســابقات جهانی 
تنیس روی میــز در حالی در هیوســتون آمریکا 
آغاز شــد که ایران با ســه نماینده یعنی نوشــاد 
و نیما عالمیــان و امیرحســین هدایــی حضور 
خواهنــد داشــت.  در ایــن رقابت هــا نوشــاد و 
نیما در بخش دوبل بــازی می کنند و در بخش 
انفرادی نیز نوشاد با امیرحسین هدایی حضور 
خواهــد داشــت. نکتــه عجیب ایــن اســت که 
ظاهرا مسئوالن فدراسیون تنیس روی میز در 
ثبت نام بازیکنان اشتباه کرده و در حالی که نیما 

شانس بازی در بخش انفرادی را هم 
داشــته، این کار صــورت نگرفته و 
نام او فقط برای دوبل اعالم شده 

است. در جدول مسابقات 
نفراتی با رنکینگ پایینتر 
از نیما حضور دارنــد و از 
دســت رفتــن شــانس 
حضور در بخش انفرادی 
ناراحتی ایــن  باعــث 
بازیکن در آمریکا شــده و 
بار روانی زیادی را روی این 

بازیکن داشته است.

لیگ والیبال زنان؛ 

تداوم صدرنشینی ذوب آهن
 و صعود یک پله ای پیکان

کشتی آزاد نظامیان جهان 
)سیزم(- تهران

 ایران با ۱۰ مدال نایب 
قهرمان شد

ناراحتی نیما عالمیان 
در آمریکا

لیــگ  ســازمان  مســابقات  کمیتــه  مســئول 
در  گران  تماشــا حضــور  دربــاره  توضیحاتــی 
ورزشــگاه های میزبــان دیدارهــای لیــگ برتــر 

ارائه کرد.
ســهیل مهدی در گفت و گو با فارس، درباره دلیل صادر نشــدن 
گران شهرستانی به ورزشگاه ها برای تماشای  مجوز ورود تماشا
دیدارهای این هفته لیگ برتر اظهار داشــت: همانگونه که منع 
گران در ورزشــگاه ها و حضور آزمایشی آنها در بازی  حضور تماشا
اســتقالل- نســاجی و پرســپولیس- صنعت نفــت بــا نظــر ســتاد 
کنــون هم این ســتاد باید  ملی مقابلــه بــا کرونا صــورت گرفــت، ا
گران در ورزشــگاه هایی به جز تهران و ادامه  درباره حضور تماشا
حضــور آنهــا در پایتخــت نظر بدهــد. ســازمان لیگ در ایــن مورد 
تصمیم گیرنــده نیســت. وزارت بهداشــت و وزارت ورزش دنبــال 

گران  انجام شــدن کارها هســتند تا در نهایت مجوز ورود تماشــا
به همه ورزشــگا ه ها صادر شــود. به دلیل اینکه زیرســاخت های 
ورزشگاه آزادی وضعیت بهتری نسبت به سایر استادیوم ها دارد 
قرار شد در ابتدا ۵ درصد از ظرفیت این ورزشگاه برای این دو بازی 

به شکل آزمایشی پر شود.
او ادامــه داد: هــر تصمیمی بعــد از ایــن دو بــازی گرفتــه شــود در 
همه ورزشــگاه ها قابل اجرا اســت. روز بازی اســتقالل و نساجی 
گر  مشکالتی در رعایت شیوه  نامه های بهداشتی ایجاد شود که ا
طرفداران این اتفــاق را در دیدار پرســپولیس- صنعت نفت تکرار 
کنند، احتمــال دارد دیگر در را بــه روی طرفداران هیــچ تیمی باز 
گران بایــد پروتکل های بهداشــتی را رعایت  نکنند. خود تماشــا
کنند. حضور هواداران در این دو مسابقه برای شناسایی نواقص 
بود. در شورای تامین استان جلسه ای درخصوص رعایت برخی 

موارد در روز برگزاری دیدار پرسپولیس و صنعت نفت برگزار شد.
مسئول کمیته مســابقات ســازمان لیگ افزود: وزارت بهداشت 
گران  و وزارت ورزش به دنبال بهترین راهکار برای حضور تماشــا
در ورزشگاه هســتند. نتیجه ای هم که از حضور آنها در ورزشگاه  
و رعایت شیوه نامه ها از این دو بازی حاصل شود، تاثیر مهمی در 
تصمیم گیــری روی ادامــه حضــور طرفــداران در تمــام بازی هــا 
گران  دارد. بــه همین دلیل ایــن دو بازی را در مســیر ورود تماشــا
آزمایش کــرده و هــر مدلی به دســت آورند بــرای تمام باشــگاه ها 
ابالغ می کنند تا با فراهم کردن زیرســاخت ها، پذیرش هواداران 
خود در اســتادیوم ها را انجام بدهند. تصمیم گیــری برای ادامه 
حضــور طرفــداران در ورزشــگاه منــوط بــه رفتــار آنهــا در رعایــت 
شیوه نامه های بهداشــتی اســت. هرچه هواداران فهیم فوتبال 

ما مساعدت کنند، این کار زودتر انجام می شود. 
گر مدل فعلی موفق باشــد، در شهرستان ها  مهدی عنوان کرد: ا
هم ابتدا ۵ درصد از ظرفیت ورزشگاه پر می شود و در ادامه با بهتر 
گران بیشــتری مجوز ورود  شــدن وضعیت، احتمال دارد تماشــا
کنون ســامانه ۹-۸ باشــگاه  بــه اســتادیوم ها را دریافت کننــد. ا
برای بلیت فروشــی آماده است اما باید به ســامانه بهداشت هم 
متصل شوند که وزارت بهداشت در زمینه ارائه بهترین سرویس 
کســن زده اند، بتوانند  اعالم آمادگی کرده تــا افرادی که دو دوز وا
در همان مکانیــزم فروش بلیت، بــرای خرید بلیت اقــدام کنند. 
کسن زدن هر نفر، آن فرد واجد شرایط  در صورت تایید دو دوز وا

خرید بلیت خواهد بود.
او درباره اینکه ظاهرا در ســایت کنفدراسیون فوتبال آسیا کسب 
مجوز حرفه ای سه باشگاه گل گهر، فوالد و ســپاهان تایید شده 
و همچنان مدارک دو باشــگاه پرسپولیس و اســتقالل که با ارائه 
تضمین هــای قانونی این مجــوز را به دســت آورده انــد در کمیته 
کنتــرل ورودی AFC در حال بررســی اســت، توضیــح داد: از این 
موضــوع اطــالع دقیــق نــدارم امــا شــاید به ایــن دلیــل کــه مجوز 
حرفه ای استقالل و پرســپولیس مشروط صادر شــده و آنها باید 
ظرف سه ماه نواقص خود را برطرف کنند، این اقدام انجام شده 

است. ۲۸ یا ۲۹ مهر این مهلت سه ماه به دو باشگاه داده شد.

چرا فقط هواداران سرخابی مجوز ورود به ورزشگاه گرفتند؟

گران از نگاه سازمان لیگ شرط ادامه حضور تماشا

خبر



سال پنجم - شماره 128۴
چهارشنبه  ۳  آذر 1۴۰۰ - 18 ربیع الثانی 1۴۴۳
2۴7 نوامبر    2۰21 سالمت

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای 
شماره ۳۳۶۹ مورخ 1۴۰۰/۰۷/11 خانم اعظم شیرزادخانی فرزند علی ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 1۴۰/۹۵ مترمربع قسمتی از پالک ثبتی شماره ۷۹۴  اصلی واقع در قطعه ۶ نجف 
آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طبق سند رسمی شماره 1۳۲۹۳۵، 
۹۰/1۰/۰۶ دفترخانه ۸۸ نجف آباد  مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/۰۸/1۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۹/۰۳ - حجت اله کاظم زاده اردستانی 
سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 1۲1۸۹۰۷/ م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای 
شماره ۳۷1۷ و ۳۷1۸ مورخ 1۴۰۰/۰۷/۲۸ آقای حسین نورمحمدی نجف آبادی فرزند فتح 
اله دو و نیم دانگ مشاع و خانم زهره محمدی نجف آبادی فرزند یداله سه و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۵1/۴۵ مترمربع قسمتی از پالک ثبتی شماره ۲۶ اصلی 
واقع در قطعه 1۰ نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طبق قولنامه 
عادی از مالک رسمی مجید سرمدی و مرجان احمدی خریداری نموده است. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1۴۰۰/۰۸/1۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۹/۰۳ - حجت اله کاظم زاده اردستانی 
سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 1۲1۸۹۰۲/ م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
رای شماره ۳۴۰1 مورخ 1۴۰۰/۰۷/1۲ آقای ابراهیم عباسی فرزند محمدعلی ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت ۷۳/۴۲ مترمربع قسمتی  از پالک  ثبتی شماره ۲۰۳  فرعی از  اصلی 
واقع در قطعه ۶ نجف آباد واقع در  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طبق سند 
رسمی ۵۲۷۶۲، ۹۲/۰۵/1۲ دفترخانه ۴۲ نجف آباد ازطرف مالک رسمی حسن محمدی 
مبارکه مالک گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۸/1۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1۴۰۰/۰۹/۰۳ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسی - 1۲1۸۸۹۶/ م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
رای شماره ۳۶۷۶ مورخ 1۴۰۰/۰۷/۲۵ خانم اشرف روشنائیان نجف آبادی فرزند فتحعلی 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۹۹/۵1 مترمربع قسمتی از پالک ثبتی شماره ۴1۹ اصلی 
واقع در قطعه11 نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طبق سند 
رسمی شماره ۹۵1۳۳، ۷۴/۰۴/1۴ دفترخانه ۸۸ نجف آباد مالک رسمی  مشاعی می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۸/1۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۹/۰۳ - حجت اله 
کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی 

- 1۲1۸۸۳۳/ 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 1۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۷۷۶ مورخ 1۴۰۰/۰۷/1۸ هیات یک خانم فاطمه 
خیراللهی به شناسنامه شماره ۲ کدملی ۴۵۰1۰۰۶۰۸۰ صادره ایالم فرزند صفرعلی بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۷۸/۳۴ مترمربع از پالک شماره 11 فرعی از 1۵1۸۳ 
اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق قباله عادی 
مع الواسطه از مالکیت رسمی خانم آمنه سبحانیان موضوع سند انتقال 1۰۴۴، ۴۴/۵/۲۶ 
دفترخانه ۶۷ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۸/1۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1۴۰۰/۰۹/۰۳ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 1۲1۹۲۳۳ / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰۸۵۶۰۲۰1۹۰۰1۳۲۴، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰۸/1۳، مفاد آرا 
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده 1 قانون 
و ماده ۸ آیین نامه صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور 
اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق آگهی در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید 
ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارایه 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 1۴۰۰۶۰۳۰۲۰1۹۰۰۰۳۴۶، 1۴۰۰/۰۶/۳۰، 
آقای مهدی احسانی فرزند مصطفی یک-سی و دوم حبه مشاع به استثنا بها ثمنیه اعیانی آن 
از ۷۲ حبه ششدانگ پالک 1۸۴ اصلی بخش ثبتی دهاقان که به موجب ماده 1۳ قانون ملی 
شدن جنگلها و مراتع کشور به پالکهای 1۰۰۳ و 1۰۰۶ فرعی از 1۸۴ اصلی تبدیل گردیده 

است و این رای باتوجه به انتقال عادی مع الواسطه ازطرف ورثه مالک رسمی حفیظ اله احسانی 
قمیشلوئی فرزند سیف اله از میزان مالکیت مذکور پالک فوق موضوع ثبت دفتر امالک دفتر 
11۴ صفحه ۲۹۸ صادر گردیده است. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۸/1۸، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۹/۰۳ – اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان – 1۲1۸۲۶۶ / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰۸۵۶۰۲۰1۹۰۰1۳۲۹، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰۸/1۵، مفاد آرا 
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که دراجرای ماده 1 قانون 
و ماده ۸ آیین نامه صادر گردیده است و دراجرای ماده ۳ قانون در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور 
اعتراض داشته باشند در شهر از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق آگهی در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض باید 
ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت محل ارایه 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 1۴۰۰۶۰۳۰۲۰1۹۰۰۰۳۸۰، 1۴۰۰/۰۷/1۲، 
آقای ابراهیم علی پور دهاقانی فرزند سیف اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۹۷۵/۴۹ مترمربع پالک 1۸۵ فرعی از 1۲۴ اصلی واقع در اراضی 
صحرای برآفتاب دهاقان انتقال عادی مع الواسطه ازطرف خانم صفیه قربانی مالک رسمی از 
ششدانگ پالک فوق موضوع ثبت دفتر امالک دفتر ۸ صفحه ۴۹۵ صادر گردیده است. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۸/1۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۹/۰۳ – اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان دهاقان – 1۲1۸۷۳۲ / 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 1۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۸۹۲۸ مورخ 1۴۰۰/۰۶/۳۰ هیات چهار آقای 
محمدباقر اکبری به شناسنامه شماره 1۸۷ کدملی 1۲۹۰۹۳1۸۴۴ صادره از اصفهان فرزند 
رضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی و تجاری به مساحت ۲۰۴/1۶ مترمربع 
پالک شماره ۲۴۳ فرعی از 1۴۹1۶ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک 
شمال اصفهان از سند ۶1۰۵۵، ۹۹/1۰/۲۵ دفترخانه 1۳۵ اصفهان و همچنین سهم 
االرث متقاضی از مالک رسمی رضا اکبری از سند ۲۶۳۰۶ مورخ ۵۲/۰۵/۲۳ دفترخانه ۳۶ 
اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۸/1۸، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۹/۰۳ – رییس 

اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 1۲1۹۰۸۷ / م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود قسمتی از امالک بخش ۳ و ۴ حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت عدم حضور 
مالک، تاکنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 1۵ قانون ثبت و طبق تقاضای 
مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصی امالک مرقوم در تاریخ های تعیین شده در ساعت ۸ 
صبح شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات تحدیدی به روز بعد 

موکول خواهد شد.

امالک و ابنیه بخش ۳ آران و بیدگل
شماره های فرعی از پالک ۳ اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش سه آران و بیدگل

۳۲۹1 فرعی: آقای مجتبی مؤمنی بیدگلی به شناسنامه شماره ۲۲1 کدملی ۶1۹۹۷۲۷۹۲۴ 
فرزند محمد، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۷۴.۷۵ مترمربع مفروز و مجزی از 1 فرعی

شماره های فرعی از پالک ۲۲۳ اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل
۲۷ فرعی: خانم کبری مبینی بیدگلی به شناسنامه شماره 1۰۲ کدملی ۶1۹۹۳۹1۳۹1 

فرزند قاسم، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۲۳۳ مترمربع مفروز و مجزی از ۵ فرعی
شماره های فرعی از پالک ۴۷۳ اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

۷ فرعی: آقای امیرحسین نوریان بیدگلی به شناسنامه شماره ۹۴۶۴ کدملی ۶1۹۹۲۵۶۹۴۸ 
فرزند عباس، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۵1.۷۰ مترمربع مفروز و مجزی از ۶ فرعی

شماره های فرعی از پالک ۹۷۲ اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل
۲۳۶ فرعی: خانم طاهره سید بیدگلی به شناسنامه شماره ۷1 کدملی ۶1۹۹۶۷۲۰۹۷ فرزند 
سیدهالل، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۷۳.11 مترمربع مفروز و مجزی از باقیمانده 

پالک ۹ فرعی
شماره های فرعی از پالک 1۳۵۶ اصلی واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

1 فرعی: آقای صادق ناصریان آرانی به شناسنامه شماره ۴۶۳ کدملی ۶1۹۹۵۸۸۷۸۹ فرزند 
نصراله و خانم علیا جعفری آرانی به شناسنامه شماره ۹1۶۷ کدملی ۶1۹۹1۳1۶1۴ فرزند 

محمد )بالمناصفه(، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت ۳۲ مترمربع
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رییس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
حامد فکریان آرانی

1۲۲۴۵1۲ / م الف

آگهی

رشد سریع مو با چند تکنیک ساده 
مهم ترین نکته برای رشد سریع 
مــوی ســر، رژیــم غذایی اســت، 
رعایــت چنــد نکتــه کوچــک در 
رژیم غذایی می تواند به رشــد سریع مو های شما 

کمک کند. 
بســیاری از خانم هایی که از کندی رشــد مو رنج 
می برند و درمان ها و دســتورالعمل های ســنتی 
برایشــان نتیجــه بخــش نبــوده اســت، مــدام در 
ذهنشان این سوال پیش می آید که چگونه رشد 

موهایم را سرعت دهم؟
در ایــن مقاله، علل کندی رشــد مــو و روش های 
طبیعی برای بلند کردن آن در مدت زمان کوتاه 

ارائه می شود.
     دالیل کندی رشد مو

قبل از اینکه بدانیم چگونه به رشــد و موهایمان 
ســرعت دهیــم، می توانیــم مهمتریــن دالیــل 
کندی رشــد مو را ذکر کنیم، برای مثال استفاده 
مداوم از اتو یا سشــوار؛ منجر به آسیب دیدگی مو 
و شکســتن تار ها به طــور قابل توجهی می شــود 
و همچنین مو هــا را محکم می چســباند و باعث 

درهم تنیدگی تار های موی می شود.
-بــه اســتفاده از محصــوالت مراقبتــی با منشــاء 
کــه حــاوی پارابــن یــا  کنیــد  ناشــناخته تکیــه 
سولفات سدیم هســتند. این مواد باعث آسیب 
بــه فولیکول هــا می شــوند و از دسترســی مــو بــه 

عناصر معدنی جلوگیری می کنند.
- اســتفاده از بســیاری از دســتور العمل هــای 
طبیعــی کــه بــه روغن هــا بســتگی دارد. ایــن کار 
منجر به بسته شدن منافذ پوســت سر و ناتوانی 

در تنفس و بروز عفونت و زخم می شود.
- پیری، با کمبود مواد مغذی کــه بدن دریافت 
می کند. ایــن امــر بــر رشــد مــو تأثیــر می گــذارد و 
احتمال ریزش آن و عدم رشــد تار هــای جدید را 

افزایش می دهد.
- استرس و اضطراب باعث ترشح هورمون های 
زیادی می شود و ترکیب شــیمیایی بدن را تغییر 
می دهد که به نوبه خود در وضعیت مو ها به ویژه 
در مرحله امتحانات مدرسه و یا تجربه دوره های 

افسردگی منعکس می شود.
- قــرار گرفتــن در معــرض مشــکل خشــکی مــو و 
کمبــود رطوبــت و حتی در صــورت ابتال به شــوره 
ســر و همچنیــن در صــورت مواجهــه بــا برخــی 
گزمــا،  ا ماننــد  مزمــن  پوســتی  بیماری هــای 

پسوریازیس و آلوپسی.
- عوامــل ژنتیکــی در تعییــن وضعیــت مــو و 
کــه بســیاری از  همچنیــن تغییــرات هورمونــی 
خانم ها در دوران بــارداری و شــیردهی دچار آن 
می شــوند که در وضعیت مو منعکس می شــود، 

نقش اساسی دارند.
چگونــه می توانیــم رشــد موهایمــان را بــدون 

استفاده از مواد روغنی رشد دهیم؟
غ      مخلوط آووکادو و زرده تخم مر

دو عــدد آووکادوی لــه شــده بیاوریــد. یــک زرده 
غ را به یک قاشق غذاخوری عسل سفید  تخم مر
اضافه کنید. مواد را به خوبی در یک کاسه عمیق 
مخلــوط کنیــد. تــا زمانــی کــه کامــال جــا بیفتــد. 
مخلوط را روی مو ها پخش کنید، سپس آن را به 
شکل کش بپیچید. بگذارید ماسک یک ساعت 

یا بیشتر روی مو ها بماند.
با آب ولرم و با استفاده از نرم کننده مناسب برای 
نوع مو بشویید. این مرحله را دو بار در هفته تکرار 
غ بــرای مرطوب  کنیــد. آووکادو بــا زرده تخــم مــر
کردن مو ها و خالص شدن از اثرات آسیب ناشی 

از استفاده از رنگ مؤثر است.
     دستور پخت موز و نشاسته

دو عدد موز همراه با دو قاشق غذاخوری نشاسته 
بیاوریــد. مــوز را با چنــگال فلزی خوب لــه کنید. 
نشاسته را همراه با کمی شیر نارگیل به موز اضافه 

کنید. مواد را خوب با هم مخلوط کنید سپس به 
کل مو ها بمالید. 

بگذارید ۴۵ دقیقه بماند ســپس با شــامپو و نرم 
کننده بشویید.

ایــن دســتورالعمل نرمی مــو را افزایــش می دهــد 
و تار هــا را با یــک الیــه محافــظ می پوشــاند که از 

شکستن تار ها جلوگیری می کند.
     آلوئه ورا با رزماری

یک مشت رزماری خشک شده را با یک فنجان 
آب گرم بیاورید. با اســتفاده از پوســت آلوئه، ژل 
چسبنده داخل آن را بتراشــید. مواد را به خوبی 
با هم مخلوط کنید سپس در آب پاش نگهداری 
کنیــد. در آخرین آبکشــی، کمی اســپری به مو ها 
زده می شود. هر بار که مو ها شسته می شوند این 

مرحله را تکرار کنید.
کار می کنــد تــا توانایــی  آلوئــه ورا بــا رزمــاری 
فولیکول ها در حفظ تار ها و افزایش سرعت رشد 

مو افزایش یابد.
     استفاده از آب برنج

کثر مشــکالت مو  آب برنج یک درمان موثر برای ا
اســت که مهمترین آن خشکی اســت که بر روی 
تار ها تأثیر می گذارد، زیرا حاوی مواد نشاسته ای 
اســت که باعث بازیابــی رطوبت طبیعــی تار ها و 

صاف شدن آن ها می شود.
برای تغذیه فولیکول هــا از داخل مؤثر اســت و بر 

وضعیت مو منعکس می شود، به طوری که رشد 
آن را تســریع می کند و برای باال بردن توانایی آن 
در حفظ تافت هــا مؤثر اســت. از ایــن رو از ریزش 

جلوگیری می کند.
یک فنجــان برنج آب پــز را می توان به بســته نرم 
کننده مو اضافه کــرد و هر بــار که مو ها را آبکشــی 
می کنید از آن اســتفاده کــرد، زیرا صافــی تار ها را 

افزایش می دهد و موج آن را از بین می برد.
آب برنج حاوی مقادیر باالیی پروتئین است که 
با استفاده از ۳ بار در هفته باعث ترمیم مو ها و از 
بین بردن اثرات آســیب ناشی از اســتفاده از تک 

تک مواد شیمیایی می شود.
برای اینکه در مدت زمان کوتاهی مو های بلندی 
داشته باشید، می توانید پوست سر را با کمی آب 
برنج با روغن کرچک ماســاژ دهید، سپس هر ۱۰ 
روز یکبار مو ها را با آب و نرم کننده آبکشی کنید.

بــرای رفــع مشــکل دو شــاخه شــدن، می تــوان 
مقــداری آب برنج را بــا یک چهارم فنجان ســرکه 
سیب مخلوط کرد که قبل از اســتفاده از سشوار 
به منظور از بین بردن گره خوردن و زبری مو روی 

نوک مو ها قرار می گیرد.
کــم  بــرای جلوگیــری از ریــزش مــو و افزایــش ترا
ع وقــت، می تــوان آب برنــج را بــه یک  آن در اســر
فنجان شیر نارگیل اضافه کرد، زیرا از آن به عنوان 

جایگزین نرم کننده استفاده می شود.

پوست و مو
شواهد نشــان می دهد کووید ۱۹ به طور دائمی در 
حــال گــردش میــان انســان و حیــوان اســت و این 
موضــوع می توانــد باعــث بــروز یــک همــه گیــری 
غ از اینکه ویــروس کرونــا از خفاش  دیگر شــود.  فــار
نشــات گرفته باشــد و یا پنگولین )مورچه خوار(، از 
زمانی که این ویروس وارد بدن انسان شده شاهد 
جهش های متعددی بوده است. حال دانشمندان 
نگران هستند این ویروس دوباره وارد حیات وحش 
و بدن حیوانات شــده و در آینده منجر به بروز انواع 

جهش یافته این ویروس شود.
یافته های محققان نشــان می دهد پــس از ظهور 
کووید ۱۹ در شهر ووهان چین، اواخر سال میالدی 
گذشته این ویروس وارد بدن سمور در مزرعه پرورش 
خز در دانمارک شد. مواردی نیز مشاهده شد که این 
ویروس پس از انتقال از انســان به ســمور، دوباره از 

سمور به انسان منتقل شده است.
در مورد بعدی، همزمان با شدت یافتن همه گیری 
کرونا در شهر نیویورک، کارکنان باغ وحش این شهر 
که به ویــروس کرونا آلــوده بودند، این ویــروس را به 
شیر ها و ببر ها منتقل کردند. همچنین تحقیقات 

در آمریکا نشان می دهد کووید ۱۹ به گوزن ها انتقال 
یافته و آن ها یکدیگر را با این ویروس آلوده می کنند.

نخســتین موارد انتقال ویــروس کرونا به ســگ در 
هنگ کنگ مشاهده شد و سپس موارد بی شماری 
در آمریکا و کشور های دیگر از آلوده شدن سگ های 
خانگی به کووید ۱۹ حکایت داشــت. این موضوع 
کسن هاری بیش  ک باشد. وا می تواند بسیار خطرنا
از یکصد ســال اســت که کشف شــده اما هم اینک 
ساالنه ۵۹ هزار نفر در جهان به دلیل ابتال به هاری 
ناشی از گاز گرفتن و یا تماس با سگ ها جان خود را 
از دست می دهند. این در حالی است که انسان ها 
به طور دائم در حال جداســازی ســگ های آلوده، 
کسن ساالنه هستند. درمان آن ها و نیز استفاده از وا

دانشــمندان نگران هســتند انتقال ویروس کرونا 
به حیوانات خانگی به ویژه ســگ ها باعث حضور 
دائمی کرونا در زندگی بشــر شــود. همچنین از آنجا 
که احتمال وقوع جهش های ژنتیکی کووید ۱۹ در 
حیوانــات وجــود دارد، بازگشــت این ویروس های 
جهش یافتــه به انســان می توانــد باعث بــروز موج 

دیگری از همه گیری در جهان شود.

خواص و مــزاج خامه در طب ســنتی به شــرح زیر 
است:

• خامــه می تواند یک گزینه هوســانه بــرای وعده 
صبحانه باشــد، اما به علت چربی نامناســبی که 

دارد، مصرف زیاد آن چندان توصیه نمی شود.
• مــزاج آن )چــه نــوع پاســتوریزه و چــه نــوع 

غیرپاستوریزه( سرد و تر است.
• خامه را معموال با یک شیرینی مانند مربا یا عسل 

مصرف می کنند.
• در واقع مصلح اصلی خامه عسل است و مصرف 
مقدار کمی عسل به همراه خامه از زیان های خامه 

کم می کند.
     مقایسه خامه با سایر لبنیات

از بین سایر لبنیات کره و سرشیر و خامه چربی نسبتا 
باالتری دارند.

     چه کسانی نباید خامه بخورند؟
• کســانی کــه غلبــه رطوبــت در معــده دارنــد و به 

مشــکالتی ماننــد تــرش کــردن، نفــخ و … مبتــال 
هستند.

• کســانی کــه معــده ضعیــف دارنــد و کــم تحرک 
هستند.

• افراد با چربی باال
• مبتالیان به خلط گلو و ســینه، نفخ و سنگینی 

معده نیز باید از مصرف خامه پرهیز کنند.
     مضرات استفاده از خامه

از جمله زیان های خامه در افراد کم تحرک عبارت 
است از: 

• خواب آلودگی
• احساس کسالت

• کاهش حافظه
• باالبردن چربی خون و …

     مصلح خامه چیست؟
    عسل مصلح و بهبوددهنده خواص و مزاج خامه 

است.

احتمال انتقال دائمی ویروس کرونا میان انسان و حیوان 

خواص و مزاج خامه در طب سنتی 

کرونا

طب سنتی

افراد مبتال به میگرن، از سردرد های ضربان دار، 
حساسیت به نور و صدا، حالت تهوع و استفراغ 
رنــج می برنــد. محققــان در نیویــورک مطالعه 
موردی مردی با میگرن مزمن شدید را منتشر 
کردند کــه همــه چیــز را بــرای مهــار آن امتحان 
کرده بودند و سپس به رژیم غذایی گیاهی روی 
آوردند. طبق گزارش محققان سردردهای این 
فرد به ســرعت تســکین قابــل توجهــی یافت. 
دکتر »دیوید دونایف«، متخصص در پزشــکی 
تغذیه، نوشــت: »این گــزارش نشــان می دهد 
که رژیم غذایی گیاهی کامل ممکن است یک 
درمان ایمن، مؤثر و دائمی برای معکوس کردن 
میگرن مزمن باشد.« به گفته محققان، بیش 
از ۱ میلیارد نفر در سراسر جهان به میگرن مبتال 
هستند که به عنوان سردردهای ضربان دار یک 
طرفه در سر تعریف می شــود که گاهی با عالئم 
مختلف دیگر بین ۴ تا ۷۲ ساعت طول می کشد. 
برخی از میگرن ها دوره ای هستند، به این معنی 
که کمتر از ۱۵ روز در ماه رخ می دهند. برخی دیگر 
مزمن هستند که به مدت ۱۵ روز یا بیشتر میگرن 
در ماه به همراه عالئم میگرن در هشت روز در ماه 
روی می دهند. برای اینکه درمان میگرن موفق 
در نظر گرفته شود، باید دفعات و طول حمالت 
را به نصف کاهش دهد یا عالئم را بهبود بخشد. 
محققــان در ایــن مطالعــه به مــرد ۶۰ ســاله ای 
که بیش از ۱۲ ســال درگیر ســردردهای میگرنی 
شدید بود توصیه کردند که از رژیم غذایی روزانه 
با غذاهای کم التهاب )LIFE( پیروی کند. رژیم 
غذایــی LIFE یک رژیــم غذایی گیاهــی غنی از 
مواد مغذی اســت. این رژیم از خوردن حداقل 
۲۸ گرم سبزیجات پهن برگ سبز تیره به صورت 
خام یا پخته شــده در روز، نوشــیدن روزانه یک 
اســموتی ســبز رنگ ۹۰۷ گرمی و محدود کردن 
مصرف غالت کامل، ســبزیجات نشاسته ای، 
روغن ها و پروتئیــن حیوانی، به ویــژه لبنیات و 
گوشت قرمز حمایت می کند. پس از دو ماه پیروی 
از این رژیم غذایی، این مرد گفت که میگرن او به 
طور چشمگیری کاهش یافته است و تنها یک 

روز در ماه دچار میگرن می شود.

پژوهش

مطالعات نشان می دهد؛

رژیم غذایی گیاهی به تسکین 
میگرن مزمن کمک می کند
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مایکروســافت اعالم کرده اســت که امکان همگام 
سازی وان درایو با نسخه های ۷، ۸ و ۸.۱ سیستم 
عامل مایکروسافت در طی ماه های آینده برداشته 

خواهد شد.
شرکت مایکروســافت اعالم کرده اســت که امکان 
همگام ســازی وان درایو با نســخه های ۷، ۸ و ۸.۱ 
سیستم عامل مایکروسافت در طی ماه های آینده 

برداشته خواهد شد.
کــه بــا اعمــال   مایکروســافت در پــی آن اســت 
محدودیت های جدید، افراد بیشتری را به استفاده 
از نسخه های به روز تر سیستم عامل ویندوز سوق 

بدهد.
کی  گزارش های به دســت آمده در همین راستا حا
از آن است که مایکروسافت اخیرا اخطار داده است 
که نرم افزار دسکتاپ وان درایو از تاریخ ۱ مارس ۲۰۲۲ 
با کامپیوترهای شخصی مجهز به ویندوز ۷، ۸ و ۸.۱ 

همگام سازی نمی شود.
عــالوه بر ایــن، نرم افــزار یــاد شــده از اول ژانویــه 

به روزرسانی دریافت نخواهد کرد.
با این حال کاربران هنــوز  می توانند از طریــق وب و 
به صورت دستی فایل های خود را انتقال بدهند، 
امــا دسترســی دائمی به فایل هــای ابــری از طریق 
کامپیوترهــای قدیمی ایــن روزهــا به دردســری نه 

چندان کوچک تبدیل شده است.
مشتریان نسخه تجاری ویندوز نیز از این محدودیت 
در امــان نخواهند بــود. با ایــن حال به این دســته 
از کاربــران وینــدوز ۷ و ۸.۱ تا ۱۰ ژانویــه ۲۰۲۳ مهلت 
داده شده است و از این تاریخ به بعد همگام سازی 
وان درایو با ویندوزی که استفاده  می کنند ممکن 

نخواهد بود. البته کاربران ویندوز ۸ نیز از این قاعده 
مستثنی نیستند.

توسعه دهندگان وان درایو در رابطه با علت اتخاذ این 
تصمیم نیز اعالم کرده است که انجام این کار موجب  
می شــود که منابــع روی پلتفرم هــا و فناوری های 
وینــدوز جدیدتــر متمرکــز شــوند. بــه بیــان دیگــر 
مایکروسافت واقعا  می خواهد کاربرانش نهایتا به 

ویندوز ۱۰ یا ۱۱ به روز شوند.
البته این اقدام مایکروسافت چندان دور از ذهن نبود 
و این کمپانی به حدی از متقاعد کردن مشــتریان 
خــود بــرای بــه روز شــدن بــاز مانده بــود کــه حتی 
برخــی از دولت ها و کمپانی ها ترجیــح میدادند به 
جای اســتفاده از گزینه به روزرسانی، برای دریافت 
پشتیبانی اختصاصی بیشتر از جانب مایکروسافت 

پول بپردازند.
در هر حال اقداماتی از این دســت موجب  می شود 
که برخی از کاربران نسخه های قدیمی تر ویندوز که 
هنوز دلیل موجهی برای به روز رسانی سیستم خود 
پیدا نکرده اند، بخواهند باالخره کامپیوتر خود را به 
نسخه های جدیدتر و تحت پشتیبانی مایکروسافت 

به روز کنند.

وب سایت ها می توانند از اثر انگشت مرورگر برای 
شناســایی شــما اســتفاده کننــد. به طــوری که 
داده های خاصی که مرورگر شما به سایت ارسال 
می کند نگاه می کند و نمایه ای از شــما به عنوان 
کاربر جمع آوری می کند. این اثر انگشــت نامیده 
می شــود، زیرا، ماننــد اثر انگشــت های شــما، با 
داده های کافی، می توان آن را کامال منحصربه فرد 

ساخت.
فهرست نقاط داده ای که می توان برای محدود 
کردن یــک نمایه اســتفاده کرد طوالنی اســت، و 
تعجب آور است که الگوریتم های اثر انگشت چقدر 

دقیق هستند. 
به عنوان مثــال، در یک مطالعــه در ســال ۲۰۱۶، 
۸۱ درصــد از بازدیدکننــدگان وب ســایت به یک 
نمایه منحصر به فرد خالصه شدند. این نه تنها با 
استفاده از داده های غیرفعال، مانند نوع مرورگر 
و وضوح صفحه نمایش، بلکه از طریق ابزارهای 
فعال تر نیز انجام شد که منجر به تشخیص تعداد 
زیادی از بازدیدکنندگان شــد. در زیر چند نمونه 

آورده شده است.

انگشت نگاری بوم: اسکریپت انگشت نگاری یک 
"بوم" را روی تصویر شما از وب سایت اجرا می کند 
که برای شما نامرئی است، که بسته به نوع سخت 
افزار گرافیکی که استفاده می کنید، با اسکریپت 
متفاوت نمایش داده می شود. این یک راه عالی 
برای شناسایی کارت گرافیک و درایورهای شما 
است. انگشت نگاری WebGL از روش مشابهی 

استفاده می کند.
انگشت نگاری صوتی: این نوع اسکریپت نحوه 
پخش صدا در رایانه شما را تجزیه و تحلیل می کند. 
تغییرات کوچک در تن می تواند درایور صوتی شما 
را محدود کند. انگشت نگاری رسانه ای: این روش 
فهرستی از درایورهای رسانه موجود در رایانه شما 

را تهیه می کند و تا حد امکان شناسایی می کند.
ترفند انگشــت نگاری مرورگر این نیست که یک 
نقطه داده را پیدا کنید که به اسکریپت بگوید شما 
چه کسی هستید، بلکه همه چیز در مورد یافتن 
هرچه بیشتر اطالعات و جمع آوری آنها برای ایجاد 

تصویری از شما است.
با این حــال، در اینجــا باید ذکر کنیم که انگشــت 
نگاری همه چیز بد نیست. این تکنیک همچنین 
برای اهداف امنیتی استفاده می شود. به عنوان 
مثال، این احتمــال وجود دارد که شــرکت کارت 
اعتباری شما هر بار که وارد سیستم می شوید یک 
پرینت می گیرد تا مطمئن شود که شما هستید. 
احتماال هنگام ورود از یک مکان عجیب و غریب 
یا از یــک دســتگاه دیگــر، هشــدارها را مشــاهده 

کرده اید.

نرم شدن ته دیگ ســیب زمینی به علت های 
زیر می باشد:

۱. شما اجازه نمی دهید روغن داغ شود و سیب 
زمینی را ته قابلمه می چینید.

۲. بعــد از تــه دیگ انداختــن دور غــذا آب 
می ریزید.

۳.  شعله زیر غذا را خیلی کم می کنید.
۴. زیر غذا را خیلی زود خاموش می کنید.

     راهی برای نرم نشدن ته دیگ سیب زمینی
گر شما هم ســوال چگونه یک ته دیگ سیب  ا
زمینــی خــوب داشــته باشــیم را داریــد، نکات 
مطرح شده در ادامه این بخش را برای داشتن 
یک ته دیگ سیب زمینی عالی و برشته رعایت 

کنید:
چند عدد سیب نسبتا درشت را خوب بشویید 

و پوست آن را بگیرید.
ســیب زمینــی را الیه الیــه خــرد کنید امــا نباید 

الیه ها خیلی نازک یا خیلی ضخیم باشند.
بــرای طعــم و عطــر بهتــر تــه دیــگ از زعفــران 
کنیــد و ســیب زمینی هــای بــرش  اســتفاده 
خــورده را بــه زعفــران دم کرده آغشــته کــرده و 

کنار بگذارید.
ته قابلمه ی تفلون نچســب روغن داغ کنید و 
به خوبی همه کف و حتی جداره پایینی قابلمه 
تا ارتفــاع حدود یک یا دو ســانتی متــر به روغن 

آغشته کنید.
زمانی که به نظر رســید روغن خوب داغ شــده 
اســت، مقــداری نمک بــه روغــن اضافــه کرده 
و ورقه هــای ســیب زمینــی را در آن بچینیــد به 
صورتی کــه لبه های هــر برش روی بــرش قبلی 
قرار گیرد تا بعد از ریختن برنج دانه های آن از ال 

به الی سیب زمینی ها خارج نشود.
ســیب زمینی ها را در روغن کمی تفــت دهید و 

آن ها را زیر و رو کنید.
سپس برنج آبکش شــده را روی ســیب زمینی 

ریخته و حرارت را کم کنید.
در قابلمه را بــا اســتفاده از یــک دمی پارچه ای 

ببندید.
پس از دم کشــیدن کامــل برنج ته قابلمــه را در 

آب سرد قرار دهید تا ته دیگ بهتر جدا شود.
گــر چنــد ســاعت قبــل از ســرو زیــر قابلمــه را  ا

خاموش کنید، ته دیگ نرم می شود.

به زودی امکان همگام سازی وان درایو 
با ویندوز ۷ و 8 برداشته می شود

قابلیت finger print چگونه 
کار می کند؟ در مرورگرها 

علت نرم شدن ته دیگ سیب زمینی

فناوری

خانه داری

نحوه تشخیص آیفون اصلی از تقلبی 
شرکت اپل از چند شیوه خاص 
در تولیدات خود استفاده کرده 
اســت که با بررســی هر کــدام از 
آنها می تــوان از اصل یــا تقلبی بودن آیفــون خود 

اطالع پیدا کرد. 
آیفون اصل یا تقلبی؟ کسانی که دانش بیشتری 
از گوشی های هوشمند امروزی دارند، به راحتی 
می توانند از ظاهر آیفون این موضوع را تشخیص 
دهند. با این حــال، همه دانش کافــی در ارتباط 
با ایــن موضــوع را ندارنــد، اما چنــد راهکار ســاده 
وجــود دارد که می تــوان با کمک آنها یــک آیفون 

تقلبی را از آیفون اصلی تشخیص داد.
IMEI شماره     

اولین قدم قبــل از باز کــردن جعبه این اســت که 
شــماره IMEI روی جعبــه را بررســی کنید. شــما 
می توانید این کد را با وب سایت اپل چک کنید. 
https://checkcoverage.apple.com/ به آدرس
in/en بروید و شماره IMEI چاپ شده روی جعبه 
گر دستگاه جعلی باشد وب سایت به  را وارد کنید. ا

شما این موضوع را اطالع می دهد.
     تشخیص از روی صفحه نمایشگر و 

پورت ها
در آیفون X یــا مدل های جدیدتر، حاشــیه های 
نمایشگر شکل خاصی دارد و فقط در اپل می توان 
حاشیه های یکنواخت پایین را مشاهده کرد. یک 
 OLED گر از صفحــه نمایش آیفون تقلبی حتی ا
استفاده کند، حاشــیه های ضخیم تری خواهد 
داشــت. اپــل تنها برنــدی اســت کــه از پیچ های 
پنتالوبی در اطراف پورت الیتنینگ برای محکم 

کردن شاســی اســتفاده می کند. ســر پیــچ دارای 
پنج شــیار خواهد بود. هر شــیار کمتر یا بیشتری 
به معنای جعلی بودن آیفون است. یکی دیگر از 
روش های آســان تشــخیص، پورت شــارژ است. 
یک آیفــون تقلبی بــه احتمــال زیــاد دارای پورت 
microUSB یا پورت USB-C اســت. ساده ترین 
راه برای فهمیدن این است که سعی کنید کابل 
گر بهم  الیتنینگ اپل را به پورت آن وصل کنید. ا

نخورند، احتماال آیفون شما جعلی است.
     بررسی بخش های نرم افزاری آیفون

گــر معاینه فیزیکــی جعلی بــودن را نشــان نداد،  ا
می توانید بخش های نرم افزاری را بررسی کنید. 
 iOS آیفون های تقلبی به خوبی می تواننــد رابط

را کپــی کننــد. با این حــال، عناصر UI یــک روش 
تشخیص آسان هستند. هنگامی که برای اولین 
بــار دســتگاه را راه انــدازی می کنیــد، یــک آیفــون 
 Apple معتبر بایــد شــما را در راه انــدازی حســاب
گر صفحه راه  اندازی از شــما  ID راهنمایی کنــد. ا
می خواهــد Google یا هر حســاب دیگــری را وارد 

کنید، این از نشانه های آیفون جعلی است.
در مرحله بعد، روی نماد اپ اســتور ضربه بزنید. 
گــر اپ اســتور واقعــی بــاز شــود، خــوش شــانس  ا
گــر فروشــگاه Google Play یــا هــر  هســتید امــا ا
فروشگاه برنامه شخص ثالث دیگری را می بینید، 
به این معنی اســت که شــما یک آیفون جعلی در 
دســت دارید. آیفون ها فقط می توانند برنامه ها 

را از طریــق Apple App Store نصــب کننــد و نــه 
چیز دیگری.

 iPhone در Home در مرحله بعد، کلید پاور )دکمه
SE( را بــرای مدت طوالنی فشــار دهیــد و منتظر 
گر سیری باال  بمانید تا دستیار صوتی ظاهر شود. ا
گر  بیاید، گوشی شــما آیفون اســت. با این حال، ا
دستیار گوگل، آمازون الکسا یا هر دستیار صوتی 
دیگــری را ببینید، ایــن بــه معنــای تقلبــی بودن 
گوشی شما است. روش آخر این است که به بخش 
گــر آیفــون  Settings > General > About برویــد. ا
شما تقلبی است، ممکن است این مرحله برای 
شما نیاید و احتماال شما نسخه ای از اندروید را در 

آن بخش مشاهده کنید.

فناوری

داستان کوتاه

حتما بارها این حس را تجربه کردید که در 
میان فشارها و مشغله های کاری روزمره، 
دلتان می خواسته لحظه ای چشمان خود 
را ببندیــد و وقتــی بــاز کردیــد در نقطــه ای 
غ از دغدغــه و اضطــراب  دوردســت و فــار
باشــید! دلتــان می خواســته ســفر کنیــد؛ 
غ از تمام  ســفر به نقطه ای آرام و دنج، فــار
شــلوغی ها و اســترس های زندگی شهری. 
فوایــد ســفر آنقدر زیــاد اســت کــه می توان 

ساعت ها در مورد آن صحبت کرد.
     سفر و خالقیت!

از فواید سفر که الزم است به آن اشاره کنیم، 
افزایش خالقیت است. حتما شنیده اید که 
می گویند روزمرگــی و خالقیت با هــم ارتباط 

معکوس دارند! دقیقا همین طور است. 
هرچــه ذهــن مــا بیشــتر درگیــر ســختی ها 
کاری و شــخصی  و اســترس های زندگــی 
باشــد، قدرت خالقیت و نوآوری خــود را از 
دست می دهیم و روزهای مان بدون هیچ 
رویداد خاصــی فقط بــرای عبور از شــرایط 

سخت می گذرند. 
ســفرکردن باعــث می شــود در شــرایطی 
جدید قــرار بگیریــم و ذهن مــان در آرامش 
بیشتری بتواند برای مواجهه با چالش ها و 
موقعیت های جدیدی که برای مان پیش 
می آیند، برنامه ریــزی و تصمیم گیری کند 
و در نتیجه خالقیت ذهنی ما افزایش یابد.

سفر کن تا خودت رو بشناسی!
گاهــی مواجهــه بــا موقعیت هــای جدیــد 
در زندگــی باعــث می شــود از عکس العمل 
خودمــان در آن موقعیــت غافلگیــر شــویم 
و حتــی باورمان نشــود کــه به راســتی آیا ما 
کنش و تصمیم گیری را در  بوده ایم که آن وا
فالن موقعیت حساس داشــته ایم؟  برای 
مثال ممکن اســت شــخصی بســیار صبور 
باشد؛ اما خود متوجه این خصلت نباشد 
و وقتــی در شــرایطی ســخت قــرار بگیــرد، 

متوجه این حسن اخالقی خود شود. 
مواجهــه بــا موقعیت هــا و چالش هــای 
جدید در ســفر، ما را بیش از پیش با خود و 
خصوصیات شخصیتی مان آشنا می کند و 
موجب می شــود این تجربه را کسب کنیم 
گر در آینده در فالن موقعیت حســاس  که ا
کنشــی از خود  مشــابه قرار گرفتیــم، چه وا

بروز دهیم تا مناسب تر باشد.
     افزایش اعتماد به نفس؛ از 

مهم ترین فواید سفر
اعتمــاد بــه نفــس کمی داریــد؟ دلیلــش 
توانایی هــای  کــه  باشــد  می تواند ایــن 
خــود را بــاور ندارید؛ شــاید هم آنهــا را هنوز 
نمی شناســید! یکــی از جالب تریــن فوایــد 
کــه شــما را بــا بســیاری از  ســفر این اســت 
مهارت ها و توانایی هایی که در وجودتان 
کنون بر آنها واقف نبودید، آشــنا  اســت و تا

خواهدکرد. 
همانگونه کــه پیش تر ذکر کردیم، ســفر ما 
را بــا چالش هــا و موقعیت هــای جدیــدی 
روبــه رو می کند و باعث می شــود برای حل 
و مدیریت آنها، برنامه ریزی و تالش کنیم.
بعد از آنکه چالش ها از میان برداشته شد، 
فــرد  چــه  کــه  می شــویم  متوجــه  تــازه 
قــوی، صبــور و توانمنــدی بودیــم و خــود 
نمی دانستیم! همین امر موجب می شود 
بیش از پیش، خــود و توانایی های خود را 
باور کنیــم و اعتماد بــه نفس مــان افزایش 

پیدا کند.

روزی دو مــرد عــازم ماهیگیــری شــدند، 
یکــی متبحــر و دیگری ســر رشــته ای از این 

کار نداشت. 
هر بار ماهیگیر کار کشته ماهی بزرگی صید 
می کرد آن را در ظرفی پر از یخ می انداخت؛ 
اما هر بار که ماهیگیر بی تجربه یک ماهی 
بــزرگ صیــد می کــرد دوبــاره آن را بــه آب 

می انداخت.
ماهیگیــر متبحر تا شــب شــاهد این ماجرا 
بــود. ســرانجام کاســه صبــرش لبریــز شــد 
و پرســید: چــرا هــر ماهــی بزرگــی کــه صید 

می کنی دوباره به آب می اندازی؟ 
ماهیگیــر بــی تجربــه جــواب داد: خــوب 
معلومــه برای ایــن کــه مــن فقط یــک تابه 

کوچک دارم.

زندگی برای سفر یا سفر 
برای زندگی؟!

دو ماهیگیر

غذایــی مقــوی و بســیار پرطرفدار 
اســت کــه بــا وجــود مــدت زمــان 
طوالنی طبخ، طرفداران بسیاری 
ک بومی و ســنتی در شهرســتان تبریز  دارد. ایــن خورا
بیش از سایر نقاط این استان، تهیه و مصرف می شود.

آش گوشــواره یــک غــذای خوشــمزه و ســنتی مربوط 
به آذربایجان اســت و در شــهر تبریز پرطرفدارتر از سایر 
مناطق است. دلیل نامگذاری آن وجود خمیر هایی 
درون آن اســت. زمــان پخت ایــن آش مقــوی معموال 
طوالنی است اما پیشنهاد می کنیم که آن را تهیه کنید 

و از آن لذت ببرید.
     مواد الزم برای خمیر آش گوشواره

• آرد سه پیمانه
• تخم مرغ یک عدد

• آب نصف پیمانه
• نمک نصف قاشق چای خوری

     مواد الزم برای میان خمیر
• گوشت چرخ کرده: ۲۰۰ گرم

• پیاز رنده شده: ۱ عدد
• زرد چوبه: مقداری

• نمک و فلفل: به میزان الزم
مواد الزم برای پخت آش

• رب گوجه فرنگی: ۲ قاشق غذاخوری
• کره: ۵۰ گرم
• آب: ۴ لیوان

• نخود: ۱ پیمانه
• جعفری و گشنیز: برای تزیین

• نعنا خشک: ۱ قاشق غذاخوری
• سرکه: یک چهارم پیمانه

• پیاز نگینی: ۱ عدد
     مرحله اول

ابتدا باید خمیر ها را آماده کنیم. به این منظور تخم  مرغ، 

آب و نمــک را بــا هم مخلــوط کنیــد، آرد را تــا زمانی که 
خمیر به دست نچسبد کم کم اضافه کنید. بعد از آنکه 
خمیر را به خوبی هم زدید آن را داخل کیســه بگذارید 
و به مــدت نیم ســاعت در دمــای معمولی اتــاق به آن 

استراحت دهید.
     مرحله دوم

در این مدت می توانید مواد میانی خمیر )کوفته های 
سر گنجشکی( را آماده کنید. برای این کار، پیاز را رنده 
کنید و به همراه گوشت، نمک و فلفل و در صورت تمایل 

زردچوبه مخلوط کنید و خوب ورز دهید. مخلوط را به 
صورت کوفته های کوچک درآورید و در ماهی تابه ای با 

مقداری روغن تفت دهید.
     مرحله سوم

بعد از پایان زمان اســتراحت خمیر آن را به ۴ قســمت 
تقسیم کرده و با کمک وردنه به قطر ۲ میلی متر پهن 
کنید. مربع های ۲ در ۲ را به کمک چاقو برش داده و روی 

هر مربع مقداری از کوفته ها را بریزید و خمیر را ببندید.
     مرحله چهارم

در قابلمه ای پیاز، کره، رب و نعنا خشک را تفت دهید. 
مقــداری  آب اضافه کنیــد و اجــازه دهید تــا به جوش 
بیاید. ســپس گوشــواره ها را اضافــه کنیــد و آش را هم 
بزنید. حاال باید نخود پخته را اضافه کنید. بعد از آنکه 
مقداری جوشید سرکه را اضافه کنید. آش بعد از حدود 
نیم ســاعت آماده ســرو کردن خواهد بود. آن را داخل 
کاسه  ریخته و با چند برگ گشنیز و جعفری تزئین کنید.

طراحی وب سایت فروشگاه گوگل 
پلی قرار است بعد از مدت ها تغییر 
کند تا امکانات متنوع آن راحت تر 

در دسترس قرار بگیرد.
طراحی این وب سایت به زمان عرضه نسخه لیلی پاپ 
سیستم عامل اندروید باز می گردد و حاال گوگل قصد 
دارد فروشــگاه آنالین خود را با سیســتم عامل های 

جدیدتر اندروید نیز سازگار کند.
بازطراحــی گــوگل پلی ایــن فروشــگاه آنالیــن را بــا 
اپلیکیشــن های فعلــی تلفــن همراه بیشــتر ســازگار 
می کند و دسترسی پذیری آن را نیز بیشتر می کند. با 
تغییر طراحی، میله ابزار کناری گوگل پلی و کارت های 
آن کوچک تــر شــده و امکاناتــی بــرای یافتن ســریع 

برنامه های مورد نیاز اضافه می شود.

کان در دســت انجام است  بازطراحی گوگل پلی کما
و هنوز مشــخص نیســت این کار چه زمانی به اتمام 
می رسد. گفته می شود قرار است تغییرات یادشده 
ابتدا در نســخه کره ای گوگل پلی اعمال شود و البته 
نســخه تایوانی نیز به ســرعت به روز می شود. گوگل 
هنوز به طــور رســمی در این زمینه اظهارنظــر نکرده 

است. 

ک اصیل تبریزی ها گوشواره، خورا طرز تهیه آش 

گوگل پلی برای دسترسی آسان تر به امکانات تغییر در طراحی 

غار چال نخجیر از غارهای آهکی 
اســت که در شــهر دلیجــان قرار 
دارد. ایــن غــار در ســال ۱۳۶۷ 
بر اثر یــک انفجار کــه نزدیــک بــه دهانــه آن رخ داد 
کشف شــد و تا قبل از آن کســی از وجود آن اطالعی 
نداشــت. قدمت ایــن غــار متعلق بــه دوران ســوم 
زمین شناسی است و از عمر آن نزدیک به ۷۰ میلیون 
ســال می گذرد. ایــن غــار در ســه طبقــه بنا شــده و 
یک دهانــه اصلــی، یــک شــاخه اصلــی و چندین 
 شــاخه فرعــی دارد و عمــق آن بین ۸ تــا ۱۲ کیلومتر 

تخمین زده شده است.

غار چال نخجیر

گردشگری

دستپخت

اپلیکیشن

لوده پاییز  روزهای آ
در اصفهان

کالنشــهر اصفهــان و ســایر مناطــق مرکــزی 
و صنعتــی اســتان در ایــن روزهــای ســرد 
پاییز، آلوده ترین روزهای ســال را پشت سر 
می گذارد و شدت آالینده ها به حدی است 
که شــاخص کیفی هوا در برخــی مناطق در 
وضعیت ناسالم قرار دارد و مه سیاهی فضای 

شهر را پوشانده است.

عکس روز

خواندنی ها

رنا
/ ای

ن 
غبا

ا با
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ز


