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دوخت اصفهان با ترکیه قابل  رقابت است
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کم نیستند افرادی که در شبکه های مجازی و حتی سایت دیوار حاضرند در قبال چند صد هزار تومان پول، در 
امتحانات میان ترم و پایان ترم دانشجویان شرکت کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، » دانشگاه های کشور از چه زمانی حضوری می شود؟« این سوالی است 
که مسئوالن هنوز نتوانسته اند پاسخ مناسب و واحدی برای آن پیدا کنند و هر کدام ساز خود را می زنند، اما گویا 
برگزاری حضوری امتحانات نقطه اشتراک وزارت علوم و وزارت بهداشت است، زیرا معاونان آموزشی هر ۲ وزارتخانه 

اعالم کرده اند امتحانات این ترم دانشجویان به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
این سخنان رعشه بر تن دانشجویانی انداخته است که در امتحانات مجازی زیر مانیتور جزوه باز می کردند یا ترجیح 

می دادند به صورت گروهی با همکالسی های خود در آزمون شرکت کنند. 
این دانشجویان با تشکیل کمپین در فضای مجازی می خواهند روند برگزاری امتحانات برای این ترم هم که شده 
مجازی باقی بماند. البته دانشجویان تنها طرفداران امتحانات مجازی نیستند؛ افرادی هستند که حاضرند در 

قبال گرفتن چند صد هزار تومان به جای دانشجویان در امتحان شرکت کنند و بدون کوچکترین ترسی در...

قیمت پاسخ به هر سوال ۱۲۰ هزار تومان:

کاسبی جدید با آزمون پایان ترم

استاندار اصفهان:

حمایت از بخش خصوصی و 
تعاونی ها یک اولویت الزامی است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

دولت تمام قد به دنبال 
کاهش موانع تولید است

احداث شهرک تخصصی فرآوری 
عناصر معدنی در اصفهان

شهردار اصفهان :  

هویت اصفهان 
برایم مهم بوده و هست

پروژه راه آهن مبارکه - 
سفیددشت -  شهرکرد سال 

آینده  به بهره برداری می رسد
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کمیته ماجدی عضو 

 فدراسیون های AFC شد
چرا آب زنده رود خشک شد؟

82  درصد سد زاینده رود خالی است
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بست نشینان زاینده رود 
پای تئاتر نشستند
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# اصفهان  تنها  نیست

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان: 

هیچ یک از صنایع اصفهان
 مجوز استفاده از مازوت 

را ندارند
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قیمت اوراق مسکن نسبت به هفته قبل افزایشی بوده است و 
بر اساس آخرین قیمت ها، متاهل های تهرانی برای این اوراق 
و اخذ وام ۴۸۰ میلیون تومانی باید ۷۹ میلیون و ۲۹۶ هزار 

تومان پرداخت کنند. 
بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که 
هر برگ اوراق تسهیالت مسکن در فروردین و اردیبهشت سال 
گذشته ۸۱ هزار و ۸۰۰  و هر برگ از این اوراق در خرداد سال 

گذشته نیز ۸۲ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت دارند.
هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر و 
شهریورماه سال گذشته با قیمت ۸۱ هزار و ۸۰۰ و در مردادماه 

نیز با قیمت ۸۲ هزار و ۳۰۰ تومان داد و ستد می شود.
همچنین این اوراق در ماه مهر سال ۱۳۹۹ معادل ۸۲ هزار 
و ۳۰۰ و در ماه های آبان و آذر همان سال نیز ۸۱ هزار و ۹۰۰ 

تومان قیمت دارند.
اوراق تسهیالت مسکن در دی  و بهمن و اسفند سال گذشته با 

قیمت ۸۲ هزار تومان معامله می شود.
      قیمت اوراق مسکن از فروردین تا مهر سال جاری

همچنین این اوراق در فروردین و اردیبهشت و خرداد سال 
۱۴۰۰ به ترتیب با قیمت ۸۲ هزار و ۱۰۰ تومان، ۸۲ هزار 
تومان در خردادماه سال جاری نیز با قیمت ۷۸ هزار و ۶۰۰ 

تومان معامله می شود.
قیمت این اوراق در تیر ماه با قیمت ۸۲ هزار و ۱۰۰ تومان 
و در مرداد و شهریورماه نیز با قیمت ۸۲ هزار و ۲۰۰ تومان 

معامله می شود.
اوراق تسهیالت مسکن در مهرماه ۸۲ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت 
دارد که این گزارش بر اساس قیمت مهر ماه نوشته شده است.

      قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۲۸۰ 
میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله 

می شود.
لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت باید ۴۰۰ 
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد 
اوراق با تسه ۸۲ هزار و ۶۰۰ تومانی، ۳۳ میلیون و ۴۰هزار 

تومان می شود.
همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که 
برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۳ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان 

خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۴۴ میلیون و 
۲۵۶ هزار تومان می رسد.

زوج های تهرانی نیز برهمین اساس می توانند تا سقف ۴۸۰ 
میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید 
مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون توان وام جعاله دریافت کنند؛ 
بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کنند که هزینه آن ۶۶ میلیون و ۸۰ هزار تومان می شود که 
همراه با هزینه ۱۳ میلیون و۲۱۶ هزار تومانی وام جعاله که 
برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیالت مسکن خریداری کنند، 

در مجموع باید ۷۹ میلیون و ۲۹۶هزار تومان پرداخت کنند.
      قیمت اوراق در سایر استان ها

سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت 
بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به 
۳۲۰ میلیون تومان رسیده است که با توجه به اینکه مجردها 
باید ۳۲۰ و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۲۶ میلیون 
و ۴۳۲ هزار تومان و متاهل ها نیز باید ۵۲ میلیون و ۸۶۴ هزار 

تومان پرداخت کنند.
این وام برای مجردهای سایر مناطق شهری به ۱۲۰ و برای 

زوجین این مناطق نیز به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است.
بنابراین مجردها باید با پرداخت ۹ میلیون و ۹۱۲ هزار تومان و 
متاهل ها نیز با پرداخت ۱۹ میلیون و ۸۲۴ هزار تومان نسبت 

به اخذ این وام اقدام کنند.

وام ۴۸۰ میلیونی چقدر هزینه دارد؟

نادر بدریان دهاقانی - شهردار دهاقان

باعنایــت بــه مجــوز شــماره 1۳ مــورخ 1۴۰۰/8/1 شــورای محترم اسالمی شــهر، شــهرداری 
دهاقــان درنظــردارد تعــداد 2 واحــد منــزل مســکونی نوســاز واقــع در مجتمــع مســکونی 
گهــی مزایــده بــه فــروش برســاند. لــذا متقاضیــان می تواننــد  شــهید چمــران را ازطریــق آ
گهی مذکور و کســب اطالعات بیشــتر و دریافت برگ شــرکت در مزایده  جهت شــرکت در آ
بــه واحــد امــور مالــی شــهرداری مراجعــه و یــا ازطریــق ســایت شــهرداری اقــدام و پیشــنهاد 
خــود را تــا روز چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰9/1۰ بــه دبیرخانــه محرمانــه شــهرداری تحویــل 
کلیــه پیشــنهادات مختــار اســت. ضمنــا هزینــه  نماینــد. شــهرداری در رد یــا قبــول یــک یــا 

گهــی برعهــده برنــده مزایــده می باشــد. چــاپ آ
122۵۵1۳ / م الفشماره تلفن های تماس: ۴، ۵۳۳۳82۰1، ۰۳1

نوبت چاپ دوم
گهی مزایده )مرحله اول نوبت اول( آ
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از  حمایــت  گفــت:  اصفهــان  اســتاندار 
بخــش خصوصــی و تعاونی هــا یــک اولویــت 
الزامی اســت و امیدوایم با حضور دکتر نقش 
در تحقــق موثــر مثلــث متعالــی اقتصــاد، 
دانشگاه و دولت در اســتان گام های اثرگذار 
برداشته شود و با اهتمام مجدانه و مدیریت 
جهادی در جنگ ناجوانمردانه اقتصادی به 
گونه ای مقتدرانه و عزتمندانه بر نظام سلطه 

جهانی غلبه خواهیم یافت. 
ســیدرضا مرتضــوی اســتاندار اصفهــان، در 
مراســم معارفــه معــاون جدیــد هماهنگــی 
اصفهــان،  اســتانداری  اقتصــادی  امــور 
اظهــار داشــت: غایــت ما تــالش در راســتای 
تحقــق اصــل ۴۴ قانــون اساســی، بــا رویکرد 
رفــع تصدی گــر دولــت و تســریع در فراینــد 
تســهیل گری آن بــه عنــوان یــک اولویــت 
بنیادین بــا محوریت اســتمرار موثــر کارگروه 

استانی تسهیل و رفع موانع تولید است.
کاســتن از  گفــت: ضــرورت دارد بــرای  وی 
گیــر اداری،  بروکراســی زائــد و دســت و پا
تصریح و ایجاد گسترش زمینه های اشتغال 
پایدار بــا رویکرد اقتصــاد دیجیتــال، اقتصاد 
دانش بنیــان، اقتصــاد گردشــگری و صنایع 

دستی تالش مضاعف صورت گیرد.
مرتضــوی بــا اشــاره بــه هفتــه بســیج بیــان 
داشــت: بســیج یــک عطیــه الهــی اســت که 
خداوند بــا انتخــاب پیامبران به بشــر ارزانی 
فرمــوده و معمــار کبیــر انقالب حضــرت امام 
خمینی )ره( این نعمت الهی را ۵ آذر سال ۵۹ 
با ذکاوت و درایت به شیوه ای منیع متجلی 

و متبلور ساخته است.
گفــت: بســیجی نمــاد  اســتاندار اصفهــان 
مبرز »والذین معه اشــداء علی الکفار رحماء 
بینهم« است که با بصیرت خود »واعتصموا 
بحبــل اهلل جمیعــا وال تفرقــوا« را بــه گونه ای 
مستحســن بــر پایــه جهــد و ممارســت وافر و 

ممدوح خویش مسجل و مسلم می سازد.
وی بیــان داشــت: حضــرت امیرالمومنیــن 
علــی )ع( بــرای بســیجیان الگویــی بی نظیــر 

اســت و عضویــت در بســیج یــک ضــرورت 
تکلیفی است. بسیج یک فرهنگ به ماهوی 
فرهنگ است و باید بدانیم بسیجی هدفش 
بر مبنای معــارف الهــی و در راســتای تحقق 
وافر ارزش های معرفتی اســت؛ لباس بسیج 
کساری است و  خدمت اســت و خدمت، خا

کساری، ایثار است و دستگیری. خا
مرتضــوی خاطرنشــان کــرد: مراقب باشــید 
شــیطان در فاصلــه میــان قلب ها جــا نگیرد 
و قلب هایتــان را بــه یکدیگــر نزدیــک کنیــد؛ 
بســیجی اجــازه رخنــه بــه دشــمن نفــس 
نمی دهــد و بســیجی تعالــی بخــش افــکار و 

افهام است.
اســتاندار اصفهــان تصریــح کــرد: بــا حضــور 
مدیران جوان و تجربه مدیران پیشکســوت 
در راســتای تحقــق توســعه پایــدار و پویــای 
اســتان بــا عزمی مصمــم و محکــم گام هایی 
در نیــل بــه پیشــرفت روز افــزون برخواهیــم 

داشت.
گفــت: حمایــت از بخــش خصوصــی و  وی 
تعاونی ها یک اولویت الزامی است و امیدوایم 
با حضــور دکتــر نقــش در تحقــق موثــر مثلث 
متعالی اقتصاد، دانشــگاه و دولت در استان 
گام هــای اثرگذار برداشــته شــود و بــا اهتمام 
مجدانــه و مدیریــت جهــادی در جنــگ 
ناجوانمردانه اقتصادی به گونه ای مقتدرانه 
و عزتمندانــه بــر نظــام ســلطه جهانــی غلبــه 

خواهیم یافت.
در پایان ایــن مراســم ضمــن تقدیــر از ســید 
حســن قاضی عســگر، متن حکم دکتر نقش 

پس از قرائت و به وی اعطا شد.

۷۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبخیزداری 
در اســتان اصفهان اختصاص یافت. معــاون وزیر 
جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشــور در حاشیه افتتاح طرح پخش 
سیالب و آبخیزداری روستای نیسیان اردستان با 

بیان اینکه اجرای طرح آبخیزداری در یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی کشور 
پیش بینی شده است افزود: در استان اصفهان از 
۲ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار مطالعــه در یک میلون 
و ۵۰۰ هــزار هکتار عملیــات آبخیــزداری اجرا شــده 
است. مسعود منصور افزود: برای اجرای طرح های 
آبخیزداری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوب شده 
است که متناسب با شرایط در طرح ها هزینه خواهد 
شد و سهم استان اصفهان ۷۰ میلیارد تومان است. 
وی به برنامه ریزی برای اجرای طرح نهضت نجات 
گرس اشــاره کرد و گفت: توســعه زراعــت چوب و  زا
استفاده از آب های غیرمتعارف برای زراعت چوب 

در کشور عملیاتی شده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با کاهش 
تورم و بهبــود رشــد اقتصادی قــدرت خریــد مردم 
افزایش خواهد یافت، این روش بهتر از آن است که 
۲۰ درصد حقوق را باال بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور 
افزودند. به گزارش سازمان برنامه و بودجه؛ مسعود 
میرکاظمی در نشست هم اندیشــی الیحه بودجه 
۱۴۰۱ که با حضور وزیر کشور و استانداران برگزار شد 
افزود: سیاست قطعی دولت اصالح ساختار بودجه 
بر اســاس دســتورات مقام معظم رهبری و اســناد 
باالدســتی و تمرکززدایی اســت؛ با این سیاست ها 
اختیارات اســتانداران به ویژه در منابع مالی، رشد 
قابل مالحظــه ای خواهــد داشــت، اما آن هــا باید 
در قبال این اختیار نسبت به شــاخص های کالن 

اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند.
 وی گفت: در گذشــته زیرســاخت های متعددی 
در کشــور ایجاد شــده که نتیجه آن رشــد نامتوازن 
مناطــق و البتــه وضعیت بــد شــاخص های کالن 
اقتصادی است.  میرکاظمی افزود: در بودجه ۱۴۰۱ 
بر رشــد اقتصــادی تمرکز شــده اســت؛ طرح هایی 
که باعث ایجاد رشــد می شــوند در زیــر بخش های 
مختلف تا سطح شهرســتان شناســایی شده اند 
اجرای این طرح ها در دستور کار دولت و استانداران 
قرار می گیرد.  معاون رئیس جمهور با بیان اینکه این 
کید  طرح بر اساس سند آمایش شناسایی شده، تا
کرد: مــا از مجامــع اســتانی، نماینــدگان مجلس و 
اســتانداران می خواهیم با مطالعه اســناد آمایش 
ســرزمین و این طرح ها نظرات تکمیلی خــود را به 

سازمان برنامه و بودجه اعالم کنند.
 میرکاظمی ادامه داد: از زمانی که دولت ســیزدهم 
آغاز به کار کرده است به هیچ عنوان خلق پول نکرده 
و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه ای در مهر 

و آبان شده است؛ بودجه سال آینده بر اساس منابع 
پایدار و بدون کسری بسته شده و مجلس هم از این 

سیاست دولت حمایت کرد.
 وی با اشاره به اینکه کسری بودجه ریشه بسیاری 
از مشکالت کشور است، افزود: وقتی بدون داشتن 
منبع دولتی حقــوق ۲۰ درصد افزایــش می یابد در 
اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه 
کرده و آن ها باید هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی 
یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده، ولی در قبال 
آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده 
است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی 
و کاهش نــرخ تــورم قــدرت خریــد مــردم را افزایش 
می دهــد.   احمــد وحیــدی وزیر کشــور نیــز در این 
نشست گفت: کشور در دولت سیزدهم استان محور 
اداره می شــود و البته اســتانداران باید در راســتای 

تحقق سیاست های کالن کشور کوشا باشند.
 وی افزود: کشــور چاره ای جز تغییر ریل اقتصادی 
ندارد؛ با ایجاد صندوق های سرمایه گذاری استانی 
دولت ســعی دارد عالوه بر رشد اقتصادی به مقوله 

عدالت بر اساس سند آمایش سرزمین تمرکز کند.
 در این نشست استانداران هم نظرات خود در مورد 
اصالح ساختار بودجه را تشریح و بر اجرای طرح های 

کید کردند. اقتصادی دولت تا

استاندار اصفهان:

حمایت از بخش خصوصی 
و تعاونی ها یک اولویت الزامی است 

خبر

ســخنگوی صنعت بــرق گفــت: بــرای توزیع 
عادالنه یارانه هــا باید تعرفه ها اصالح شــود و 

یارانه مشترکین پرمصرف برق کاهش یابد.
مصطفی رجبی مشــهدی بــا اشــاره به اینکه 
طبق بند ی تبصــره ۸ قانون بودجه شــرکت 
توانیر موظف به اصالح تعرفه برق است افزود: 
با کاهش یارانه مشترکین پرمصرف برق، وزارت 
نیرو طبق برنامه ریزی های انجام شده بهای 
برق مشترکین کم مصرف را بصورت رایگان و یا 

با تعرفه یارانه ای محاسبه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه مشترکین پرمصرف از یارانه 
بیشــتری اســتفاده می کننــد گفــت: تــالش 
صنعت برق کاهش یارانه پرمصرف هاســت 
کنــون در هیئــت دولت در  که این طرح هــم ا
حال بررســی اســت کــه بــا تصویــب، اجرایی 

خواهد شد.
 ســخنگوی صنعــت بــرق بــا اشــاره به اینکــه 
تعرفه هــای بــرق در اردیبهشــت مــاه اعمال 
می شود و امسال نیز همین رویه اعمال شده 
ادامه داد: ۷ درصد تعرفه برای عموم مشترکین 
افزایش یافته و ۱۶ درصد نیز برای مشــترکین 

پرمصرف اعمال شده است.
 رجبی مشــهدی با اشــاره به متفــاوت بودن 
مشکالت صنعت برق در زمســتان گفت: در 
زمستان به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش 
خانگــی نیروگاه های بــرق با تامین ســوخت 
مواجه می شوند که این شرایط سخت ممکن 
اســت بــه اعمــال محدودیــت در تولیــد بــرق 

ختم شود.
 وی افزود: با کاهش روشنایی معابر، نظارت 
و کنترل مصرف ادارات و جلوگیری از مصرف 
پرمصرف هــا در تــالش بــرای حفظ پایــداری 

برق هستیم.

پرواز هــای داخلــی و بین المللــی کشــور در 
۳ ماه نخســت فعالیــت دولــت، ۱۱۸ درصد 

افزایش داشته است.
وزارت راه و شهرســازی با انتشار گزارشی به 
ارائــه دســتاورد های این وزارتخانــه در ســه 
ماه فعالیت دولــت در حوزه های مختلف، 
از جمله اقدامات انجام شــده و آتی شرکت 
فرودگاه هــا و ناوبری هوایی ایــران پرداخته 

است. 
 بــر اســاس این گــزارش، در ۳ مــاه نخســت 
فعالیــت دولت ســیزدهم شــاخص پرواز ها 
در اثــر تالش هــای شــرکت فرودگاه هــا و 
ناوبری هوایی ایران، ســازمان هواپیمایی 
کشوری و شرکت های هواپیمایی تغییرات 
گسترده ای داشته، به طوری که پرواز های 
عبوری با افزایش ۳۴ درصــدی و پرواز های 
داخلی و بین المللی با افزایش ۱۱۸ درصدی 

روبه رو بوده است. 
 قــرارداد بهســازی ترمینــال فرودگاه رامســر 
بــه مســاحت ۲۷۰۰متــر مربــع و توســعه 
اپرون بــه مســاحت ۴۰۰۰ متر مربــع با مبلغ 
۴۵۵ میلیــارد ریــال، قــرارداد فنس کشــی 
فــرودگاه داراب بــه طــول ۱۰ کیلومتــر بــه 
مبلــغ ۹۵ میلیــارد ریــال و قــرارداد تکمیــل 
هواشناسی فرودگاه بندر لنگه به میزان ۳۰۰ 
متر مربع بــا مبلغ ۲۸ میلیارد ریــال از جمله 
شاخص های پروژ های عمرانی انجام شده 

در فرودگاه های کشور است.
 همچنین با تکمیل پروژه هــای نیمه تمام 
در ۶ ماهه دوم سال جاری ۴۲ هزار متر مربع 
مساحت اپرون، ۳۰هزار متر مربع مساحت 
ترمینال هــا و ۸۶۷ هــزار متــر مربــع ســطوح 
پــروازی تکمیل شــده کــه موجــب افزایش 
ظرفیت ۲ اســتند هواپیما و ۴/۷۱ میلیون 

نفر مسافر در سال خواهد شد.
تخصصــی  آموزش هــای  شــاخص  در   
بین المللــی نیــز بــا عنایــت به اینکه شــرکت 
فرودگاه هــا و ناوبــری هوایی ایــران یکــی 
المللــی  بیــن  از اعضــای مهــم اتحادیــه 
فرودگاه هــا )ACI( بــوده، همکاری هــای 
گســترده ای را با هدف ارتقای سطح کیفی 
خدمــات فرودگاهــی کشــور و مطابقــت بــا 
استاندارد های جهانی با آن نهاد انجام داده 
است. پس از اعمال تحریم های بانکی واریز 
حق عضویت ســاالنه بــرای ۸ فــرودگاه بین 
المللی متوقف و به تبع آن شرکت از مزایای 
آن محروم شد، اما با تالش مضاعف صورت 
گرفته عضویت معوق برای ۳ سال پرداخت 

و عضویت شرکت تمدید شد.
 در ســال ۱۴۰۰ برنامه آموزشــی بیــن المللی 
در ســطح مدیران و کارشناســان شــرکت با 
کنون  هماهنگــی ACI برنامه ریزی شــد و ا
۳۴ نفــر از پرســنل شــرکت در ۱۷ ســرفصل 
آموزشــی در حال گذراندن پیشــرفته ترین 
و بــا کیفیت تریــن دوره هــای بیــن المللــی 

فرودگاهی هستند.

خبر معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

دولت تمام قد به دنبال کاهش موانع تولید است
معاون روابــط کار وزیر تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی گفــت: دولــت 
سیزدهم تمام قد به دنبال کاهش 
موانع تولید است و در این راستا از ظرفیت ستاد تسهیل 

و رفع موانع تولید و بانک ها استفاده می شود.
علی حســین رعیتی فرد در آیین رونمایی از استارت 
تولید داخل خودروهای فیدلیتی، تارا و شــاهین در 
شرکت ایســکرا اتو الکتریک کاشــان  افــزود: دولت به 
عنوان تسهیل کننده در کنار تولدکنندگان و کارفرمایان 
عالوه بر تالش برای رفع موانع تولید، به دنبال فراهم 
کردن زیرســاخت ها به منظور بهبود شــرایط کسب 

و کار است. 
به گفته وی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به 
عنوان یکی از شــریکان اجتماعی صاحبــان صنایع و 
کارخانه ها برای بهبود تولید تالش می کند و مانع های 
موجــود را با کمــک اداره هــا و دســتگاه های مختلف 

رفع کند.
وی ادامــه داد: به طور حتم  تولدیدکننــدگان در خط 
مقدم جنگ اقتصادی هســتند و نبایــد اجــازه داده 
شود چرخ تولد کارخانه و مرکز تولیدی که نیاز کشور در 
حوزه های مختلف تامین می کند متوقف شود و عالوه 
بر اینکه ما را نیازمند واردات می کند بتواند مشکالتی هم 

برای ما ایجاد کند.
وی تصریح کرد: دولت تمام قــد تالش می کند موانع 
تولید را به حداقل برساند و بر این پایه از ظرفیت ستاد 

تسهیل و منابع بانک ها استفاده می شود.
      مشکل های تولیدکنندگان ریشه ای است

مدیرعامل شرکت ایسکرا اتوالکتریک نیز گفت: هرچند 
دولــت ســیزدهم در تــالش بــرای رفــع مشــکل  های 
تولیدکنندگان است اما این مشکل ها ریشه ای و رفع 

آنها زمان بر است.  
امیرحســین جاللــی افــزود: تولیدکننــدگان در صــف 
مقدم جنگ اقتصادی تحمیل شــده به کشــورمان 
در صف مقدم هستند و از مسووالن انتظار می رود با 

درک شــرایط، بیش از پیش به بهبود شرایط کسب و 
کار کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه قطعه های رونمایی شده جدید 
کنون در کشور تولید نمی شــد، اضافه کرد:  اســت و تا
دینام بر پایه نیاز خودرو و دستوری که از رایانه می گیرد 
برق خودرو مورد نیاز خودرو را تامین می کند؛ استارت 
خــودرو هــم قوی تر شــده و موتــور فــن هم بــه عنوان 
خنک کننده رادیاتور با طراحی جدید تولید شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از رونمایی از 
سه محصول شرکت دانش بنیان ایسکرا از بخش های 
مختلف این شــرکت زیرمجموعه گروه قطعه ســازی 

کروز بازدید کرد.
فعالیت شرکت ایسکرا اتوالکتریک ایران از سال ۱۳۷۸ 
کنون محل کارخانه در زمینی به مساحت  آغاز شده و ا

۳۰ هزار مترمربع در شهـرک صنعتـی امیر کبیر کاشان 
واقع است.

در این مجموعه نزدیک به ۵۰۰ نفر به طور مستقیم و 
حدود ۱۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم شاغل هستند.

شرکت ایســکرا طــراح و تولیــد کننــده انــواع دینــام 
خودروهای ســواری و نیــز انــواع اســتارت موتورهای 
احتراقــی تــا ظرفیــت ۲ لیتر اســت کــه در مجمــوع ۲۰ 

محصول تولید می کند.
تیم تحقیق و توسعه و طراحی فرایند ایسکرا متشکل 
از ۳۵ نفر دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف، 
تهران، علم و صنعت و سایر دانشگاه های معتبر کشور 

از مقطع کارشناسی ارشد تا دکترا هستند.
ایســکرا به عنــوان یکــی از مهمتریــن تامین کنندگان 
استارت و دینام خطوط تولید خودروهای داخلی، در 

سال های فعالیت خود موفق به اخذ گواهینامه های 
متعــددی از جملــه اســتاندارد مدیریــت کیفیــت 

ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ ،IATF۱۶۹۴۹:۲۰۱۶  شده است.
عــالوه بــر آن، ایســکرا دارای تجهیــزات آزمایشــگاهی 
پیشرفته مطابق فناوری های نوین اســت که دارای 
۱۷۰۲۵ISO/ گواهینامه های اســتاندارد بین المللی

IEC، آزمایشگاه همکار اداره اســتاندارد ملی ایران در 
آزمون های استارت و دینام خودرو و سختی سنجی 

فلزات و صالحیت کالیبراسیون ابعادی و فشار است.
ایسکرا سابقه تولیدی ۲۷ ساله استارت و دینام داشته 
و از آن می توان به عنوان نخســتین صــادر کننده این 

محصول به خارج از کشور نام برد.
نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و ۱۳ شــهرک، 

ناحیه و منطقه صنعتی در کاشان وجود دارد.

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان 
گفــت: جانمایــی نخســتین شــهرک  اصفهــان 
کشــور در  فــرآوری عناصــر معدنــی  تخصصــی 

شهرستان نایین آغاز شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان 
اصفهان،محمدجواد بگی در جلسه جانمایی این شهرک در نایین، 
افزود: ابتدا باید ناحیه صنعتی با هدف استفاده از مزایای آن و جذب 
سرمایه گذاران در فاصله ای مناسب از شهر نایین بر اساس مطالعات 
زیســت محیطی و در نزدیک ترین مکان به زیرســاخت ها و خطوط 

خدماتی احداث شود.
وی اظهار داشت: باید نحوه تصفیه و انتقال پساب شهرک صنعتی 
نایین همچنین ســهم شــهرداری های نایین و بافران تعیین شــود 
سپس برای شرایط در اختیار گرفتن و استفاده از پساب فاضالب شهر 

نایین در شهرک راهبردی نیز مشخص شود.
بگی با اشاره به وضعیت شهرک و نواحی صنعتی مستقر در شهرستان 
گفــت: حــدود ۵۰ میلیــارد تومــان پــروژه در شهرســتانهای ناییــن و 

خوروبیابانک تعریف شده است.
وی افزود:  اقدامات اداری و اخذ مجوزها برای ایجاد ناحیه صنعتی 
بافران انجام شده است اما در نهایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان به دلیل اســتفاده نکــردن کامــل از ظرفیت های موجــود در 

شهرک و نواحی صنعتی شهرستان با این طرح مخالفت کرد.
ایجاد ناحیه صنعتی بافران با وجود شهرک ها و نوحی صنعتی نیمه 

فعال مجاور، توجیهی ندارد
سرپرســت ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهان در این 
رابطه گفت: ایجاد ناحیه صنعتــی بافران نایین، به دلیل اســتفاده 
نکردن کامل از ظرفیت های موجود در شهرک و نواحی صنعتی این 

شهرستان هیچ توجیهی ندارد.
محمدرضا قاســمی با اشــاره به دالیل مخالفت ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان با این طرح، افزود: در زمان حاضر شهرک صنعتی 

مجاور این ناحیه صنعتی با ۲۰ درصد ظرفیت فعال است.
وی ادامــه داد: مخالفــت بــا احــداث ناحیــه صنعتــی بافران یکــی از 

مهمترین اقدامات صحیح و قانونی است.
عملیات احداث ناحیه صنعتی شهربافران نایین سال ۹۶ در زمینی 
به مســاحت ۱۰ هکتار در غرب این شــهر آغاز شــد و در آن زمان پیش 
بینی های الزم برای آماده سازی زیرساخت های این ناحیه صنعتی 
از جمله آب، برق، گاز و تلفن را بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده بود و 

قابلیت توسعه این ناحیه صنعتی تا ۵۰ هکتار نیز وجود دارد.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی اســتان اصفهان بیان کرد: 
اخذ مجوز ناحیه صنعتی بافران باید بطور مجدد از سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان پیگیری شــود که درصورت تصویب در جلسه 

شورای برنامه ریزی استان تا یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد.

نماینده مــردم شهرســتان های ناییــن و خوروبیابانــک در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: امیدواریم با مساعدت شــرکت شهرک های 
صنعتی استان و بر اساس ظرفیت های موجود همچنین با توجه به 
مکاتبات قبلی با وزیر صمت، شهرک تخصصی فرآوری عناصر معدنی 

کشور در شهرستان نایین ایجاد شود.
الهام آزاد افزود: محور ارتباطی انارک به دلیل وجود زیرساخت های 
الزم نظیر بزرگراه غرب به شرق کشــور، ریل آهن، پساب شهرنایین و 
خطوط انتقال آب و برق همچنین وجود اراضی مورد نیاز برای احداث 

شهرک صنعتی برای اجرای این طرح  مکان مناسبی است.
محمدحســین نصرتی، فرماندار نایین نیز بر افزایــش ظرفیت های 
کید کرد.  شهرستان برای جذب سرمایه گذاران و ایجاد توسعه پایدار تا
در پایان این جلســه، مدعوین با هدف تعیین مکان مناســب برای 
احداث شــهرک فرآوری عناصر راهبردی در مجاورت محور ارتباطی 

نایین - انارک از محل احداث شهرک بازدید کردند.
جلسه جانمایی شهرک فرآوری عناصر راهبردی در شهرستان نایین 
با حضــور نماینــده مــردم شهرســتانهای ناییــن و خوروبیابانک در 
مجلس شورای اسالمی، محمدحسین نصرتی فرماندار شهرستان 
نایین، محمدجواد بگی مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
اســتان اصفهان، امیدکوهی رئیس اداره صنعت، معــدن وتجارت 
شهرســتان ناییــن و تنــی چنــد از مســووالن دســتگاهای اجرایــی 
شهرســتان در محل ســالن اجتماعات فرمانداری این شهرســتان 

تشکیل شد.
شهرستان نایین دارای یک شهرک صنعتی  و ۲ ناحیه صنعتی انارک 
و نیستانک با مساحت ۴۰۳ هکتار اســت که تا کنون ۱۵۴ قرارداد به 
گذار شده و ۴۹ واحد صنعتی   مساحت ۱۵۷ هکتار به سرمایه گذاران وا

با اشتغالی بیش از ۹۲۰ نفر به بهره برداری رسیده است.

مدیرعامل اتحادیــه سراســری تعاونی های فرش 
دســتباف کشــور گفــت: حال هنــر صنعــت فرش 
دستباف ایران با تحریم های داخلی به هیچ وجه 
خوب نیســت. به گزارش فارس،  عبداله بهرامی مدیرعامل اتحادیه 
سراسری تعاونی های  فرش دستباف کشور و رئیس کمیسیون فرش، 
صنایع دستی و گردشــگری اتاق تعاون ایران یادداشــتی نوشت و در 

اختیار خبرگزاری فارس قرار داد.
با تحریم های داخلی، حال هنر صنعت فرش دستباف ایران خوب 

نیست
تولید فرش دستباف در یکی دو دهه اخیر حدود ۶ میلیون متر مربع و 
صادرات آن بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر بود، حاال که کشور درگیر 

تحریم های ظالمانه دولت آمریکا است و بیشتر از هر زمانی نیاز به اشتغال زایی و ارز آوری دارد. متاسفانه به دلیل 
تحریم های داخلی از جمله " تعهد ارزی بانک مرکزی " و عدم حمایت از قالیبافان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

متاسفانه تولید فرش دستباف کشور به یک سوم و صادرات آن به ۵۰ میلیون دالر کاهش پیدا کرده است.
این در حالی اســت که این روز ها زمزمه حمایت از بورســی ها  شــنیده می شــود که دولت می خواهد برای زیان 

دیده های بورســی خدمــات و حمایت های جبرانــی را مصوب کند و 
همه می دانند که فرش دستباف کشور در حال احتضار است و هیچ 
کس به فکر جبران این همه خسارت که به بدنه تولید و صادرات فرش 
دستباف در این چند ساله رسیده است نیست، آیا واقعا این اجحاف 
نیست که برای تنها صنعت بومی سازی کشور ) فرش دستباف ( هیچ 
حمایت و اقدامی انجام نگیرد و برای بورسی ها و خودرو سازها آستین 
حمایت را باال زده اند، دولت انقالبی و مردمی باید  بداند که هنر صنعت 
فرش دستباف تنها صنعت بومی سازی کشور است که همه مولفه های 
اقتصاد مقاومتی را داشته و همواره باعث افتخار و اعتالی پرچم هنری، 
فرهنگی ایران اسالمی بوده و خواهد بود، دولت قبل تمام اهتمام خود 
را  با اختصاص هزاران میلیارد تومان برای حمایــت از صنعت خودرو 
سازی گذاشت و گویا این دولت هم می خواهد صنعت خودرو و بورس را نورچشمی کند و به بزرگترین و فاخرترین 

کاالی ایرانی " فرش دستباف " بی توجهی نماید.
اشتغال، ارز آوری، امنیت اجتماعی و افتخار ایرانی بودن با فرش دستباف است و الغیر پس تا رمقی هست، عزمتان 

را برای حفاظت از این هنر مردمی به کار گیرید.

ک اصفهان با بیان اینکه تولیدات پارچه اصفهــان از زمان های  رئیس اتحادیه پوشــا
کنون نیز با وجود  کز نساجی جهان بوده است، گفت : ا گذشته قابل رقابت با برترین مرا
ک آن در جایگاه برتری قرار گرفته  طراحان و کارشناسان متبحر این شهر، صنعت پوشا
است. ابراهیم خطابخش اظهار کرد: دوخت هایی که توسط دوزندگان شهر اصفهان انجام می گیرد با 
گر در طراحی لباس، نکاتی مانند طراحی، رنگ، سایزبندی و الگوسازی  دوخت ترکیه قابل رقابت است و ا

مورد توجه قرار گیرد، کمبودی در این بخش نخواهد بود.

ک و  وی افزود: اصفهان حتی می تواند قطب صنعت مد و لباس کشــور شــود. در عرصه نســاجی، پوشا
طراحی لباس توانمند هستیم و می توانیم با رقبای خارجی رقابت کنیم، اما در برخی زمان ها سو مدیریت 

و ناهماهنگی هایی به وجود می آید که مانع تصمیم گیری های صحیح می شود.
ک اصفهان خاطرنشان کرد: در صورت اعتماد به تولیدکننده و فعال داخلی می توانیم  رئیس اتحادیه پوشا
اجناس و کاالهایی بهتر از مشابه های وارداتی آن تولید کنیم؛ موضوعی که اغلب فعاالن این عرصه ادعای 
آن را هم دارند و کامال صحیح است و قطعا مصرف کننده ها هم این موضوع را به راحتی تشخیص می دهند. 

احداث شهرک تخصصی فرآوری عناصر معدنی در اصفهان

حال فرش دستباف ایران با تحریم های داخلی خوب نیست

ک و طراحی لباس توانمند هستیم:  در عرصه نساجی، پوشا

دوخت اصفهان با ترکیه قابل  رقابت است

اختصاص۷۰ میلیارد تومان 
برای اجرای طرح های آبخیزداری در استان اصفهان

افزایش قدرت خرید مردم 
به جای افزایش غیرواقعی حقوق

توزیع عادالنه یارانه با کاهش 
سهم پرمصرف های برق

رشد ۱۱۸ درصدی پرواز ها
 در دولت سیزدهم

خبر

خبر

خبر

خبر
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چرا آب زنده رود خشک شد؟

82  درصد سد زاینده رود خالی است

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

کاوی دقیق و به دور از حاشیۀ  وا
بحران آب مرکز کشــور بیانگر آن 
اســت کــه احیــای حوضــه آبریز 
زاینــده رود بیــش از نیاز بــه راهکارهــای ابتکاری، 
نیازمند تغییر رویکرد مدیریت منابع آب متناسب 

با شرایط موجود است.
 بحــران آب در سراســر کشــور یکــی از پرتکرارتریــن 
مــواردی اســت کــه زمینــه نارضایتــی مــردم و بــه 
خصوص کشــاورزان را به وجود آورده اســت. پس 
از شدت گرفتن مســئله آب در حوضه آبریز کرخه 
استان خوزســتان، هفته گذشــته مردم ۲ استان 
کنــش بــه  اصفهــان و چهارمحــال بختیــاری در وا
مشــکالت گســترده ناشــی از کمبود آب دست به 
اعتراضات مســالمت آمیز زدند و درخواست خود 

را در قالب برگزاری تجمع عنوان کردند.
کمبود آب مسئله ای اســت که در سال های اخیر 
زمینــه بــروز مشــکالت فراوانــی را بــه وجــود آورده 
است. در شرایطی که آب را مایه حیات تلقی کنیم 
گسستنی این ماده با زندگی مردم  و منکر پیوند نا
نشویم، مشکل آب به معنای تهدید جدی حیات 
است و این نگرش می تواند به خوبی  اهمیت ابعاد 

تاثیرگذار این موضوع را مشخص نماید.
مدیریــت  کارشناســان،  اظهــارات  اســاس  بــر 
نامناســب منابــع آب، اظهــارات غیرمســئوالنه 
و  گذشــته  دولت هــای  در  عالــی  مقامــات 
خشکســالی، ۳ ضلــع مثلث شــوم مشــکالت آبی 
حوضه آبریز زاینده رود به حســاب می آید. در این 
شــرایط متاســفانه بخشــی از فضای کشــور بدون 
توجه دقیق به جزئیات مســئله زاینــده رود، تنها 
با اتکا بــه عوامل غیر کارشناســی نســبت بــه ارائه 

راهکارهای غیر اصولی و غیر علمی می پردازند.
گاهی دقیق از ابعاد مسئله کمبود  در این شرایط آ
آب در حوضــه آبریز زاینــده رود می تواند به خوبی 
میزان عمق مشکالت گســترده آبی را مهیا کرده و 
به دنبال آن شــرایط را برای تصمیم گیری درست 
مبتنــی بــر فعالیت هــای کارشناســی و بــه دور از 

حواشی ایجاد کند.
      حال و روز بد بارش حوضه آبریز زاینده رود 

در سال آبی گذشته
بررســی دقیق مشــکالت حوضــه آبریز زاینــده رود 
باید از بررسی میزان بارش ها در طول سال گذشته 
و مقایسه با شرایط کنونی آغاز شود. بر این اساس 
به اســتناد آمار بارش منتشر شــده از سوی وزارت 
نیرو، در ســال آبی که از مهمرماه ســال ۱۳۹۹ آغاز 
شــد، میزان حجم بارندگی در حوضه آبریز زاینده 
رود معــادل ۱۴۲.۴ میلیمتــر برآورد می شــود. این 
در حالیست که متوســط بلند مدت بارش در این 

حوضه ۲۴۲ میلیمتر محاسبه شده است.
به عبــارت دیگر در ســال گذشــته، در حوضه آبریز 
زاینده رود ۳۵ درصد کمتر از متوســط بلند مدت 
باران باریده است. همچنین میزان بارش در این 
ســال نســبت به ســال گذشــته نیــز با کاهــش ۳۶ 

درصدی مواجه شده است.
نکته قابل توجه در بررســی آمار بارندگی ۵۲ سال 
اخیــر حوضه آبریــز زاینــده رود بیانگر آن اســت که 
بیشــتر بــارش در یــک ســال بــا ثبــت آمــار ۳۷۹.۷ 
میلیمتــر مربــوط به ســال ۱۳۵۴ اســت و کمترین 
میزان بــارش در این حوضــه نیز در ســال ۱۳۸۶ با 

ثبت بارش ۱۱۲.۴ میلیمتر به ثبت رسیده است.
گــر میزان بارندگی در ســال  عالوه بر ایــن بارندگی ا
۱۳۸۶ را کنــار بگذاریــم، بــارش ثبــت شــده در در 
سال ۱۳۹۹ کمترین میزان بارش در طول ۵۲ سال 

گذشته است.
      برفی در حوضه آبریز زاینده رود وجود ندارد

میزان بارندگی ثبت شــده در حوضــه آبریز زاینده 
رود به تنهایی نمی تواند، ابعاد مشکالت گسترده 
در حوضــه آبریــز زاینــده رود را توجیه کنــد. بر این 

گاهی از شدت و نوع بارش مورد نیاز است  اساس آ
تا بتــوان تحلیل درســتی از تغییــرات آورد آبی این 

حوضه آبریز ارائه داد.
در همین راســتا، بر اســاس آمار دمای ثبت شــده 
در منطقه باالدســت حوضه آبریز زاینده رود واقع 
در بخش کوهرنگ، روند افزایش دما در طول ۳۵ 
سال گذشته به ثبت رســیده است. بر این اساس 
در طــول ۳۵ ســال گذشــته بــه طــور متوســط هر 
دوسال افزایش ۰.۱۲ درجه ای دما در این منطقه 

اتفاق افتاده است.
بــه اســتناد آخریــن آمــار ثبــت شــده در منطقــه 
کوهرنگ دمای هوا در سال ۱۴۰۰ برابر ۱۱.۳ درجه 
ســانتی گراد اندازه گیری شــده اســت در حالــی که 
دمای هوا در سال ۱۳۶۶ در این منطقه ۹.۳ درجه 

بوده است.
کمترین میزان دمای به ثبت رسیده در باالدست 
زاینده رود ۷.۴ درجه در ســال ۱۳۷۱ بوده است و 
بیشــترین دما نیز ۱۱.۷ درجه در سال ۱۳۹۷ ثبت 
گر آمار مرتبط با سال  شــده اســت. در این راســتا ا
۱۳۹۷ را در نظر نگیریم، ســل ۱۴۰۰ گرمترین سال 
باالدســت زاینــده رود در طول ۳۵ ســال گذشــته 

بوده است.
بررســی دمــای منطقــه باالدســت از آن جهــت 
اهمیت دارد که افزایش دما زمینه کاهش بارندگی 
به شــکل برف راه فراهــم می کند. به عبــارت دیگر 
افزایش روند کلی دما سبب می شود تا ذخایر برف 

ماندگاری چندانی نداشته باشند.
بر ایــن مبنــا در حوضــه آبریــز زاینــده رود میــزان 
کثر معادل  ســطح پوشــش برف عمال ناچیز و حدا
۴۶ کیلومتــر مربــع طــی ســال های اخیــر بــه ثبت 

رسیده است.
بر اســاس آمار میزان ســطح پوشــش بــرق حوضه 
آبریــز زاینــده رود متناظر بــا روز ۲ فوریه در ۶ ســال 
گذشته بیانگر کاهش میزان سطح تحت پوشش 
برق در این منطقه است. در این راستا در تاریخ ۲ 
فوریه سال ۲۰۲۱ میزان سطح تحت پوشش برف 

در این منطقه معادل صفر برآورده شده است.
بــه عبــارت دیگــر، رونــد افزایــش تدریجی دمــا در 
باالدســت زاینده رود ســبب شده تا شــاهد تغییر 

نوع بارش از برف به باران باشیم. 
این یعنی عالوه بر کاهش حجــم بارندگی در طی 
سال های اخیر، شدت بارش در قالب میزان آورد 
آبی در واحــد زمان افزایــش یافته اســت. معنای 
دیگر ایــن اتفــاق آن اســت کــه در کنــار بارندگــی، 
بارش هــا در حوضــه آبریــز زاینــده رود بــه شــکل 
ســیل بــا جریان هــای بــاال وارد مناطــق پاییــن 

دســت زاینــده رود می شــوند و بــازه زمانی ایجــاد 
پدیدهای خشکســالی و ســیل نیز کوتــاه خواهد 
شــد و اصطالح شــاهد شــرایط حــدی در حوضه 

آبریز هستیم.
در چنین شرایط مدیریت منابع آبی باید متناسب 
با شــرایط حدی شــکل بگیــرد. مســئله ای که در 
حــال حاضــر هیــچ جایگاهــی در نظــام مدیریــت 
منابــع آب کشــور نــدارد و همیــن مســئله زمینــه 
تشدید بحران در حوزه آبریز زاینده رود را به وجود 

آورده است.
      صفر تا صد آمار ورودی و خروجی سد 

زاینده رود
شــرایط دقیق بارش در قالب آمار میــزان بارندگی 
و نــوع آن، می توانــد زمینــه ترســیم وضعیت کلی 
بحــران آب زاینــده رود را مهیــا کنــد. عــالوه بر این 
آمار بررســی دقیق ایستگاه های ســازه ای  واقع در 
حوضــه آبریــز مذکــور دیــدگاه مرتبط با مشــکالت 

حوضه آبریز را دقیق تر از قبل خواهد کرد.
بر ایــن اســاس، میــزان ورودی آب بــه ســد زاینده 
رود در دوره ۱۰ سال گذشــته می تواند به ۳ بخش 
تقســیم شــود. در بازه زمانــی اول از ســال ۱۳۹۱ تا 
ســال ۱۳۹۴ شــاهد افزایــش ورودی ســد از ۸۸۴ 
میلیون متر مکعــب به ۱۴۲۹ میلیــون متر مکعب 

بوده ایم.
این روند در سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۷ سیر کاهشی 
داشــته و از ۱۱۳۱ میلیــون متــر مکعــب بــه ۵۴۷ 

میلیون متر مکعب رسیده است.
در بازه زمانی سوم از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰ ابتدا 
شاهد افزایش قابل توجه ورودی به میزان ۱۹۵۵ 
میلیون متر مکعب بودیم، اما در انتهای این دوره 
میزان ورودی سد زاینده رود به ۷۴۷ میلیون متر 
مکعب رســیده و یکــی از کم تریــن آمــار ورودی در 

طول ۱۰ سال گذشته را رقم زده است.
روند برداشــت از ســد زاینده رود نیز مشابه میزان 
آب ورودی می توانــد بــه ۳ بخــش تقســیم شــود. 
بر ایــن اســاس در هــر ۳ بخــش آمــار کاهــش آب 

خروجی به ثبت رسیده است.
در این راستا از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۳ آب ورودی 
به ســد زاینــده رود کاهش یافتــه اســت و از ۱۱۳۷ 
میلیون متــر مکعب بــه ۷۵۴ میلیــون متر مکعب 

رسیده است.
در بخــش دوم از ســال ۱۳۹۴ تــا ســال ۱۳۹۷ 
همچنان روند کاهشــی این بار با شدت بیشتری 
اتفاق افتاده اســت و این آمار از ۱۴۲۳ میلیون متر 

مکعب به ۵۸۱ میلیون متر مکعب رسیده است.
این آمــار کاهــش در بخش ســوم از ســال ۱۳۹۸ تا 

ســال ۱۴۰۰ نیز تداوم یافته و در ســال آبــی ۱۳۹۹ و 
۱۴۰۰ تنها ۷۱۷ میلیون متر مکعب آب از سد زاینده 

ج شده است. رود خار
      مدیریت غلط چگونه بحران آب زاینده 

رود را تشدید کرد؟
با توجــه به آمــار ورودی و خروجی آب ســد زاینده 
رود محاســبه درصــد پرشــدگی این ســد قابــل 
محاسبه اســت. بر این اســاس ســد زاینده رود در 
طول ۱۰ سال گذشته هیچ گاه به آمار ۵۰ درصد پر 
از آب نرسیده و در بهترین حالت در سال ۱۳۹۸ به 

۴۱ درصد رسید است.
در حال حاضر ســد زاینده رود در ۲ ســال گذشته 
شــرایط بســیار نامناســبی را تجربــه می کنــد و در 
سال گذشــته تنها ۱۶ درصد از ظرفیت این سد پر 
بوده اســت. این آمار در ســال جاری به ۱۸ درصد 

می رسد.
ل مدیریــت  کــه پــاز ســوال مهــم در ایــن حــوزه 
نامتناســب با شــرایط را تکمیل می کند، ان است 
گاهی از تغییرات شرایط بارش به  که چرا با وجود آ
شرایط حدی و همچنین وجود ظرفیت مناسب 
برای ذخیره آب، حجم قابل توجهی از سد زاینده 
رود در شــرایط خشکســالی حفــظ نشــده و بدون 
توجه به پیش بینی خشکســالی در ۲ ســال پیش 
رو این آب در همان ســال رهاســازی شده است؟ 
به عبــارت دیگــر چرا بــا با وجــود فضــای خالی ۵۹ 
درصدی برای ســد در ســال ۹۸ و آورد آبــی ۱۹۵۵ 
میلیــون مترمکعبــی، شــاهد خروجــی آب ۱۶۱۶ 
میلیون متــر مکعبی در ســال۹۸ و ۱۷۸۳ میلیون 

متر مکعبی در سال ۱۳۹۹ بودیم.
در شــرایط که زمینه حراســت از آب ورودی ســال 
۱۳۹۸ به سد زاینده رود مهیا می شد، حجم قابل 
خ  توجهی از مشــکالت گســترده در ۲ ســال اخیر ر
نداده و آثار خشکســالی با مدیریت صحیح منابع 

آب به حداقل می رسید.
بــه گــزارش فــارس بررســی دقیــق ابعــاد مشــکل 
حوضه آبــی زاینــده رود بیانگر این مســئله اســت 
کــه احیای ایــن حوضــه بیشــتر از اینکــه نیازمنــد 
راهکارهای ابتکاری باشــد، نیازمند تغییر رویکرد 
مدیریــت منابــع آب و تخصصــی بهینه بــر مبنای 
کارشناســی از جملــه مســائل اصــالح  جزئیاتــی 

الگوی کشت است.
گر بــدون توجــه به حواشــی و به  به عبــارت دیگر ا
طور دقیق به مسئله حوضه آبریز زاینده رود توجه 
کنیم، راهکار بر مبنای تجربیات موجود در کشور 
هویدا شده و در قالب برنامه ریزی میان مدت این 

بحران ها تعدیل خواهد شد.

مجری کل طرح های زیربنایی اســتان اصفهان 
با اشاره به پروژه راه آهن اصفهان ـ شهرکرد گفت: 
پروژه راه آهن مبارکه ـ سفیددشــت شهرکرد سال 
آینــده بــه بهره بــرداری می رســد و مســیر راه آهن 

اصفهان ـ شهرکرد کوتاه تر شده است.
علیرضا صلواتی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه 
راه آهن مبارکه ـ سفیددشــت ـ شهرکرد و جزئیات 
پیشــرفت این پــروژه اظهــار داشــت: بــا توجه به 
جابه جایی و تغییر ایستگاه انتهایی پروژه راه آهن 
اصفهان ـ شهرکرد در شهرکرد، طول اولیه این پروژه 
کنون به ۸۹.۵ کیلومتر کاهش  که ۹۲ کیلومتر بود، ا

یافته و فعالیت ایستگاه جدید آغاز شده است.
وی با بیان اینکه ایــن پــروژه از پروژه های اقتصاد 
مقاومتــی مجموعــه شــرکت ســاخت و توســعه 
زیربناهای حمل ونقلی کشور به شــمار می رود، 
افزود: پروژه راه آهن اصفهان ـ شــهرکرد که استان 
چهارمحــال و بختیــاری را بــه شــبکه سراســری 
راه آهن متصل می کند، در ســال ۱۳۹۰ در قالب ۴ 
قطعه فعالیت خود را آغاز کرد که تا پیش از این تنها 

قطعه دوم این پروژه فعال بود.
مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان با 
توضیح پیشینه پروژه راه آهن اصفهان ـ شهرکرد 
ادامه داد: پس از آن در ســال ۱۳۹۸ با هماهنگی 

و تفاهم نامه ای که بین سازمان برنامه و بودجه 
و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
کشــور امضا شــد، هر چهار قطعه این پروژه فعال 
شد و طی دو سال گذشته، با وجود شرایط دشوار 

مالی،  متوقف نشد.
وی راجع به آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه 
تصریــح کرد: ایــن پــروژه در زمــان حاضــر نزدیک 
بــه ۵۷ درصــد در بخــش زیرســازی و در بخــش 
کل ایستگاه ها بیش از ۷ درصد پیشرفت داشته 

است.
صلواتی دربــاره مشــکالت ســد راه پــروژه راه آهن 
در ایســتگاه  کــرد:  ابــراز  شــهرکرد  ـ  اصفهــان 
سفیددشــت، ۲۷ درصــد رشــد داریــم کــه رشــد 
قابل توجهی اســت و امیــدوارم با بهبود شــرایط 

مالی،  وضعیت پیشرفت پروژه نیز بهتر شود.
وی خاطرنشــان کــرد: پــروژه راه آهــن اصفهــانـ  
شهرکرد می تواند تا سال آینده به بهره برداری برسد 

مشروط بر آنکه مشکالت مالی آن برطرف شود.
مجــری طرح هــای زیربنایــی اســتان اصفهــان 
در خصوص مشــخصات فنی این پــروژه راه آهن 
گفت: از لحاظ فنی این پروژه شــامل ۵ ایســتگاه 
است که از ایستگاه حسن آباد مبارکه آغاز می شود ؛ 
البته ایستگاه حسن آباد تنها نیاز دارد که خطوط 
آن ساخته شود که این موضوع در دستور کار قرار 
دارد و تنها الزم است ۴ ایستگاه دیگر ساخته شود.
وی افزود: با توجه با اختالف ارتفاع مبدأ و مقصد 
پــروژه، مســیر راه آهــن از نقــاط کوهســتانی عبور 
می کند و شامل ۱۵ رشته تونل به طول ۶ کیلومتر 
و ۴ پــل بــزرگ و حــدود ۴۰۰ کالــورت روی آن اجرا 

می شود.

ح پخــش ســیالب و آبخیــزداری شــهید  طــر
طباطبایی نسب در روستای نیسیان اردستان 

به بهره برداری رسید.
 معاون آبخیــزداری، مراتع و امور بیابان ســازمان 
جنگل ها و مراتع کشور با بیان اینکه این منطقه به 
ک و وجود قنوات برای تامین آب  دلیل بافت خا
نیازمند فعالیت آبخیزداری بود گفت: این طرح در 
مدت ۴ ماه و با بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون 

تومان هزینه اجرا شده است.
پرویز گرشاســبی افزود: این طرح شــامل ۳۰ هزار 
کی و ۲۵۰۰ هکتار عملیات  مترمکعب عملیات خا
سنگ و بتن است که ظرفیت ذخیره سازی یک 

میلیون مترمکعب آب را دارد.
وی با بیان اینکه در این طــرح ۷ بند برای کنترل 

سیل ساخته شده است افزود: وسعت این طرح 
۵۰ هکتار است که هر هکتار هزار مترمکعب ظرفیت 
تغذیه سفره های آب زیرزمینی را بصورت سالیانه 
دارنــد. معــاون آبخیــزداری، مراتــع و امــور بیابان 
سازمان جنگل ها و مراتع کشــور گفت: این طرح 
سالیانه ظرفیت کنترل ســیالب به حجم ۱ونیم 

میلیون مترمکعب را دارد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دهاقان گفت: 
اولین گلخانه آموزشــی کشــور با ســرمایه گذاری 
۵ میلیارد ریالی خیرین با هــدف تربیت و تأمین 
نیــروی انســانی ماهر و نیمــه ماهر بــرای صنعت 
گلخانــه ســازی و گلخانــه داری منطقه و کشــور 

احداث شده است.
گلخانــه آموزشــی هنرســتان شــهدای گلشــن 
شهرســتان دهاقان با حضور ناظم زاده، معاون 
آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان، فرمانــدار دهاقان و جمعــی از  مدیران 
ادارات و دستگاه های اجرایی وجمعی از فعاالن 

صنعت گلخانه  به بهره برداری رسید. 
در این مراسم محمدرضا ناظم زاده معاون آموزش 
متوســطه اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
اصفهان اظهار داشت: آموزش و پرورش در شرایط 

فعلی به تنهایی نمی تواند هنرستان ها را تجهیز 
کند. وی افزود: ما باید با کمک خیرین، صاحبان 
صنایع و کسانی که می توانند آموزش و پرورش را 
یاری دهند مهارت های فنی و مهارتی را توسعه 
دهیم. ناظم زاده اظهار داشت: با اجرای اینگونه 
طرح ها ســود حاصــل از آن به صاحبــان صنایع 
بر می گردد. معــاون آمــوزش متوســطه اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان ازهمه کسانی 
کــه توانایــی احداث ایــن گونــه طرح هــا از جمله 
احــداث گلخانــه آموزشــی را دارند دعــوت کرد تا 
آمــوزش و پــرورش را در زمینه هنرســتان یــاری و 

هنرستان سازی  کمک کنند.
رجــب فرهمندیــان، مدیــر آمــوزش و پــرورش 
شهرســتان دهاقان نیز در این آیین  از مشــارکت 
و همــکاری تمامی بانیــان و حامیان ایــن پــروژه 
صمیمانــه قدردانــی کــرد و گفت: ایــن گلخانــه 
آموزشــی بــرای اولیــن بــار در کشــور در زمینــی به 
مساحت ۳۶۰ مترمربع با سرمایه گذاری ۵ میلیارد 
ریالــی خیرین،با هــدف تربیــت و تأمیــن نیروی 
انســانی ماهر و نیمه ماهر بــرای صنعت گلخانه 
ســازی و گلخانــه داری منطقــه و کشــور احداث 

شده است.

معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استانداری 
اصفهان: شاخصه بسیج و بسیجی بودن اعتقاد 

دینی و والیی داشتن است.
معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استاندار در 
صبحگاه مشترک بسیجیان ادارات و کارمندان 
گفت: بسیج یک فرهنگ است که این فرهنگ 
باید بــا شــاخص های فراوانی که دارد شــناخته 

شود.
محمد رضا جانثاری بــا بیان اینکه والیتمداری 
به این معناست که منویات رهبر معظم انقالب 
را عملی کنیــم افــزود: بصیرت، وقت شناســی، 
وظیفــه شناســی، حضــور در صحنــه، خدمت 
بدون منت به مردم از شاخصه های بسیجی و 

والیتمداری است.
وی گفت: در فرهنگ بســیجی اشــرافیت گری 

و تبعیض جایی ندارد و تــالش و انجام وظیفه، 
مقاومــت، ســازندگی و ناامیــد کــردن دشــمن 

اساس است.
در این مراسم سرهنگ شریفی فرمانده سازمان 
بسیج ادارات و کارمندان گزارشی از عملکرد یک 
ساله بسیج ارائه داد و از اعضای برتر بسیج ادارات 

و کارمندان بسیجی تجلیل شد.

پروژه راه آهن مبارکه ـ سفیددشت ـ شهرکرد سال آینده
 به بهره برداری می رسد

در روستای نیسیان اردستان:

افتتاح طرح پخش سیالب و آبخیزداری شهید 
طباطبایی نسب

کشور در دهاقان گلخانه آموزشی  بهره برداری از اولین 

شاخصه بسیج، داشتن اعتقادات دینی و والیی

معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری 
اصفهــان بــا اشــاره بــه احتمــال تعطیلــی 
کوره های آجرپزی، گفت: تا این لحظه هیچ 
مجوزی به هیــچ صنعتی در اصفهــان برای 

استفاده از سوخت دوم داده نشده است.
مهران زینلیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به وضعیت قرمز آلودگی هوای شهر اصفهان 
و نگرانی اســتفاده صنایــع از ســوخت دوم، 
اظهار کرد: طی چند روز گذشــته که آلودگی 
اصفهان در وضعیت قرمز قرار داشــت، هیچ 
یــک از صنایع اســتان اصــال از ســوخت دوم 
استفاده نکردند و در این خصوص هماهنگی 

و مکاتبات الزم صورت گرفته است.
وی بــا اشــاره به اینکــه تا ایــن لحظــه هیــچ 
واحد صنعتــی و تولیــدی در اصفهــان مجاز 
به اســتفاده از ســوخت دوم نیســت، افزود: 
همچنین کمیته اضطرار هوا برگزار شد و تمام 
سازمان ها از جمله محیط زیست، دانشگاه 
علوم پزشــکی، اداره هواشناســی، ســازمان 
صمــت و... در آن حضــور داشــتند و مــوارد 

آلودگی هوا در حال رصد است.
معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری 
اصفهان بــا بیان اینکــه بــا توجه بــه افزایش 
آلودگــی هــوا تمهیــدات الزم بــرای کاهــش 
آلودگی هوا پیش بینی شده است، گفت: قرار 
است دستگاه های مربوطه شــرایط آلودگی 
را به طور مداوم رصد کنند و به محض اینکه 
شاخص ها از مرز مجاز عبور کند، هشدارها و 
اخطارهای الزم را به شهروندان خواهیم داد.
وی درباره محدودیت های تردد در شــرایط 
قرمز آلودگی هــوا، اظهار کــرد: در حال حاضر 
تنها طرح زوج و فرد اجرا می شــود و از ســوی 
دیگر شــرایط آلودگی هــوا رصد می شــود و در 
صورتی که شاخص ها از مرز هشدار عبور کند 
حتما محدودیت هایی برای تردد خواهیم 

داشت.
زینلیان درباره محدودیت تامین گاز صنایع 
به دلیل سرمای هوا و افزایش مصرف بخش 
خانگی، گفــت: تا ایــن لحظه هیــچ مجوزی 
به هیچ صنعتــی در اصفهان برای اســتفاده 
از ســوخت دوم داده نشده اســت و مدیران 
ســازمان صمت نیز صنایع مستقر در شعاع 
۵۰ کیلومتری اصفهان را به صورت ویژه رصد 

و کنترل می کنند.
وی افزود: صنایع آالینده نیز باید ساعات کار 

خود را متناسب با میزان آالیندگی کم کنند.
معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری 
اصفهــان دربــاره آلودگی کوره هــای آجرپزی 
کنون برای کاهش ساعات  نیز توضیح داد: تا
کاری به حدود ۵۰ کــوره آجرپزی در اصفهان 
اخطار داده شد اســت و سازمان صمت این 
مورد را به آنها ابالغ کرده است، از سوی دیگر 
محیط زیست وضعیت هوا را پایش مستمر 
می کنــد و بــه محض اینکــه شــاخص های 
آلودگی هــوا افزایش یابــد، احتمال تعطیلی 

کوره های آجرپزی وجود دارد.
وی درباره احتمال تعطیلی ادارات با توجه به 
وضعیت قرمز آلودگی هوا نیــز، گفت: در حال 
حاضر در دستور کار ستاد آلودگی هوا اصفهان 

تعطیلی ادارات مطرح نیست.

شــهردار اصفهــان گفــت: هویــت اصفهــان 
و اصفهانی هــا برایــم مهــم و عزیــز اســت و 
می خواهــم کــه اصفهــان مــن شــهر زندگی 

باشد.
گرام خود  علی قاســم زاده در صفحه اینستا

نوشت:
“ اصفهان همیشه برایم مهم بوده و هست.
از زمانــی کــه دانش آمــوز دبیرســتان هراتی 
بودم و با هم مدرسه ای با انگیزه و پر حرارتم 
محمد علی مطیع و مهران حریرچیان سوار 
بر دوچرخه رکاب زنان از حاشیه زاینده رود 
می گذشــتیم و خود را به درس معلمانمان 

می رساندیم.
و تا امروز که برای پیشرفت و حل مشکالت 
شهرمان، با همکارانم، ســاعات و لحظات 

سخت و فشرده ای را می گذرانم.
و تــا فردایی کــه می دانم برای هــر تصمیم و 
کاری کــه بایــد بکنیــم و کارهایی کــه نباید 
بکنیم مــورد قضاوت اصفهانی هــای آینده 

خواهیم بود...
هویت اصفهــان و اصفهانی هــا برایم مهم و 
عزیز است و می خواهم که اصفهان من شهر 

زندگی باشد. “

خبر خبر

استان

خبر

مدیرعامــل آبفــای اســتان اصفهــان تالش هــای 
شبانه روزی برای تامین آب شرب  مردم در شهرها 
و روســتاهای تحت پوشــش را فعالیتی جهــادی و 

بسیج گونه توصیف کرد.

هاشم امینی که در آئین گرامیداشت هفته بسیج سخن می گفت افزود: 
فرهنگ بسیجی، بیانگر سخت کوشی بدون دریافت کمترین پاداش 
است وخوشبختانه کارکنان صنعت آبفا با تالش شبانه روزی  در ارائه 

خدمات به مردم، این وظیفه را به خوبی انجام داده اند.

وی با بیان این که در حــدود  هفت هزار نفر از کارکنان آبفا در شــهر ها و 
روســتاهای اســتان  با تالش بی وقفه درصدد خدمات رســانی پایدار 
کنون با تالش کارکنان، خدمات  به مردم هستند اظهار داشت: هم ا
آبفا در ۹۳ شهر و نزدیک به  یکهزار روســتا در اختیار مردم قرار می گیرد 
که این حجم از خدمات رســانی تنها از طریق نگرش و تفکر بســیجی 

میسر می شود.
فرمانده پایگاه  بسیج آبفای اســتان اصفهان  با بیان این که نگرش و 
تفکر بســیجی باید در انجام تمام امور مد نظر قرار گیرد اظهار داشت: 
فرهنگ بسیجی به معنای حضور همیشگی در صحنه برای پاسداری 
از نظام و انقالب است و تفکر بسیجی گره گشای بسیاری از مشکالت 

به شمار می آید.
در ادامه این مراســم مســئول بســیج ادارات اســتان اصفهــان گفت: 
مدیرعامل آبفا یک بسیجی به تمام معنا است و تفکر بسیجی وی به 
بدنه صنعت آبفا در استان اصفهان منتقل گشته و همین امر موجب 
موفقیت آبفای استان اصفهان در خدمت رسانی به مردم شده است.

سرهنگ محمد شفیعی گفت: بسیجیان در زمان دفاع مقدس، در 
دوران سازندگی و در مبارزه با هرگونه فتنه، همیشه در صحنه بوده و  

بسیار موفق عمل کرده اند.
در پایان این مراسم همچنین دبیر ستاد اقامه نماز استان با اهداء لوح 
تقدیری از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به عنوان  

مدیر دستگاه اجرایی برتر در اقامه  نماز تقدیر به عمل آورد. 

مدیرعامل آبفای استان اصفهان در مراسم گرامیداشت هفته بسیج اعالم کرد؛

گونه محسوب می شود سقایی؛ امری جهادی و بسیج 

خبر

معاون هماهنگی امور عمرانی
 استانداری اصفهان:

هیچ یک از صنایع اصفهان
 مجوز استفاده از مازوت 

را ندارند

شهردار اصفهان :  

هویت اصفهان 
برایم مهم بوده و هست
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مدیرمخابرات منطقه اصفهان: 

اثر زیانباری از دکل های تلفن همراه اصفهان 
گزارش نشده است 

مدیــر مخابــرات منطقــه اصفهان 
کنون "دفتر حفاظت در برابر  گفت: تا
اشعه" سازمان انرژی اتمی و "وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات" گزارشــی مبنی بر ایجاد 
آالیندگی توسط دکل های تلفن همراه اعالم نکرده اند. 
دکل هــای مخابراتــی دکل هایــی هســتند کــه بــرای 
مقاصد مخابراتی از قبیل نصب دیش های مایکروویو، 
آنتن های رادیو، تقویت آنتن های موبایل، آنتن های 

بیسیم و… استفاده می شود.
اسماعیل قربانی مدیرکل مخابرات منطقه اصفهان 
گفت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی تنها نهاد 
"دفتر حفاظت در برابر اشعه مرکز نظام ایمنی هسته ای 
کشور" مرتبط با سازمان انرژی اتمی و "وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات" به اتفاق می توانند در مورد مباحث 
مرتبط به بهداشت محیط دکل های مخابراتی اعالم 
کز و نهادها، مرجع علمی و قانونی  نظر کنند و سایر مرا

برای اعالم نظر در این خصوص نیستند.
قربانی بابیان اینکه برای بررسی این موضوع در قانون 
مسیر مشخص تعیین شده است، اضافه کرد: ماهیت 
ســرویس تلفن همراه مبتنــی بــر ارتباطــات رادیویی 
اســت، کــه دارای مولفه هــای فرکانــس و قــدرت آن 
است و استاندار های مربوط به آن ها به تایید، بیشتر 

کشور های مختلف رسیده است.
وی ادامه داد: هر شهروندی که نگرانی نسبت به اشعه 
دکل یا دکل هــای مخابراتی مشــخصی دارد می تواند 
بــه ســازمان تنظیــم مقــررات رادیویــی مراجعــه کند 
و این ســازمان با ارجــاع موضوع به "دفتــر حفاظت در 
برابر اشعه مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور" مرتبط با 
سازمان انرژی هسته ای آزمایش و بررسی های الزم را 

انجام می دهد.
      دکل های مخابراتی استان اصفهان اثر زیانباری 

ندارد
کنون موردی  به گفته وی در بررسی های انجام شده تا
از وجــود چگالی بیــش از حد اســتاندارد تشعشــعات 
امواج دکل های مخابراتی در اســتان اصفهان گزارش 

نشده است.
کــرد:  تصریــح  اصفهــان  منطقــه  مدیرمخابــرات 
اظهارنظر های غیر کارشناسی در مورد امواج دکل های 
مخابراتی ارزشی ندارند و تنها موجب نگرانی شهروندان 
می شــود، بنابرایــن راه حل نهایــی بــرای کاهش این 
نگرانی، شفاف سازی اثرات هرگونه امواج بر شهروندان 
از سوی ســازمان های مرتبط اســت تا بازار شایعات از 

رونق بیفتد.
کید کــرد: در قانون مصوب مجلس شــورای  قربانی تا
اســالمی در مورد مســایل مرتبط با بهداشــت محیط 
دکل های مخابراتی حتی به نام سازمان هایی مانند 
محیط زیســت یا علوم پزشــکی و ســازمان های دیگر 

اشاره نشده است.
وی افزود: ســازمان تنظیم مقررات رادیویی به عنوان 
نماینده وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات در همه 
مناطق کشــور دارای نماینــده و تجهیزات پیشــرفته 
است و موضوع بررسی قدرت امواج رادیویی دکل های، 

مخابراتی از طریق این سازمان قابل پیگیری است.

      دکل مخابرات تنها برای توسعه شبکه تلفن 
همراه به کار می روند

قربانــی بابیان اینکــه دکل هــای مخابــرات منطقــه 
اصفهان، برای توسعه شبکه تلفن همراه به کار می روند 
و کاربرد دیگری ندارند، افزود: مردم می توانند اطالعات 
دکل ها را از مخابرات و یا سازمان تنظیم مقررات رادیویی 
ک  دریافت کنند، همه دکل های، شرکت مخابرات پال
توضیحات مشخص و نصب شده دارند و تفکیک آن ها 

براحتی امکان پذیر است.
وی افــزود: دکل هــای متعــددی در ســطح کالنشــهر 
اصفهــان وجود دارنــد که از بیشــتر آن ها بــرای ارتباط 
"اینترنت بیسیم" استفاده می شود و ارتباطی به شرکت 
مخابرات ندارند و متعلق به شرکت های مجوزدار فعال 
درزمینه اینترنت بیسیم هستند که مجوز فعالیتشان 

را از سازمان تنظیم مقررات رادیویی دریافت کرده اند.
وی ادامــه داد: بیشــتر دکل هــای شــرکت مخابــرات 
منطقه اصفهان مربوط به ســایت های تلفــن همراه 
اســت و تعداد کمتری هم بــرای برقــراری ارتباط بین 
کز اصلی تلفن همراه کاربرد دارد. قربانی  سایت ها و مرا
افزود: برای افزایش ظرفیت و کیفیت، خدمات شبکه 
 BTS همراه در اصفهان نیاز به افزایش تعداد دکل های
وجود دارد. به گفتــه وی، این مهم با همــکاری مردم 
و سازمان هایی که مکان های مناسبی برای استقرار 
کمیتی مانند  دکل ها در اختیاردارند و سازمان های حا
اســتانداری و شــهرداری و ســازمان تنظیــم مقــررات 

رادیویی با شرکت مخابرات میسر است.
در همین زمینه، رییس مرکز بهداشــت محیط علوم 
پزشــکی اصفهان  گفت: امــواج دکل هــای رادیویی و 
مخابراتــی ارتباطی با ســازمان انــرژی اتمی نــدارد، کار 
با اشــعه به ایــن ســازمان مربــوط می شــود و معاونت 
بهداشت دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان به عنوان 
یک نهاد نظارتی، با پیشرفته ترین دستگاه ها قادر به 

چگالی ســنجی امــواج رادیویی و الکترومغناطیســی 
است.

ســید مهــدی میرجهانیــان، افــزود: بــرای دکل هــا و 
نهاد های الکتریکی که میدان الکتریکی به نسبت قوی 

تولید می کنند، قوانین و شیوه نامه هایی وجود دارد.
وی ادامه داد: مرکز بهداشــت محیط دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان، از طریق استعالم و پاسخ به مراجع 
قانونی آمادگی آزمایش، چگالی سنجی امواج دکل های 
مخابراتی و حتی خطوط انتقال نیــروی بــرق را دارد و 
کنون بار ها در موارد شکایت از دکل های مخابراتی که  تا
از مراجع قانونی به این مرکز ارجاع شده است، دکل ها را 

کز قانونی اعالم کرده ایم. مورد آزمایش و نتایج را به مرا
میرجهانیــان تصریــح کــرد: مرکــز بهداشــت محیط و 
معاونت بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان، 
مجهز به پیشرفته ترین دستگاه های چگالی سنجی 
امواج اســت که در ســایر دانشــگاه های علوم پزشکی 

کشور موجود نیست.
کارشناس بهداشــت محیط دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان نیز در این پیوند گفت: سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی که متولی نصــب و اعطای مجوز 
نصب و بهره برداری برای دکل های مخابراتی اســت، 
مجهز به دســتگاه های چگالی ســنجی امواج است و 
در بدو استقرار دکل و پس ازآن نیز به صورت دوره ای بر 

شدت امواج دکل های مخابراتی نظارت دارد.
احمد شــماعی زواره افزود: در صورتیکه فرد یا افرادی 
نگرانی بابت امواج دکل های مخابراتی دارند می توانند 
با مراجعه بــه مراجــع قضایی و پس از کســب دســتور 
دادستانی و یا مقام قضایی برای بررسی توسط واحد 
بهداشت محیط به این مرکز مراجعه و این مرکز آزمایش 
چگالی سنجی امواج را انجام می دهد و گزارش را تقدیم 

مقامات قضایی می کند.
وی تاکید کرد: طبق دستورالعمل های وزارت بهداشت 

و آموزش پزشکی هر دکلی که در استان نصب می شود، 
باید قبل از احداث با ارایه مســتندات ســازه و ایمنی از 
معاونت بهداشت مجوز احداث اخذ و بعد از نصب نیز 
با ارایه مستندات چگالی سنجی و آزمایش های مرکز 

بهداشت، مجوز بهره برداری دریافت کند.
شــماعی زواره اظهــار داشــت: در بیــش از ۳۰۰ آزمایش 
چگالــی ســنجی کــه در ۲ ســال گذشــته در معاونــت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده 
است، موردی که قدرت امواج آن بیشتر از استاندارد ها 
باشد مشاهده نشده و در بیشتر موارد محدوده قدرت 
امواج حتی از مقدار استاندارد بسیار کمتر بوده است 

و بیشتر نگرانی مردم از این موضوع جنبه روانی دارد.
وی یادآور شد: دستگاه های چگالی سنجی بهداشت 
محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بسیار پیشرفته 
بوده و تنها تعداد معدودی دانشــگاه در کشور از آن ها 
برخوردارند و بتازگی عملیات کالیبراسیون آن ها زیر نظر 

سازمان انرژی هسته ای انجام شد است.
آنتــن موبایــل یــا BTS همان ایســتگاه فرســتنده و 
گیرنده ای است که در نقاط مختلف شهر ها و جاده ها 
نصب شــده و به کمک شبکه های ســلولی آنها، آنتن 
دهــی انجــام می گیــرد. برخــی مطــرح می کننــد کــه 
تشعشعات دکل های مخابراتی برای سالمت انسان 
مضر هستند، اما به گفته ســازمان جهانی بهداشت 
جهانی WHO مدارک قابل استنادی مبنی بر خطرزا 
بودن این امواج در دسترس نیست و با رعایت استاندارد 
و ایجــاد سیســتم پایــش هیــچ خطــری متوجــه افراد 

نمی شود.
در حال حاضر یک هزار و ۱۵۰ دکل مخابراتی سه اپراتور 
تلفن همراه در اصفهان موجود است که همه آن ها از 
سازمان تنظیم مقررات رادیویی مجوز اخذ کرده اند و 
آزمایشات چگالی سنجی آن ها انجام شده و امواج آن ها 

در حد استاندارد های جهانی است.

خبر

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهــان گفــت: در آبان مــاه امســال ۲۵۳ حادثــه 
اتفــاق افتاد کــه نجاتگــران جمعیــت هــالل احمر 
اصفهان بــه ۱ هــزارو ۶۳۶ حادثه دیده این ســوانح 
امدادرسانی کردند.  داریوش کریمی معاون امداد 
و نجــات جمعیــت هالل احمر اســتان اصفهــان با 
اشاره به امدادرسانی نجاتگران اصفهانی به حادثه 
دیــدگان در آبان ماه امســال، گفــت: در طــول یک 
ماه گذشته، پوشش امدادی ۲۵۳ حادثه توسط 

امدادگران این جمعیت انجام شده است.
وی اضافــه کرد: ایــن مــدت نجاتگــران جمعیــت 
هالل احمر اســتان اصفهان به ۱۶۳۶ حادثه دیده 
امدادرســانی کردند که از ۲۳۹ نجــات یافته در این 
حــوادث، ۹۸ نفر به صورت ســرپایی تحــت درمان 

کز درمانی منتقل شدند. قرار گرفتند و ۱۴۱ نفر به مرا
کریمی تصریــح کــرد: بــرای امدادرســانی به ایــن 
حــوادث، ۷۹۱ نیروی عملیاتــی در قالــب ۳۰۹ تیم 
امدادی، عملیات امداد و نجات را با به کارگیری ۲۳۵ 

دستگاه آمبوالنس به انجام رسانده اند.
      حوادث ترافیکی در صدر حوادث استان 

اصفهان

کید بر اینکــه بیشــترین حــوادث رخ داده  وی بــا تا
در این بــازه زمانــی با ۱۳۷ مــورد مربوط بــه حوادث 
جاده ای بوده است، گفت: امدادگران و نجات گران 
هالل احمر ایــن اســتان در طول این مــدت به طور 
میانگین در بــازه زمانــی ۱۱ دقیقه در محــل حادثه 
حضــور یافته اند. معــاون امــداد و نجات جمعیت 
هالل احمــر اســتان اصفهــان، خاطرنشــان کــرد: 
در این مــدت ۲۵ مورد عملیات رهاســازی توســط 

نیرو های این جمعیت انجام شده است.
کریمی اظهار کرد: همشهریان و هموطنان می توانند 
در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی به منظور اعزام 
نیرو های امدادرســان بالفاصله با تلفــن ۱۱۲ ندای 

امداد تماس بگیرند.

کم نیســتند افرادی کــه در شــبکه های مجــازی و 
حتی ســایت دیوار حاضرند در قبال چند صد هزار 
تومــان پــول، در امتحانــات میان تــرم و پایان تــرم 
دانشــجویان شــرکت کننــد.  بــه گــزارش باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان، » دانشــگاه های کشــور از چــه 
زمانی حضوری می شــود؟« این ســوالی اســت که 
مسئوالن هنوز نتوانسته اند پاسخ مناسب و واحدی 
برای آن پیدا کنند و هر کدام ســاز خــود را می زنند، 
ک  اما گویا برگزاری حضوری امتحانات نقطه اشترا
وزارت علوم و وزارت بهداشت اســت، زیرا معاونان 
آموزشی هر ۲ وزارتخانه اعالم کرده اند امتحانات این 
ترم دانشــجویان به صورت حضوری برگزار خواهد 
شد.این سخنان رعشه بر تن دانشجویانی انداخته 
است که در امتحانات مجازی زیر مانیتور جزوه باز 
می کردند یا ترجیــح می دادند به صــورت گروهی با 
همکالســی های خود در آزمون شرکت کنند. این 
دانشجویان با تشــکیل کمپین در فضای مجازی 
می خواهند روند برگزاری امتحانــات برای این ترم 
هم که شده مجازی باقی بماند. البته دانشجویان 
تنها طرفداران امتحانات مجازی نیستند؛ افرادی 
هستند که حاضرند در قبال گرفتن چند صد هزار 
تومان به جای دانشجویان در امتحان شرکت کنند 
و بدون کوچکترین ترسی در سایت دیوار یا فضای 
مجازی اعالم برای شرکت در امتحانات دانشجویان 
گــر می خواهید با نــرخ و  اعــالم آمادگــی می کننــد. ا
چگونگی شرکت در امتحانات مجازی آشنا شوید، 

با ما همراه شوید.
      قیمت حل کردن یک سوال امتحانی؛ ۱۲۰ 

هزار تومان ناقابل!
صبح دیروز ۳۶ هزار نفر عضو گــروه بودند، حال که 
چند ســاعتی از ظهر گذشــت تعداد اعضــای گروه 
»جامع امتحانات« بــه ۴۱ هزار نفر رســیده اســت. 
غ گرفته تــا جــان آدمیزاد«  در این گروه از »شــیر مــر
هــم پیــدا می شــود، از درخواســت بــرای حــل 
تمرین های کالسی و انجام پروژه های عملی گرفته 
تا نوشــتن پایان نامه و انجام تحقیقات کالسی. از 
دبستان گرفته تا کارشناسی ارشد و دکتری و برای 
تمامی رشته های تحصیلی در این گروه درخواست 
وجود دارد. چنین مواردی همیشه در حوزه آموزش 
عالی تازگی ندارد و از مدت ها پیش وجود داشته، اما 
ماجرا زمانی جالب می شود که عده ای از اعضای این 
گروه برای شــرکت در کالس های مجازی به شــرط 
حضور فعــال و داوطلب شــده اند. حتی بســته به 
تســلطی که در دروس رشــته های مختلف دارند، 
آمادگی خود را برای شرکت در امتحانات میان ترم و 

پایان ترم اعالم کرده اند. نرخ این هزینه ها بسته به 
دروس مختلف متفاوت است، یکی از داوطلبان به 
قول خودش از معتمدان گروه است و نامش در یک 
گروه ۲۷ هزار نفری پین شده اســت. این فرد دارای 
مدرک کارشناسی ارشد ریاضی و کارشناسی فیزیک 
بوده و برای شرکت در امتحانات دروس فیزیک یک 
و دو و پیشــرفته، ریاضیات یک تا ســه و پیشــرفته 
ارشد، معادالت دیفرانسیل، ریاضیات وکاربرد ها ۱ و 
۲، استاتیک و ایستایی، دینامیک، الکترومغناطیس 
و ریاضیات و فیزیک عمومــی و پیش تمام مقاطع 
اعالم آمادگی کرده است. حتی برای رضایت مشتری 
حاضر اســت به یــک ســوال تصادفــی پاســخ دهد 
و کانالی هــم برای نشــان دادن رضایت مشــتری و 
نمرات باالیی کــه در امتحانات گرفتــه، راه اندازی 
کرده است. این کاربر حتی برای جلب رضایت بیشتر 
مشتریان هم حاضر است به یک سوال پاسخ دهد و 
پس از دریافت هزینه، به سوال بعدی پاسخ دهد. 
البته متقاضی می تواند نصف هزینه را قبل و نصف 
هزینه را حین آزمون به حساب وی واریز کند. این 
کاربر برای پاسخگویی به سواالت تک قسمتی ۶۰ 
هزار تومان، سواالت چند قسمتی ۱۲۰ هزار تومان 

و سواالت تستی ۳۰ هزار تومان دریافت می کند.
      ۱۰۰ هزار تومان برای شرکت در امتحات 

دروس عمومی
هزینــه شــرکت در امتحانــات دروس عمومی کمتر 
اســت، علــی در زمینــه دروس اخالق، اندیشــه 
اسالمی و تاریخ صدر اسالم اعالم آمادگی کرده است. 
زمانی که از هزینه شرکت در امتحان می پرسم، اصرار 
دارد که با توافق یکدیگر هزینه را مشخص کنیم، اما 
پس از مدتی حاضر می شــود با شــرکت در امتحان 

اخالق اسالمی، ۱۰۰ هزار تومان به جیب بزند.
گهی شرکت در امتحانات در سایت دیوار       آ

شــرکت در امتحانات به جای دانشجویان تنها به 
گرام  شــبکه های اجتماعی مانند تلگرام و اینســتا
محدود نمی شود؛ پای این افراد سودجو به سایت 
دیوار نیز کشیده شــده اســت. این فرد در تماس با 
خبرنگار مــا هزینه بــرای شــرکت آزمون ســازه های 
فلزی که از دروس تخصصی معماری است را منوط 
به جزوه ارائه شده استاد دانست و اعالم کرد: هزینه 
پس از ارســال جزوه در واتســاپ و ارزیابی حجم آن 
محاســبه خواهد شــد. وی بــه طور حــدودی نرخ 
شرکت در آزمون را از ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برآورد کرد.

به نظر می رسد حضوری شدن امتحانات به کاهش 
چنین سوءاستفاده هایی در سایت های مجازی 

کمک بسیاری کند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهــان از فــوت ۲ نفــر بــه علــت 
مســمومیت بــا گاز مونوکســیدکربن در اصفهان 

خبر داد. 
 فرهــاد کاوه آهنگــران اظهار داشــت: طی تماس 
تلفنی شــهروندان خیابان باغ مشهد با سامانه 
۱۲۵ ســتاد فرماندهــی ســازمان آتش نشــانی و 
خدمات ایمنــی شــهرداری اصفهــان، مبنــی بــر 
پاســخگو نبــودن جــوان ۱۸ ســاله تبعــه افغــان، 
کیپ امداد و نجات از ایستگاه شماره ۵  بالفاصله ا

به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهــان افــزود: پــس از بــاز کــردن در 
ساختمان مشخص شد، این مرد در اثر احتمال 
مســمومیت بــا گاز مونوکســیدکربن بــا توجه به 
شواهد موجود و به تأیید اورژانس شهر، جان خود 

را از دست داده است.
وی بــا اشــاره بــه دومیــن حادثــه منجر بــه فوت 

شهروندی دیگر در اثر احتمال گازگرفتگی گفت: 
طی تماس تلفنی شهروندان خیابان سروش با 
سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنــی شــهرداری اصفهــان مبنــی بر 
احتمال گازگرفتگی مرد حدودا ۴۰ ساله در طبقه 
کیپ امداد و  اول ســاختمان ۲ طبقه بالفاصله ا
نجات از ایستگاه شــماره ۴ به محل حادثه اعزام 

شدند.
کاوه آهنگــران ادامــه داد: پــس از بــاز کــردن در 
ساختمان مشخص شــد این مرد در اثر احتمال 
مســمومیت بــا گاز مونوکســیدکربن بــا توجه به 
شواهد موجود و به تأیید اورژانس شهر جان خود 

را از دست داده است.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: همشهریان 
نســبت به رعایت نکات ایمنــی در کار با وســایل 
گرمایشــی، دقت نظر بیشــتری داشــته باشند تا 

گواری نباشیم. شاهد چنین حوادث تلخ و نا

امدادرسانی هالل احمر اصفهان 
به ۱ هزارو ۶۳۶آسیب دیده ناشی از حوادث 

قیمت پاسخ به هر سوال ۱۲۰ هزار تومان :

کاسبی جدید با آزمون پایان ترم 

خبر

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان:

مرگ 2 نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در اصفهان 

خبر

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
کسازی اطراف  استان اصفهان از آغاز طرح پا
مــدارس و محــالت همجوار ایــن منطقــه 
از خرده فروشــان مــواد مخــدر و معتــادان 

همزمان با بازگشایی مدارس خبر داد. 
محســن یــار محمدیــان افــزود: اجرای این 
طرح به فرمانداری های اســتان ابالغ شده 
است و همچنین مدیرکل آموزش وپرورش 
استان اصفهان  به مدیران نواحی و مناطق 
مدارس در  بخشــنامه ای اعالم کرده است 
که موارد خریدوفروش مواد مخدر و یا وجود 

معتادان را گزارش دهند.
ک سازی  وی با اشاره به ضرورت و اهمیت پا
مناطق آلوده اطــراف مدارس گفت: تأمین 
امنیت دانش آموزان و ایجــاد آرامش خاطر 
برای خانواده ها ازجمله اهداف اجرای این 

طرح است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
اســتان اصفهــان افــزود: در ســال جــاری با 
ک ســازی بیش از ســه  اجــرای طرح های پا
هزار معتاد متجاهــر که عمل خود را آشــکار 
انجــام می دهنــد در اصفهان دســتگیر و به 

کز ماده ۱۶ منتقل شد. مرا
»در مرکز نگهداری و کاهش آسیب موضوع 
مــاده ۱۶ قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر، 
معتــادان فاقــد گواهی درمــان و معتــادان 
متجاهر به مدت یک تا ســه مــاه نگهداری 

می شوند«.
وی بابیان اینکــه در زمــان حاضــر ۲ مرکــز 
مشــمول ماده ۱۶ به عنوان ســرپناه شــبانه 
برای نگهداری معتادان متجاهر در استان 
اصفهان وجود دارد که شامل سپاه مبارکه 
و قلعه شور هرکدام با ظرفیت حدود ۲۰۰ نفر 
است گفت: برای اجرای گسترده طرح های 
کز  ک سازی نیاز است که ظرفیت این مرا پا

به یک هزار نفر افزایش یابد.
یــار محمدیــان بــا اشــاره به اینکــه زنــان 
به طورمعمــول ۱۰ درصــد از معتــادان در 
اســتان را تشــکیل می دهنــد، گفــت: یکــی 
از مشــکالت فعلــی نداشــتن مرکــز مــاده ۱۶ 
برای نگهداری زنــان معتاد متجاهر اســت 
کنــون در چنــد مرکز  که به این دلیــل آن ها ا

بهزیستی نگهداری می شوند.
به گفته وی دستگیری خرده فروشان مواد 
مخدر و معتادان متجاهر تأثیر بســیاری در 
کاهش سرقت های خرد در استان اصفهان 

داشته است.
وی یــادآور شــد: همچنیــن در گلوگاه هــای 
چهــار محــور اســتان در شهرســتان های 
سمیرم، نایین، چوپانان و شهرضا مأموران 
پلیس مبارزه با مــواد مخدر باقــوت و دقت 
از قاچــاق مواد مخــدر به اســتان جلوگیری 

می کنند.
استان اصفهان ازنظر شیوع اعتیاد در رتبه 

۲۳ کشور قرار دارد.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: 
۵۷ هــزار خــودرو به دلیــل نقص سیســتم 
روشــنایی در معابــر درون شــهری اســتان 

اصفهان جریمه شدند. 
ســرهنگ محمدرضــا محمــدی رئیــس 
پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: نصب 
چراغ های اضافی، زنون که غیر استاندارد 
و خیره کننده اســت بــه ویــژه ال ای دی و 

چشمک زن بر روی خودرو ممنوع است.
وی بــا بیان اینکه متأســفانه این تخلف در 
خودرو هــای شــهری در اســتان اصفهــان 
به وفور دیــده می شــود، ابراز داشــت: طی 
هشت ماه امســال بیش از ۵۷ هزار خودرو 
به دلیل نقص سیســتم روشنایی در معابر 
درون شــهری اســتان جریمــه شــدند کــه 
بخش قابل توجــه آن به دلیل اســتفاده از 

چراغ های زنون بوده است.
رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان بــا 
بیان اینکــه برابر با بنــد الف مــاده ۱۰ قانون 
رســیدگی به تخلفات رانندگی در خصوص 
چراغ های غیر استاندارد زنون ضمن ضبط 
ک تعمیری برای  ک اصلی و تحویــل پال پال
کســازی اقــدام می شــود،  رفــع نقــص و پا
کــرد: برابــر دســتورات قضائــی بــا  تصریــح 
چنیــن  نصــب  بــه  نســبت  کــه  صنوفــی 
تجهیزات غیر مجاز اقدام کنند نیز برخورد 

می شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر استان اصفهان:

کسازی اطراف مدارس طرح پا
 از خرده فروشان مواد مخدر 

در اصفهان آغاز شد

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

جریمه ۵۷ هزار خودرو 
به دلیل نقص سیستم 
مدیرعامل آبفای استان اصفهان دومین پرسش روشنایی در اصفهان 

شادآبی را برای معلمان، مربیان و دانش آموزان 
ح کرد. ۶ تا ۱۸ سال مطر

عنــوان پرســش شــادآبی ســال ۱۴۰۰ بدیــن قــرار 
اســت: "از نظــر شــما معلمــان، مربیان، کــودکان 
و نوجوانــان عزیز آینده ســاز کشــور، چگونه از آب 
حمایت کنیم تا به " ایــران قوی" مورد نظر رئیس 

جمهور محترم برسیم؟"
هاشــم امینــی هــدف از ارائــه پرســش شــادآبی 
کــودکان و  گاهــی و آشــنایی  را ارتقــای ســطح آ
نوجوانان با ارزش و اهمیت اســتفاده  درســت از 
آب عنوان کــرد و افــزود: آبفــای اســتان اصفهان 

همزمان با آغــاز برنامه های آموزشــی و 
فرهنگــی در آبــان ماه هرســال ســئوالی 
ح  را بــه عنــوان پرســش شــادآبی مطــر

می کند.
وی با بیان اینکه امســال دومین ســال 
کــه پرســش شــادآبی  متوالــی اســت 
کــودکان و  گفــت:  ح می شــود،  مطــر
۱۸ ســال، معلمــان  تــا   ۶ نوجوانــان 
مدارس و مربیان کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانــان اســتان اصفهــان 
می توانند در این فراخوان شرکت کرده 
و آثــار خــود را در قالب ایــده پــردازی، 
نمایــش عروســکی، شــعر، انیمیشــن، 
داســتان، نمایش، کلیــپ و پویانمایی 
به دبیرخانه "پرسش شــادآبی"  ارسال 

کنند. 
شــایان ذکر اســت هر شــخص مجــاز به 

ارســال آثــار در دو بخش اســت و آثار ارســالی باید 
متناسب با شئون دینی و هویت ایرانی باشد.

کثــر تــا ۳۰ آذر مــاه  در  همچنیــن آثــار بایــد حدا
قالب های متنــی، تصویری و ویدئویــی از طریق 
شــبکه های اجتماعی به شــماره۰۹۰۱۹۶۶۹۲۰۲ 

ارسال شود.
گفتنــی اســت در پایــان بــه ۳۰ اثــر برگزیــده جوایز 
نفیســی اهــدا می شــود و آثــار برتــر در تولیــدات 

فرهنگی آبفا مورد استفاده قرار می گیرد.
عالقه مندان برای مشــاهده شــرایط آثار ارسالی 
برای هر بخش و کسب اطالعات بیشتر می توانند 

به نشانی pr.abfaesfahan.ir مراجعه کنند.  

مدیــرکل آمــوزش  و پرورش اســتان اصفهــان گفت: 
بیش از ۳ هزار مدرسه در استان در دوره های مختلف 
تحصیلی مجوز فعالیت حضوری دریافت کرده اند که 
فعالیت آموزشی آنها صرفا به صورت مجازی نخواهد 
بود.  بــه گــزارش روابــط  عمومــی اداره کل آمــوزش  و 
پرورش اســتان اصفهان محمد اعتدادی مدیرکل 
آموزش وپرورش اســتان اصفهان گفــت: با تصمیم 
و تصویب ستاد ملی کرونا بازگشت به فعالیت های 
حضــوری، آموزشــی و تربیتــی مــدارس از ۳ مهرمــاه 
به صورت آرام، تدریجی و اقتضایی در حال انجام است 
که گــروه اول مدارس روســتایی، عشــایری و دروس 
مهارت های فنی و کاردانش بود، گروه دوم مدارس 
متوسطه بودند که از نیمه آبان ماه فعالیت خود را آغاز 
کردند و گروه سوم شامل مدارس ابتدایی و متوسطه 

اول هستند که آموزش حضوری را آغاز کرده اند.
وی افــزود: بیــش از ۳ هــزار مدرســه در اســتان در 
دوره های مختلف تحصیلی مجوز فعالیت حضوری 
دریافت کرده اند که فعالیت آموزشی و تربیتی آنها صرفا 

به صورت مجازی نخواهد بــود و به صورت ترکیبی و 
با گروه بنــدی دانش آموزان برای حضور در مدرســه 

انجام خواهد شد.
اعتــدادی خاطرنشــان کــرد: مــدارس موظف انــد 
متناســب بــا امکانــات و قابلیت هــای خــود بــرای 
بازگشــایی کالس ها به صورت حضوری اقدام کنند 
کــه مدیــر مدرســه و شــورای مدرســه بــرای حضــور 
دانش آموزان در کالس ها نقش کلیدی دارند، برنامه 
آموزش حضوری باید به اطالع اولیــا و دانش آموزان 
برسد و آنها  باید بدانند چه روزها و در چه ساعت هایی 

کالس به صورت حضوری برگزار می شود.
کید کرد:  مدیرکل آموزش  و پرورش استان اصفهان تا
قرار نیست همه دانش آموزان به صورت هم زمان در 
مدرسه حاضر شــوند و با گروه بندی در قالب کالس 
۱۵ نفره مورد آموزش قرار می گیرند، ضمن اینکه پیگیر 
هستیم چه مدارسی هنوز مجوز بازگشایی حضوری 
دریافت نکرده اند تا با رفع همه موانع و نواقص مجوز 

آنها نیز صادر شود.

خبرخبر
طرح پرسش شادآبی ۱۴۰۰ از سوی 
مدیرعامل آبفای استان اصفهان 

مدیرکل آموزش  و پرورش استان اصفهان: 

۳ هزار مدرسه در استان اصفهان 
کرده اند  مجوز فعالیت حضوری دریافت 
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بست نشینان زاینده رود پای تئاتر نشستند
تئاتــر »خــط قرمــز« توانســت در 
افتتاحیــه خــود پیونــدی بیــن 
و  اصفهــان  هنــری  جامعــه 
کشاورزان تحصن کرده اصفهانی در بستر خشک 

زاینده رود ایجاد کند.
حاال بیشتر از ۱۳ روز است که کشاورزان در اعتراض 
بــه خشک ســالی ۲۳ ســاله اصفهــان کــه ناشــی از 
حکمرانی نادرســت آبی اســت، می گذرد؛ از طرفی 
تئاتر اصفهان هم ســال ها اســت که دچــار بحران 

شده و کرونا نیز آن را به خشک سالی رساند.
کسن نه تنها به کمک بشر، بلکه  اما در این میان، وا
به یاری هنر نیز شــتافت و به تن بی جان نمایش، 
نیمه جانی دمید. نیمه جانی که حاصل آن اجرای 
چند نمایش در ماه های اخیر بوده و باالخره نوبت 
نمایش نیز به »خط قرمز« رسید. نمایشی که بعد از 
دو ماه تمرین و پروسه اخذ مجوزها، از یک آذرماه بر 

روی صحنه مجموعه فرشچیان رفت.
این نمایش به کارگردانی محمدجواد صرامی، در 
حالی کار خود را آغاز کرد که درســت سه کیلومتر و 
۶۰۰ متر آن سو تر از مجموعه فرشــچیان و در بستر 
خشک زاینده رود، مردمانی با دستان پینه بسته 
فریاد آب سر می دهند. مطالبه گری که در نمایش 
کید می شود. »خط قرمز« هم به شکل دیگر بر آن تا
گر صحنه بــرای بازیگر، مایــه حیــات و اوج و آمال  ا
و آرزوهایــش اســت، آب هم بــرای کشــاورز زندگی 
بــه ارمغــان می آورد. این دو متجانــس ناهمگون، 
در افتتاحیــه »خط قرمــز« در کنارهم قــرار گرفتند 
و تشویق های ایســتاده خبــر از حمایــت مــردم 

نصف جهان می داد. 
گرچه بــا حضور   افتتاحیــه نمایــش »خــط قرمــز« ا
ح هنــری شــهر از جملــه علــی  چهره هــای مطــر
قیومی برگــزار شــد، امــا حضــور کشــاورزان حق آبه 
دار اصفهانــی که ایــن روزهــا داد آن هــا توجهــات 
کشــور را جلب کرده از اتفاقات ویــژه بود. حضوری 
که با حمایت همه جانبه هنرمنــدان و مخاطبان 

اصفهانی همراه بود.

      حمایت متفاوت از کشاورزان
محمدجواد صرامــی، کارگــردان نمایش »خط 
قرمــز« دربــاره افتتاحیــه آن گفــت: اســتقبال از 
افتتاحیــه نمایــش »خط قرمــز« کم نظیــر بود و 
حتی برخی مخاطبان پشــت درب های ســالن 
ماندند و از آن ها خواســتیم در شب های آینده 

به دیدن نمایش بیایند.
بــرای  کشــاورزان  از  دعــوت  دربــاره  وی 
در  داد:  توضیــح  نمایــش،  تماشــای این 
شــرایط این روزهای اصفهان، همه باید دست 
در دســت هــم دهنــد و از کشــاورزان حمایــت 
خواســته های  زحمت کــش  قشــر  کنند؛ ایــن 
بــه حقــی دارنــد. ســعی کردیــم نــگاه حمایتــی 
متفاوتــی را متوجــه کشــاورزان اصفهــان کنیم 
و از آن هــا دعــوت کردیــم تــا در نمایــش حضــور 

داشته باشند.

صرامی ادامه داد: با این کار سعی داشتیم نشان 
دهیم کــه گروه تئاتــری آوان از تمــام حرکات در 
راستای آرمان ها و نشاط شهر اصفهان حمایت 
می کند. در افتتاحیه تئاتر »خط قرمز« چند تن 
از این قشر زحمت کش حضور داشتند و در پایان 
گران ایســتاده آنهــا را تشــویق  نمایــش، تماشا

کردند تا نشان دهند حامی آنان هستند.
این کارگردان درباره حمایــت از اجرای نمایش 
کید کرد:  در روزهای ســخت تئاتــر اصفهــان، تا
تــاالر هنــر اصفهــان و مجموعــه فرشــچیان 
همکاری و حمایت خوبی با ما داشــتند. با این 
حال به دنبــال حمایت گرفتــن از ارگان خاصی 

کید داریم. نیستیم و بر استقالل خود تا
      درد و دل کشاورزان در قلب تئاتر

در حاشــیه افتتاحیــه نمایــش »خــط قرمــز«، 
کشــاورزان دعوت شــده نیز مجالی یافتند تا بار 

کید  دیگر مطالبــات خود را بیان کننــد. آن ها تا
کردند کــه برای تحقــق حق آبه خــود به تحصن 
ادامه خواهنــد داد و هیــچ قصدی بــرای برهم 
زدن امنیت ندارند. یکی دیگر از خواســته های 
گذاری مدیریت ســد  ح کردند، وا آن ها که مطر

زاینده رود به کشاورزان بود. 
کشــاورزان حاضــر اظهــار  همچنیــن یکــی از 
داشــت: برخی از قنات ها هزاران سال است که 
دســت کشــاورزان بوده و در مدیریت آبی آن ها 
هیــچ مشــکلی پیــش نیامــده. مشــکالت امروز 
زاینــده رود ناشــی از عــدم مدیریــت مســئوالن 
است، اینکه می گویند آب نیست، دروغ است. 

آب را در لوله کردند.
گفتنی است که نمایش »خط قرمز« تا ۱۰ آذرماه 
رأس ساعت ۱۸ در مجموعه فرهنگی فرشچیان 

روی صحنه می رود.

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری 
اردستان گفت: تمام اقدامات، 
نقشه برداری و مستندات برای 
ثبت جهانی مسجد جامع انجام و ارسال شده و 
مرحله نهایی آن باید توسط مسئوالن شهرستان 

پیگیری شود. 
مهدی مشــهدی، رئیس اداره میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری اردســتان گفــت: 
بازدیدهــای میدانــی کارشناســان تخصصــی از 
اسکلت های کشف شده در معدن اردستان انجام 

شــده و اداره میراث فرهنگی همچنان پیگیر این 
موضوع خواهد بود تا قدمــت و هویت دقیق این 
اسکلت ها را به نتیجه برساند ولی هنوز اقداماتی 

اجرایی انجام نشده است.
وی بــا بیان اینکــه تهــران و اصفهــان متقاضــی 
هستند که اسکلت های کشف شــده اردستان را 
از شهرستان خارج کنند، افزود: با توجه به اینکه 
اسکلت های کشف شده می تواند هویت و قدمت 
منطقــه را بــار دیگــر افزایــش دهــد و ایــن موضوع 
بــرای مردم این شهرســتان بســیار حائــز اهمیت 
است تالش داریم تا این اسکلت ها در شهرستان 

نگهداری شود.
      پرونده ثبت جهانی مسجد جامع 

اردستان نیازمند پیگیری است
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اردستان درباره آخرین وضعیت پرونده 
ثبت جهانی مسجد جامع اردستان، تصریح کرد: 
پرونــده ثبت جهانی مســجد جامع اردســتان به 
عنوان یک اثر شاخص تاریخی و نخستین مسجد 
۲ طبقه جهان اســالم در یونســکو پذیرفته شده 
است و امیدواریم با پیگیری الزم توسط مسئوالن 

شهرستان این پرونده به نتیجه نهایی برسد.
تمامی اقدامــات،  بیان اینکــه  بــا  مشــهدی 
نقشــه برداری و مســتندات بــرای ثبــت جهانــی 
مسجد جامع انجام و ارسال شده و مرحله نهایی 
آن بایــد توســط مســئوالن شهرســتان پیگیــری 
شــود، گفــت: مســجدجامع اردســتان یکــی از 
بناهای منحصر به فردی اســت که شــاید در کل 
کشور ایران به تعداد انگشتان دست آثار شاخص 
و فاخر همچون این مسجد نداشته باشیم که این 
شاخصه بسیار ارزشمند به نظر می رسد و باید برای 

حفظ آن تالش وافری را انجام داد.
وی در خصــوص یکــی از مطالبــات مــردم شــهر 
اردســتان درباره راه انــدازی موزه مردم شناســی، 
خاطرنشــان کرد: زمانی با حمایــت وزارت میراث 

فرهنگی تعداد زیادی موزه مردم شناسی در کشور 
کنون با سیاســت های  راه اندازی شــد، ولــی هم ا
وزارت، مجــوز راه انــدازی مــوزه مــردم شناســی 
صادر نمی شود و فقط اجازه راه اندازی موزه های 

تخصصی را داریم.
گذاری ۱۰ اثر تاریخی شهرستان اردستان        وا

به بخش خصوصی
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشگری اردســتان با اشاره به ســفر مدیرعامل 
و رییــس هیئــت مدیــره صنــدوق احیا و توســعه 
گفــت: در ایــن  صنایع دســتی بــه شهرســتان، 
ســفر مقرر شــد ۱۰ اثــر تاریخی شهرســتان شــامل 
دو کاروانسرای شاه عباســی ظفرقند و بقم، کاخ 
امیرآباد و قلعه روستای مزدآباد و.... که با توجه به 
موقعیت جغرافیایی و معماری بسیار زیبا، دارای 
ویژگی های منحصر به فردی برای سرمایه گذاری 
هســتند از طریق مزایده صنــدوق احیا به بخش 

گذار شود. خصوصی وا
مشهدی با اشاره به اعطای تسهیالت ۶ درصدی 
تا سقف ۵ میلیارد ریال برای احیای بناهای ثبتی، 
گفت: همچنین بناهایی که قابلیت سرمایه گذاری 
داشــته باشــند می تواننــد از تســهیالت ۱۰ تــا ۱۲ 
درصدی بدون ســقف پرداخت و بر اساس طرح 

توجیهی از این تسهیالت برخوردار شوند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق سپاه 
صاحب الزمــان اســتان اصفهان از برگــزاری ۵۶ 

یادواره شهید در استان، خبر داد. 
محمد نصر اصفهانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق 
پیرامــون جزییــات برنامه هــای تدویــن شــده در هفتــه بســیج، 
گفت: ناحیه امام صادق مانند سال های گذشته در هفته بسیج 

برنامه های مختلفی را برنامه ریزی کرده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق سپاه صاحب الزمان 
اســتان اصفهان گفت: ناحیــه امام صــادق  برنامه هایــی را برای 

تجلیل از بسیجیان در نظر دارد که یکی از این برنامه ها این است 
که به مدت سه روز پاسداران ما در ناحیه امام صادق )ع( با حضور 
خود در ۴۶۰ پایگاه بسیج ناحیه امام صادق )ع( با اهدا یک شاخه 
گل، پیام تبریک و چفیه به فرمانده پایگاه ها که نماینده بسیج در 

هر محله هستند، این روز را تبریک خواهند گفت.
وی با اشــاره به آنکه شــعار هفته بســیج، »بســیج، پــاره تن مردم 
است« عنوان کرد: این شعار پس از تدوین سند اعتالی ده ساله 
بسیج که یک سند مبنایی برای شــروع برنامه ها و فعالیت های 
بســیج اســت، برگرفتــه از ســخنان مقــام معظــم رهبــری اســت. 

برنامه هــای مختلفــی، چون برگزاری جشــنواره ســرود بــا عنوان 
»جشــنواره ســرود چکامه مقاومــت« با شــرکت ۷۰ گروه ســرود را 

داریم.
نصــر اصفهانــی گفــت: ۵۶ یــادواره شــهید تحــت عنوان »شــهید 
آبروی محله« است که در سطح ناحیه امام صادق برگزار می شود 
همچنین ۸۰ عنوان مسابقات ورزشی بومی- محلی است که در 
محله های شهر و در محدوده ناحیه امام صادق برگزار می شود. 
ما ۴۶۰ پایگاه بسیج داریم که با دارا بودن ۲۵۰ محله به همگی این 

محله ها برگزاری یک برنامه شاخص را ابالغ کرده ایم.
وی بــا بیــان آنکــه یکــی دیگــر از برنامه هــای ناحیــه امــام صادق 
برگزاری رزمایش سبک زندگی و تحکیم خانواده با همراهی بسیج 
بانوان در محله هــای مختلف اســت، عنوان کرد: مشــاورینی به 

پایگاه های بسیج شهر اصفهان اعزام می شوند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق سپاه صاحب الزمان 
استان اصفهان پیرامون سایر برنامه ها خاطر نشان کرد: تجلیل 

از ۶۰ قرارگاه محله موفق از دیگر برنامه های هفته بسیج است.
کران فیلم های ارزشی در ۵۰ مسجد برای مردم  وی با بیان آنکه ا
از دیگر برنامه ها است، گفت: همچنین همایش اقتدار بسیج در 

۵ آذر در مصلی بزرگ اصفهان برگزار می شود.
نصر اصفهانی خاطر نشــان کرد: برگزاری ۵۰ جشــن و نمایشگاه و 
اعزام گروه های جهادی به عرصه های خدمت رســانی بر پایه ۵۰ 
میز خدمت در محله های اصفهان از جمله محله های محروم را 

نیز در برنامه های هفته بسیج تدارک دیده ایم.
وی پیرامــون ســایر برنامه هــا بــه مناســبت هفتــه بســیج اظهــار 
داشت: ۱۲ ایستگاه آوا و نوا، برگزاری گشت های رضویون همزمان 
با غبار روبی مزار شــهدا که پس از نماز مغرب و عشــا آغاز می شود 
از جمله این برنامه ها است. مسابقات علمی و فرهنگی نیز در ۸۰ 

محله برگزار می شود.

کجا رسید؟  پرونده ثبت جهانی مسجد جامع اردستان به 

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق سپاه صاحب الزمان استان اصفهان:

برگزاری ۵۶ یادواره شهید در استان اصفهان 

تئاتر

میراث 
تاریخی

یادواره

مراســم آغــاز بــه کار فیلم خانــه حــوزه هنــری 
اســتان اصفهــان، بــا یــادی از فیلمســاز فقید 

»زاون قوکاسیان« برگزار می شود. 
مراسم آغاز فعالیت فیلم خانه به همت حوزه 
هنــری اســتان اصفهان و بــه مناســبت هفته 
نکوداشــت اصفهان بــا حضور اهالــی فرهنگ 
و هنر و منتقدین و کارشناســان ســینما برگزار 

خواهد شد.
نرگس رجایی مدیــر هنرهــای تصویری حوزه 
هنری اســتان اصفهان در این بــاره گفت: آغاز 
به کار فیلم خانه حوزه هنری استان اصفهان 
در ادامــه فعالیت هــای کانون فیلم اســت که 
ســال ها در ایــن شــهر بــرای عالقــه منــدان به 

سینما فعالیت می کرد.
وی بابیان اینکه فیلم خانه با محوریت استاد 
زاون قوکاســیان فعالیت خود را آغــاز می کند، 
افزود: مراســم آغــاز فعالیــت فیلم خانــه حوزه 

هنری استان اصفهان با حضور دوستان زاون 
گران پیشکســوت برگــزار  قوکاســیان و ســینما
خواهد شد و فیلم »پوســت« ساخته برادران 

ارک نیز نمایش داده خواهدشد.
وی خاطرنشــان کــرد: فصــل اول فیلم خانــه 
بــا رویکــرد اقتبــاس بــه نمایــش و بررســی آثــار 
اقتباســی ســینما می پــردازد و در هفته هــای 
آتی، سه شنبه های هر هفته نیز نمایش فیلم 

در فیلم خانه برگزار می شود.

معــاون فرهنگــی شــهردار اصفهــان، عناویــن 
مهم ترین برنامه هایی را که به مناسبت نکوداشت 
روز اصفهــان از ســوی شــهرداری اصفهــان برگزار 

می شود بیان کرد. 
مجتبی شــاهمرادی گفــت: آغاز هفتــۀ پیش رو 
که به نکوداشت روز اصفهان اختصاص یافته، با 
رونمایی از دومین تیزر تبلیغاتی شهر در شبکه های 
کنــون در صفحۀ  اجتماعی همــراه بــود کــه هم ا

isfahanfarhang   قابل دسترسی است.
وی ادامــه داد: پنج تئاتر صحنــه ای و چهار تئاتر 
خیابانــی طی این مــدت اجــرا خواهند داشــت، 
مراسم بزرگداشت »استاد مراتب« برگزار می شود 
و کارت پســتال اصفهان اثــر زنده یــاد حبیب اهلل 

فضائلی نیز منتشر خواهد شد.
معاون فرهنگی شــهردار اصفهان، تصریح کرد: 
در ایــن هفتــه میزبــان رونمایــی از کتاب هــای 
»طراحی از حالت«، »راز بازی«، »چه وخدی بود«، 
»تذکرۀ سخنوران استان اصفهان« و »در مقیاس 
قوس« خواهیم بود و یک نمایشگاه طراحی لباس 
با اســتفاده از نماد قــوس نیز در عمــارت هنرمند 

برپا می شود.
شــاهمرادی افــزود: دفتــر تخصصی ســینما هم 
برنامۀ »سینما به روایت اصفهان« را در چهار قاب 
اجرا می کند. دو قاب در تهران شــامل رونمایی و 
کران فیلم مستند »ظهور و ثبوت« و دو سخنرانی  ا
دربارۀ کتاب سینما هشت و دو قاب از این برنامه 
کران فیلم مستند  نیز در اصفهان است که شامل ا

»معتمدالدوله« و »ظهور و ثبوت« می شود.
رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهــان خبــر داد مســتند »ســرود 
جمشید« ساختۀ سید محســن صفوی فر، که 
پرتره ای از جمشــید مظاهری، اصفهان شناس 

نامدار شهر اســت در کتابخانه مرکزی شهرداری 
کران خواهد شد. اصفهان ا

به گفتــۀ وی، برگــزاری جنگ شــاد »تولد شــهر 
زیبــای مــن«، برپایــی نمایشــگاهی از آثــار برتــر 
کسن کرونا« در گذر چهارباغ،  برگزاری  مسابقۀ »وا
جشــنواره بازی های بومی و محلی با محوریت 
محله شاد، رونمایی از آخرین قسمت مجموعه 
مســتند تصویری »ســه آباد«، برپایی جشنواره 
طبخ غــذای ســنتی اصفهــان در فرهنگســرای 
عالمــه دهخــدا و اجــرای برنامــۀ گردشــگری 
اصفهان در گذر زمــان از دیگر برنامه های هفتۀ 

نکوداشت اصفهان است.

ازسوی سازمان فرهنگی هنری شهر سازمان 
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
کاشــان در راســتای تحلیــل یادداشــت ها، 
خاطــرات و داســتان های مربــوط بــه جنــگ 
تحمیلی و هشــت ســال دفاع مقدس، کارگاه 
تخصصی »شناخت عناصر داستان در ادبیات 

دفاع مقدس« برگزار شد.
مدرس ایــن کارگاه بــا اشــاره به اینکــه جنــگ 
بــه عنــوان یــک پدیــده اجتماعــی تمــام افراد 
و جوامــع را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، گفت: 
اطــالق نــام ادبیــات دفــاع مقــدس، ادبیــات 
مقاومت، ادبیــات پایــداری و ادبیات جنگ، 
موضوعــی چالــش برانگیــز در ادبیات بــه ویژه 

ادبیات داستانی و شعر است.

منیــر عســگرنژاد بــا بیان اینکــه ادبیــات دفاع 
مقــدس یکــی از قوی تریــن حوزه هــای ادبــی 
در ادبیــات شــعر و داســتانی اســت، افــزود: 
ادبیــات  از  حــوزه  اصلی ایــن  خمیرمایــه 
کــه  را خاطــرات و روایت هــا شــامل می شــود 
بــه خلــق پی رنــگ و فضــای داســتان کمــک 

می کنند.
ایــن نویســنده و فعــال حوزه هــای مختلــف 
فرهنگــی بــا اشــاره به اینکه زمــان و مــکان دو 
عنصر اصلی در صحنه پردازی داستان است، 
ضمــن بررســی زمان منــدی و زمان پریشــی 
در داســتان ها و رمان هــای جنــگ بــه کارکرد 
خــرده فرهنگ هــا، بومی گرایــی و نمــود آن 
در مــکان فرضــی ســنگر و جبهــه در ادبیــات 
داســتانی و قیاس بــا نمایش آن در ســینمای 
جنگ پرداخت. در این کارگاه که با مشــارکت 
مؤسســه فرهنگــی هنــری حــوض فیــروزه و 
کتــاب فیــروزه در ســازمان فرهنگــی  پاتــوق 
هنــری شــهر ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
ورزشی شهرداری کاشــان برگزار شــد، برترین 
داســتان ها و رمان هــای دفــاع مقــدس در 

ادبیات فارسی معرفی شد.

آغاز فعالیت فیلم خانه حوزه هنری اصفهان 

اعالم برنامه های نکوداشت روز اصفهان

هفته بسیج

کاشان  کارگاه »عناصر داستان در ادبیات دفاع مقدس« در 

خبر

خبر

کارگاه

آگهی ثبت شرکت

موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، فراخوان 
شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر 

فجر را منتشر کرد.
جشنواره بین المللی شعر فجر هر سال میزبان 
کاروان شعر پارسی بوده است که از سال ۱۳۸۵ 
و با هدف تعالی و ارتقای شــعر امروز و معرفی و 
شناخت شاعران جوان ایران زمین و گسترش 
همدلــی و هم زبانــی بــا پارســی گویان سراســر 
دنیا برگزار شده است و شانزدهمین دوره این 
جشنواره نیز آذرماه سال جاری برگزار می شود.

بر اســاس فراخــوان شــانزدهمین جشــنواره 
بین المللی شعر فجر، آثار ارسالی باید تألیفی و 
به زبان فارسی باشد و دبیرخانه این جشنواره 
تنها آثار ارسالی از سوی مؤلف یا ناشر را در روند 
داوری بررسی می کنند، همچنین مجموعه 
شــهرهای مشــترک مورد پذیــرش دبیرخانه 
نیست و مجموعه شعر باید به صورت مستقل 
منتشر شــده باشــد، ضمن اینکه آثاری که در 
ســال های قبل توســط ناشــر و با عنوان های 
دیگری و یا به صــورت گزیده آثار قبلی باشــد، 

داوری نخواهند شد.
ناشران، شاعران و پژوهشگران تا ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰ 
فرصت دارند تا سه نسخه از آثار خود را به نشانی 
تهران، خیابان انقالب، خیابان شهید برادران 
ک ۲،  مظفرجنوبی، خیابان خواجه نصیر، پال
ســرای اهل قلم، طبقه چهار، دفتر گسترش 
شعر و ادبیات داستانی، دبیرخانه شانزدهمین 

جشنواره بین المللی شعر فجر ارسال کنند.
اسامی برگزیدگان شانزدهمین دوره جشنواره 
بین المللــی شــعر فجــر، زمســتان ۱۴۰۰ اعالم 
خواهــد شــد و بــه برگزیــدگان، عالوه بــر جایزه 
نقــدی، لــوح یادبــود و نشــان جشــنواره اهدا 

می شود.
همچنیــن شــاعران، مؤلفــان و ناشــران برای 
کســب اطالعات بیشــتر می توانند به نشــانی 
fajr.adabiatirani.com مراجعــه کننــد و یــا با 
شماره های دبیرخانه جشنواره: ۹۱۰۰۶۳۶۳- 
۰۲۱) داخلی 8۱۱ و ۸۰۷( و ۶۶۹۶۶۱۵۵ )داخلی 

۴۵۸ و ۴۵۹(، تماس بگیرند.

رئیــس اداره امــور قرآنــی اداره کل اوقــاف و امور 
خیریه اســتان اصفهــان گفت: با اعــالم نتایج 
مرحله نیمه نهایــی چهــل و چهارمیــن دوره 
مســابقات قــرآن کریم، هشــت نفــر از اســتان 
کشــوری این دوره از  اصفهــان بــه مرحلــه 

مسابقات راه یافتند. 
حمید بخشی، رئیس اداره امور قرآنی اداره کل 
اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان با اشــاره 
به اعالم نتایج مرحله نیمه نهایی مســابقات 
سراســری قرآن کریم، گفــت: در ایــن مرحله از 
مســابقات، از اســتان اصفهان جمعا هشــت 
نفر به مرحله کشوری چهل و چهارمین دوره 
مسابقات قرآن کریم راه یافتند که آذرماه امسال  

به صورت حضوری در تهران برگزار می شود.
وی افزود: علیرضا مکارم در رشته قرائت تحقیق؛ 
محمد پورسینا در رشته قرائت ترتیل؛ موسی 
معتمــدی، حســین خانــی بیدگلی، نفیســه 
منصوری، زهــرا محبــی و هاجر مهرعلیــان در 
رشــته حفظ کل و فرشــته صباغیان در حفظ 
۲۰ جزء، متســابقین استان اصفهان هستند 
که به مرحله کشــوری چهل و چهارمین دوره 

مسابقات قرآن کریم راه یافتند.
رئیــس اداره امــور قرآنــی اداره کل اوقــاف و امور 
خیریه استان اصفهان اضافه کرد: مسابقات 
مرحله نیمه نهایی در استان اصفهان با شرکت 
۳۱ نفر در روز های ۲۵ و ۲۶ مهرماه امسال  در دو 
بخش آقایان و بانوان برگزار و فیلم ضبط شده 
مسابقات برای داوری به سازمان اوقاف و امور 
خیریه ارسال و داوری نیز در آبان ماه انجام شد.

بخشــی ادامــه داد: مســابقات در رشــته های 
تفســیر عمومی قرآن، دعاخوانی و همسرایی 
و همخوانــی قــرآن کریــم مرحلــه نیمه نهایی 
نداشت و برگزیدگان مرحله استانی به مرحله 
کشوری مسابقات راه یافتند که در رشته تفسیر 
عمومی قرآن کریم، ۱۸ نفر از استان اصفهان در 

دو بخش آقایان و بانوان برگزیده شدند.
وی اضافــه کــرد: محمــد ناطقیــان، حســین 
هنرمنــدان، مریم ســهیلی و زینــب حاجیان 
حسین آبادی در رشته دعاخوانی و گروه مزک 
در رشــته همســرایی و همخوانی قــرآن کریم، 
از اســتان اصفهان به مرحله کشــوری چهل و 
چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم راه یافتند.

فراخوان شانزدهمین
 جشنواره بین المللی 

شعر فجر منتشر شد

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه استان اصفهان:

اعالم نتایج مرحله نیمه نهایی
 مسابقات سراسری قرآن 

در استان اصفهان 

جشنواره

خبر

گهی تغییرات  آ
شرکت توسعه پایدار دی آتشگاه با مسوولیت محدود به شماره ثبت ۶۰۹۱۷ و شناسه ملی 
خ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳  ۱۴۰۰۷۷۴۸۴۱۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مور
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از واحد اصفهان به واحد ثبتی خمینی 
شهر به نشانی استان اصفهان، شهرستان خمینی شهر، بخش مرکزی، شهر درچه 
ک ۳۶۲ به  پیاز، محله الغدیر معبر ماقبل آخر: کوچه شاه چراغ، معبر آخر بلوار الغدیر پال
ح فوق اصالح گردید. اداره کل  کدپستی ۸۴۳۱۶۷۳۹۰۵ تغییر یافت و ماده مربوطه به شر
ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان  ثبت اسناد و امال

 )۱۲۳۰۳۱۸(
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رویای بر باد رفته ورزشگاه آزادی مبارکه
شهرســتان  آزادی  ورزشــگاه 
مبارکه یک دهه اســت که اســیر 
بــی مهــری مســئوالن شــده و 
ظرفیــت بــزرگ ورزش این شــهر به حالــت متروک 
در آمده است. با این حال سرپرســت اداره ورزش 
و جوانان ایــن شــهر امیدوار اســت به کمــک دیگر 

ارگان ها و خیرین این ورزشگاه را احیا کند.
به گزارش ایمنا، ورزشگاه آزادی شهرستان مبارکه 
مدت هاســت بــه حالــت متــروک درآمــده اســت 
و هیــچ توجهــی بــه آن نمی شــود. این در حالــی 
اســت که ایــن وضعیــت باعــث بــه ســرقت رفتــن 
امکانات این ورزشگاه شده و حتی مکانی را برای 
تجمع معتادان بــه وجود آورده اســت. در همین 
خصوص با رسول باروتی سرپرست اداره ورزش و 
جوانان شهرستان مبارکه به گفت وگو پرداختیم. 
باروتــی کــه حــدود دو مــاه اســت عهــده دار ایــن 
مسئولیت شده از شرایط این ورزشگاه با خبر است 

و احیای این ورزشگاه در دستور کار او قرار دارد.
کــرد: فکــر  وی در ادامــه صحبت هایــش اظهــار 
می کنــم از ۹ یا ۱۰ ســال پیش آبــی که بــرای تغذیه 
چمن ایــن ورزشــگاه اختصــاص داده شــده قطع 
گردیــده و چمن آن کم کــم به شــرایط فعلی دچار 
شــده اســت. در اصل تفاهــم نامــه ای در دهه ۷۰ 
بین اداره تربیت بدنی ســابق و شــهرداری مبارکه 
منعقد شده است که قرار بوده شهرداری آب این 
مجموعه را تأمین کند. البته جزئیات این تفاهم 
نامــه به این صورت اســت که آب شــهر به وســیله 
لولــه بزرگــی از این ورزشــگاه عبــور می کــرده و اداره 
تربیت بدنی وقت موظف به احداث حریمی برای 
حفاظــت از ایــن لولــه بــوده اســت و در ازای آن 
شــهرداری آب مجموعه را رایگان تأمین می کرده 
اســت. اما ســال ۹۱ یا ۹۲ این اتفاق نیفتــاده و آب 
مذکور به دست سازمان آب و فاضالب شهرستان 
مبارکــه افتــاده و آن هــا نیــز پــس از کنتورکشــی و 
بدهی هایــی کــه بــرای آب ورزشــگاه پیــش آمده 

است آب را قطع کرده اند.
      اعتباری بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد برای احیا 

ورزشگاه نیاز است
سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان مبارکه 
ادامه داد: ورزشگاه آزادی دو زمین چمن دارد که 
به مرور زمان و از سال ۹۲ به بعد دچار خشکسالی 
شــده اســت. بعــد از آن نیــز ســرقت هایی از ایــن 
مجموعه شده و به این روزی که می بینید در آمده 
است. حدود دو ماه است در شهرستان مسئولیت 

اداره ورزش و جوانان را برعهده گرفته ام. زمانی که 
آمدم این بیابــان را تحویــل گرفتــه ام و تنها کاری 
که توانســته ام انجام دهم این بوده که به وســیله 
امکاناتــی مثل لــودر مســیرهایی که به ورزشــگاه 
منتهــی می شــده را مســدود کــرده ام، همچنین 
درب ورزشگاه نیز جوش داده شده است. به نظر 
می رسد با اعتباری بین ۱۰ یا ۲۰ میلیارد بتوانیم این 
ورزشــگاه را مجــددا احیــا کنیــم. البتــه باید این را 
اضافه کنــم کــه متأســفانه در حال حاضــر چنین 

اعتباری وجود ندارد.
سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان مبارکه 
تصریح کرد: در گذشته بر اساس ظرفیت فوالدی 
که در این شــهر وجود دارد و برای کمک به اوقات 
فراغــت مردم ایــن ورزشــگاه بــزرگ احداث شــده 
اســت. این در حالی اســت کــه ۶۰۰ هــزار مترمربع 
زمین بــرای کمک بــه ورزش شــهر و حتی اســتان 
پیش بینی شــده اســت امــا تنهــا دو زمیــن چمن 
در آن بــه وجــود آمــده اســت. آن زمان آبــی که به 

ورزشگاه می رفته در اختیار شهرداری بوده است 
که تصمیم به قطع آن گرفته اند.

      خیرین و دیگر ارگان ها به کمک بیایند
وی در خصوص کمک دیگر دستگاه ها به احیای 
ورزشگاه آزادی خاطر نشان کرد: دوران ورزشی ام 
را در ایــن ورزشــگاه ســپری کــرده ام و اهــل همان 
محله هســتم. حتی هفته اول که به شهرســتان 
مبارکه آمدم شب ها گشت زنی هایی را در مجموعه 
داشتم و یک سارق که در حال دزدیدن امکانات 
ورزشــگاه بود را خودم دســتگیر و با پلیس تماس 
گرفتــم. تجربــه احیــای ورزشــگاه را دارم. در زمان 
مســئولیت قبلــی ام در شهرســتان گلپایــگان نیز 
ورزشــگاهی را به کمک خیرین و دیگر دستگاه ها 
احیا کردم و توانســتم آن را به خوبی تحویل دیگر 
مســئولین آن شــهر بدهــم. اما این احیا مشــروط 
گر برای ورزشــگاه  به کمک دیگر ارگان ها نیز بود. ا
آزادی نیــز کمک هــای مطلــوب از دیگــر ارگان هــا 
و ســایر نهادهــا انجــام بگیــرد قطعــا بهتــر کــردن 

شــرایط این ورزشــگاه نیــز در اولویــت کاری ام قرار 
دارد. حداقــل می تــوان چمــن شــماره یک ایــن 

ورزشگاه را در سریع ترین زمان ممکن احیا کرد.
باروتی افزود: به طور مثال نیاز است که شهرداری 
آب فضای سبز را نیز در اختیار مجموعه قرار دهد 
تا برای آبیاری چمن دغدغه ای نداشــته باشیم. 
فوالد مبارکــه، دیگر واحدهای صنعتــی و خیرین 
هــم می توانند کمــک حال ما باشــند و امیــدوارم 
در این خصوص بتوانیم کمک های خوبی را جذب 
کنیم. از ریاســت اداره کل ورزش و جوانان استان 
و دیگــر مســئوالن ذی ربط هــم درخواســت دارم 
کمک هایــی را برای احیای این ورزشــگاه داشــته 
باشــند. البته این را می دانم که به دلیل تعطیلی 
کن ورزشی از دو سال پیش اعتبار زیادی برای  اما
گر قصد و نیت کمک وجود  کمک نماده است اما ا
داشــته باشــد می توانند بــا رایزنــی با مدیــران باال 
دست واحدهای صنعتی، همچون فوالد مبارکه 

اصفهان برای احیای آن قدم هایی را بردارند.

خبر

کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان  مدیــر 
گفــت: اصفهــان پایتخــت فرهنــگ و تمدن ایــران 
اســالمی نامگذاری شــده و بــا توجــه بــه ظرفیــت 
فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی که رشته ورزشی 
زورخانه ای و کشتی پهلوانی دارد، آن را به عنوان هنر 

اصلی ایرانی می شناسیم.
محمد طباطبایی در نشســت خبری مســابقات 
جهانی ورزش های زورخانه ای و کشــتی پهلوانی، 
اظهار کرد: میزبان »محســن مهر علیــزاده« رئیس 
فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه ای و کشتی 
پهلوانــی در اصفهان شــدیم تا مســابقات جهانی 
ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی به میزبانی 
شهر اصفهان برگزار شود و امیدواریم با برنامه ریزی، 
همدلــی و رفاقــی که توســط مســئوالن اســتانی و 
شهرستانی شکل خواهد گرفت میزبان شایسته ای 
برای مهمانان و تیم های شرکت کننده این دوره از 

رقابت ها باشیم.
وی ادامــه داد: اصفهــان پایتخــت فرهنــگ و 
تمدن ایران اســالمی نامگذاری شــده و با توجه به 

ظرفیت فرهنگــی، مذهبــی، هنــری و ورزشــی که 
رشته ورزشی زورخانه ای و کشتی پهلوانی دارد، آن 
را به عنوان هنر اصیل ایرانی می شناسیم امیدواریم 
شایســتگی های اســتان اصفهان را در مســابقات 
زورخانه ای و کشتی پهلوانی به خوبی نشان دهیم.
مدیــر کل ورزش و جوانان اســتان اصفهــان اظهار 
امیدواری کرد: در راستای اهداف و سیاست های 
فدراســیون بین المللــی ورزش های زورخانــه ای و 
کشتی پهلوانی اصفهان نقش کلیدی در راستای 

فرهنگ سازی این رشته داشته باشد.

در هفته پنجم لیگ برتر والیبال زنان کشور تیم های 
ذوب آهن و باریج اســانس کاشــان حریفان خود را 
شکست دادند.  در این هفته از مسابقات تیم های 
جوانان زرتشتی یزد وذوب آهن اصفهان به مصاف 
هم رفتنــد و در نهایت تیم اصفهانی بــا نتیجه ۳ بر 
صفر به پیروزی رسید تا ذوب آهن همچنان در صدر 

جدول باقی بماند.
همچنین در هفته پنجم لیگ برتــر والیبال بانوان 
باشگا های کشور، تیم والیبال باریج اسانس کاشان 
با هدایت فرزانه شعبان خمسه در پنجمین بازی 
خود به مصاف ستارگان فارس رفت و با نتیجه سه 

بر صفر حریف خود را مغلوب کرد.

تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان قهرمان مسابقات 
لیگ برتر فوتسال کشور شد.

 در این دیدار در سالن حیدریان قم برگزار شد گیتی 
پســند به مصاف فردوس این شــهر رفت و در پایان 
با وجود شکســت ۲ بر ۱ مقابل فــردوس قم به مقام 
قهرمانی لیگ برتر فوتسال نوجوانان باشگاه های 
کشور رسید. در پایان این مسابقات گیتی پسند با 
۶ امتیاز قهرمان، آتیه سازان شازند و فردوس قم با 
۴ امتیاز و تفاضل گل به ترتیــب در رده هــای دوم و 

سوم قرار گرفتند.
این قهرمانی اولین قهرمانی اصفهان در تاریخ لیگ 

برتر فوتسال نوجوانان باشگاه های کشور بود.

تیم ملــی تنیــس زیــر ۱۲ ســال ایران در دومیــن روز 
از مســابقات قهرمانــی آســیا در قزاقســتان؛ ســه 
کســتان را شکســت داد. دومیــن روز از  برصفــر پا
رقابت هــای تنیــس قهرمانــی زیر ۱۲ ســال آســیا با 
کستان و شکست  پیروزی دختران ایران در برابر پا

پسران ایران در رویارویی با هندوستان همراه بود.
کســتان، ابتدا در  در دیــدار تیمی دختران ایران و پا
مصاف انفرادی اول، فردخت علیمی با نتایج مشابه 

۶-۰ در دو ست ماروخ ساجید را شکست داد.
در انفــرادی دوم هــم صبــا خیرمنــش ۶-۳ و ۴-۶ 

زونایشا نور را مغلوب کرد.

در مصاف دو نفــره هم تیم فردخــت علیمی و صبا 
خیرمنش موفق به برتری دو برصفر در نتایج ۰-۶. 
و ۶-۲ موفــق بــه برتــری مقابــل مــاروخ ســاجید و 
زونایشا شــد؛ بنابراین با این نتایج، پیروزی قاطع 
کستان در بخش دختران  سه بر صفر ایران در برابر پا
رقــم خــورد. در دیــدار تیمی پســران هم ایــران در 
برابر هندوســتان قرار گرفــت و با شکســت کیارش 
صادقی مقابل اجاس مهلوات در نتایج ۶-۳ و ۶-۷ 
همچنین باخت فربد ایمانی در دو ست در برابر آراو 
چاوال و همچنین باخت تیم دو نفره ایران، در نهایت 

کستان شد. برتری ۳-۰ از آن پا

رقابت هــای تنیــس زیــر ۱۴ ســال و انتخابــی تیم 
ملی با معرفی افــراد برتر و انتخابــی در اصفهان به 

پایان رسید.
 ســرمربی تیــم ملــی تنیــس زیــر ۱۴ ســال کشــور 

بــا بیان اینکــه در ایــن رقابت هــا ۱۸ نفر برتر کشــور 
حضور داشــتند گفت: از چند ماه گذشته با رصد 
رقابت های مختلف کشــوری در این رده سنی ۱۸ 

نفر انتخاب و به اردوی تیم ملی دعوت شدند.
فرشید زیدی افزود: رقابت های انتخابی تیم ملی 
زیر ۱۴ ســال بــه مــدت ۴ روز و در دو گروه برگــزار و در 
پایان ۶ نفر انتخاب و بــه اردوی های تیم ملی این 

رده دعوت شدند.
وی گفــت: تیــم ملی زیــر ۱۴ ســال برای حضــور در 
رقابت های سطح ۱ آسیا آماده می شود که بهمن 
امسال برگزار خواهد شد مسابقاتی که هنوز میزبان 

آن مشخص نشده است.

هندبال اصفهانی در مرحله نهایی اردوی آمادگی 
تیم ملی هندبال بانوان پیش از اعزام به مسابقات 

قهرمانی جهان حضور دارد.
به گزارش  فدراســیون هندبال، حدیثه نــوروزی از 
اصفهان به همراه ۱۸ بازیکن دیگر از در مرحله نهایی 
اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال برای اعزام به 

مسابقات قهرمانی جهان حضور دارد.
عزت اله رزمگر به عنوان مشاور فنی، خدیجه قانع 
کرم حبیب لو فیزیوتراپ، پونه صفری  ســرمربی، ا
سرپرســت اردو و معصومــه مســیبی سرپرســت 
تیم، کادرفنی تیم ملی هندبال بزرگساالن بانوان 

هستند.
بیست و پنجمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی 
زنان جهان از ۱۰ تا ۲۸ آذر به میزبانی اســپانیا برگزار 

می شود. در این مسابقات ۳۲ تیم حضور دارند که 
در هشت گروه چهار تیمی با هم رقابت خواهند کرد. 
تیم ملی هندبال زنان ایران در گروه C این مسابقات 
با رومانی، نروژ و قزاقســتان همگروه اســت. ایران، 
قزاقســتان، ازبکســتان، ژاپن، چین و کره جنوبی 

سهمیه آسیا در این مسابقات هستند.

کشتی پهلوانی را  رشته ورزشی زورخانه ای و 

هنر اصیل ایرانی می شناسیم

خبر

هفته پنجم لیگ برتر والیبال زنان

کاشان پیروزی ذوب آهن و باریج اسانس 

گیتی پسند در لیگ برتر فوتسال قهرمانی نوجوانان 

تنیس قهرمانی آسیا؛ پیروزی قاطعانه دختران ایران 
کستان برابر پا

پایان رقابت های تنیس انتخابی تیم ملی تنیس زیر ۱۴ سال

مرحله نهایی اردوی تیم ملی هندبال بانوان

حضور هندبالیست اصفهانی در اردو

خبر

تیم هیئت اصفهان در مسابقات لیگ برتر واترپلو 
زیر ۱۷ سال حضور دارد.

 بنابر اعالم فدراســیون شنا، شــیرجه و واترپلو و 
طبق اعالم کمیته فنی واترپلو مسابقات لیگ 
برتر واترپلو زیر ۱۷ سال ۱۸ تا ۲۳ آذر ۱۴۰۰ در استخر 

آزادی تهران برگزار می شود.
این مسابقات در پنج گروه برگزار می شود و تیم 
هیئت اصفهان در گــروه E با تیــم آزادی رقابت 

می کند.
برنامه دقیق و آئین نامه برگزاری این مسابقات 

اعالم می شود.

عضو هیئــت رئیســه فدراســیون فوتبــال به 
عضویت کمیته فدراسیون های کنفدراسیون  

فوتبال آسیا درآمد. 
با تصمیم جدیــد مســئوالن کنفدراســیون 
فوتبال آسیا سید میرشاد ماجدی به عضویت 

کمیته فدراســیون های AFC در 
آمد. این حکم به دست حسن 
کامرانی فر دبیر کل فدراسیون 

رسیده است. 
 AFC مســئوالن 

میرشــاد ماجــدی 
را به جای ابراهیم 
شکوری سرپرست 
دبیرکلــی پیشــین 

فدراسیون انتخاب 
کرده اند.

گران در ورزشگاه با رعایت دقیق  از حضور تماشا
شیوه نامه های بهداشتی و طبق دستور العمل 

ستاد ملی مقابله با کرونا استقبال می کنیم.
کت مدیرعامل باشگاه سپاهان   محمد رضا سا
اصفهان گفت: برای حضور تماشگران در باشگاه 

بلوک ها و صندلی ها پیش بینی شده است.

کادمی باشگاه  اسماعیل قلی زاده بازیکن آ
فــوالد مبارکــه ســپاهان بــه عنــوان برترین 
بازیکــن مســابقات فوتبــال زیــر ۱۵ ســال 

منطقه آسیا مرکزی )کافا( انتخاب شد.
در مســابقات فوتبــال زیر ۱۵ ســال منطقه 
آســیا مرکــزی )کافا( کــه بــا برتری ۸ بــر صفر 
تیــم ملــی کشــورمان مقابــل قرقیزســتان 
پایــان یافــت اســماعیل قلــی زاده بازیکــن 
کادمی باشگاه سپاهان در دقایق ۳۲و ۴۰  آ

برای تیم ملی ایران گلزنی کرد.
همچنیــن ســمیر حبوباتــی در دقیقه ۴۹، 
عرفــان درویــش عالــی در دقیقــه ۵۴، رضا 
قنــدی پــور در دقیقــه ۵۸، کســرا طاهری 
در دقیقــه ۶۷ و ۸۴ و علــی رحمــان نــژاد 
در دقیقــه ۷۰ بــرای تیــم ملی ایــران گلزنی 

کردند.
گردان وحیــد  با ایــن پیــروزی پــرگل، شــا
 +۹ گل  تفاضــل  و  امتیــاز   ۷ بــا  امیــری 

قهرمان این دوره از رقابت ها شدند.
ایــران در ســال ۲۰۱۸ و بــا حضــور ۶ تیــم 
توانســته بود با برتــری کامل و با کســب ۱۵ 
امتیــاز قهرمان ایــن مســابقات شــود. در 
پایان ایــن رقابت هــا اســماعیل قلــی زاده 
کادمی باشــگاه فــوالد مبارکــه  بازیکــن آ
سپاهان به عنوان برترین بازیکن تورنمنت 

انتخاب شد.

مسابقات پنج وزن نخست رقابت های کشتی 
فرنگی نظامیان جهان )ســیزم( با پنج مدال 

رنگارنگ برای ایران به پایان رسید.
 سی و پنجمین دوره رقابت های کشتی فرنگی 

در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران آغاز شد.
در پایان رقابت پنج وزن نخست تیم ایران به ۲ 
مدال طال، ۲ مدال نقره و یک مدال برنز دست 
یافــت. علــی نوربخــش در وزن ۵۵ کیلوگــرم 
و ایمان محمــدی در وزن ۶۳ کیلوگــرم مدال 
طال، جمال اســماعیلی در وزن ۸۲ کیلوگرم و 
مهدی بالی در وزن ۹۷ کیلوگرم مــدال نقره و 
اشکان سعادتی فر در وزن ۷۲ کیلوگرم مدال 

برنز کسب کردند.
در رده بندی تیمی روز نخست، ایران و روسیه 

با ۱۰۵ امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفتند.

حضور تیم اصفهانی 
در لیگ برتر واترپلو 

زیر ۱۷ سال

کمیته ماجدی عضو 
 فدراسیون های AFC شد

گران استقبال از حضور تماشا
 در ورزشگاه

کادمی سپاهان ستاره آ
کافا  برترین بازیکن 

پنج مدال رنگارنگ فرنگی
کاران در رقابت های سیزم  

زردپوشان اصفهانی با نتیجه پر گل پنج بر صفر حریف 
شکست خود را شکست دادند.

تیم فوتســال ســپاهان اصفهان در اصفهان میزبان 
فرش آرا در هفته یازدهم لیگ برتر بود که با برد پر گل پنج بر صفر سپاهانی ها 

همراه بود.
در نیمه اول سپاهان توانست در دقایق ابتدایی بازی به گل برسد و توپ و 
میدان را به حریف داد و بیشتر از ضد حمالت استفاده کرد. در همین راستا 
نیز آنها موفق بودند و با برتری دو بر صفر راهی رختکن شدند. این در حالی 
است که در دقایق پایانی نیمه اول فرش آرا با سیستم پاور پلی کار کرد اما 

نتوانست توپی را وارد دروازه سپاهان کند.
در نیمه دوم بازی نیز با اینکه تیم مشــهد حمالت زیــادی را روی دروازه 
حریف تدارک دید اما سپاهان با یک بازی حساب شده توانست حریف را با 
اختالف باالی گل شکست دهد. البته در این راه احمدی بازیکن سپاهان 
نقش بسزایی داشــت و با هتریک در این دیدار توانست عملکرد خوبی 
در این مسابقه داشته باشد. زرد پوشان پس از شکست در هفته گذشته 

توانست با کسب سه امتیاز در خانه برای حریفان خط و نشان بکشد.
- سپاهان مستحق پیروزی بود

سرمربی تیم فوتسال شهر آرا مشهد گفت: از حق نگذریم بعضی اوقات هم 
داوری به ضررمان سوت زد. در موقعیت هایی که می شد سوت ها تکرار 

شود یا اخطارهای به سپاهان داده شود این کار انجام نشد اما در مجموع 
تیم مستحق این بازی سپاهان بود

مجید مرتضایی پس از مسابقه با سپاهان اظهار کرد: قبل از هر چیز به تیم 
خوب سپاهان تبریک می گویم. آنها مزد زحمات شان را گرفتند. بعد از 
چند باخت نیاز به یک برد پر روحیه داشتند که قرعه به نام افتاد. البته ما 

هم در بدترین شرایط مان در مقابل تیم سپاهان قرار گرفتیم.
وی ادامــه داد: هــر چقدر بــه پایان بــازی نزدیک می شــدیم فشــار روی 

بازیکنان تیم ما بیشــتر می شــد. با توجه به اینکه یــازده نفر بودیــم و دو 
بازیکن مصدوم داشتیم و از طرفی در نیمه اول نیز دروازه بان مان مصدوم 
شد. این موارد فشارهای مضاغفی بود که به کادر فنی وارد شد و دست 

مان را در واقع بسته نگه داشت.
ســرمربی فــرش آرا تصریح کــرد: تیــم حریف هــم فوق العــاده خــوب کار 
کرد. از حــق نگذریم بعضی اوقات هــم داوری بــه ضررمان ســوت زد. در 
موقعیت هایی که می شد سوت ها تکرار شود یا اخطارهای به سپاهان 
داده شــود این کار انجام نشــد امــا در مجمــوع تیم مســتحق این بازی 
ســپاهان بود که به آن رســید. در واقع هر چقدر هم تیم داوری مشــکل 
داشته باشــد اما باز هم تیم ســپاهان بهتر از آن چیزی که تصور می شد 

ظاهر شد.
وی افزود: می دانستیم تیمی که چند باخت دارد هر گلی که دریافت کند 
فشار بیشتری تحمل می کند و هر گلی که بزند به لحاظ روحی روانی بهتر 
می شود. بعد از آنکه سپاهان دو گل با روحیه خوبی در نیمه دوم به میدان 
آمد و هر چه جلوتر رفتیم با کمبود بازیکن مواجه شدیم و بازی را به حریف 
دادیم. به نظر می رسد باشگاه فرش آرا باید در این خصوص بیشتر توجه 
کند. چهار هفته است با یازده بازیکن وارد زمین می شویم. در حالی که 
می توانیم بازیکن بگیریم اما این اتفاق هنوز نیفتاده است. امیدوارم در 

آینده تیم ما و تیم سپاهان موفق ظاهر شوند.

سپاهان۵ - فرش آرا صفر

برد پرگل زرد پوشان با هتریک احمدی

خبر

جهانــی  فدراســیون  رئیــس 
ورزش های زورخانه ای و کشتی 
پهلوانی گفت: سال ۹۷ قرار بود 
اصفهان میزبان رقابت های جهانی ورزش های 
زورخانــه ای باشــد، زمانــی کــه از اصفهــان رفتــم 
به ایــن مســئله رســیدم کــه اصفهــان نمی تواند 
میزبانی خوبی داشته باشــد و اعتبار اصفهان به 

خطر می افتد.
نشســت خبــری مســابقات جهانــی ورزش های 
زورخانــه ای و کشــتی پهلوانــی برگــزار شــد کــه 
محســن مهر علیزاده در این جلســه، اظهــار کرد: 
من و همکارانم به اصفهان آمدیم تا برای میزبانی 
اصفهــان در مســابقات جهانــی ورزش هــای 
زورخانه ای و کشتی پهلوانی برنامه ریزی کنیم. 
فدراســیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و 
کشــتی پهلوانی حدود ۱۷ ســال پیش در مهرماه 
ســال ۱۳۸۳ زمانی که مسئولیت سازمان تربیت 
بدنی کشور را داشتنم برای توسعه فرهنگ ورزش 
زورخانه ای با حضور ۲۲ نفر از رؤسای کمیته های 
ملی المپیک کشــورهای مختلف در تهــران پایه 

گذاری شــد، اما اولین اقدامــات و مطالعه در این 
رشته از سال ۱۳۸۱ شروع شد.

وی ادامــه داد: رشــته ورزش هــای زورخانــه ای 
و کشتی پهلوانی از ســه هزار ســال پیش در ایران 
قدمت دارد ولی قوانین و مقــررات آن هیچ زمانی 
به شــکل مکتــوب نبــود بلکــه حالت نمایشــی و 
تمرینی داشــت که در ســال ۸۱ توســط اســاتید و 
قهرمان بزرگ این رشــته قوانیــن آن نوشــته و دو 

سال زمان برد.
       ۲۵ کشور فدراسیون ورزش های 

زورخانه ای و کشتی پهلوانی دارند
رئیس فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه ای 
و کشــتی پهلوانــی بــا بیان اینکــه خوشــبختانه 
فدراســیون ورزش هــای زورخانــه ای و کشــتی 
پهلوانی در سال ۸۳ تشکیل شد و ۸۶ کشور این 
رشــته را می شناســند، تصریح کرد: در این رشته 
۲۵ کشور، فدراسیون ملی ثبت شده رسمی دارند 
که تحت نظارت و حمایت کمیته ملی المپیک و 

وزارت ورزش و جوانانشان فعالیت می کنند.
مهرعلیــزاده اضافــه کــرد: هــر دو ســال یــک بــار 

مســابقات قهرمانی جهان را داریم که بین چهار 
قاره آســیا، آفریقــا، اروپا و آمریکا به شــکل منظم و 
مشــخصی برگزار می شــود، همچنین مسابقات 
قهرمانی جهان و جام جهانی را داریم. برای اینکه 
در مســابقات جهانی عدالت وجود داشته باشد 
میزبانی را به ایران می دهیم که شهرهای مشهد، 
تبریز و بجنورد میزبانی داشتند، سال ۹۷ قرار بود 
اصفهان میزبان رقابت های جهانی ورزش های 
زورخانه ای باشد، زمانی که از اصفهان رفتم به این 
مســئله رســیدم که اصفهان نمی توانــد میزبانی 
خوبــی داشــته باشــد و اعتبــار اصفهان بــه خطر 
می افتد که به همین خاطر میزبانی را به بجنورد 

دادیم و امســال اصفهان را با توجه به شایستگی 
که دارد به عنوان میزبان جام جهانی ورزش های 

زورخانه ای و کشتی پهلوانی انتخاب کردیم.
وی خاطر نشان کرد: هندوستان، بالروس، کنیا، 
آذربایجــان، گواتماال، کوبــا، عراق، کــره جنوبی، 
بنگالدش، ایــران و تیم منتخب اصفهــان در این 
مســابقات حضور دارند که افتتاحیــه آن ۲۲ دی 
مــاه و اختتامیــه آن ۲۸ دی مــاه اســت. دو هفته 
پیش در تهران دوره همسان سازی را برگزار کردیم 
که مربیان مختلف آمدند و با قوانین جدید آشنا 
شــدند تا طبق آن رقابتی صحیح و ســالم داشته 

باشند.
رئیس فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه ای و 
کشتی پهلوانی در خصوص کیفیت این رقابت ها، 
گفت: با توجه به اینکه ایران بنیان گذار این رشته 
اســت، طبیعــی اســت کــه برتــر از ســایر کشــورها 
باشیم، ولی سطح کیفی تیم های غیر ایرانی پایین 
نیست زیرا تمرین داشتند و تورنمنت برگزار کردند. 
همه به خاطر کرونا دو سال از ورزش دور بودیم، اما 
فکر می کنم جام جهانی با کیفیتی داشته باشیم.

مهرعلیزاده:

جام جهانی ورزش زورخانه ای به اصفهان داده شد

خبر



سال پنجم - شماره 128۵
پنجشنبه  ۴ آذر 1۴۰۰ - 19 ربیع الثانی 1۴۴۳
2۵7 نوامبر    2۰21 سالمت

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آ
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 
ک موردتقاضا به شرح زیر به  متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت  منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
ک محل تسلیم و پس از اخذ  گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امال آ
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
خ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ آقای مهدی حبیب الهی نجف آبادی  تقدیم نمایند. رای شماره ۳۳۵۱ مور
ک شماره  فرزند اسماعیل ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۸۹/۰۶ مترمربع قسمتی  از پال
۵۴۰  اصلی واقع در قطعه ۷ نجف آباد واقع در  بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی 
طبق سند رسمی شماره ۷۵۷۴، ۹۲/۰۲/۱۸ و ۱۷۱۳۲، ۹۴/۰۶/۲۸ دفترخانه ۲۷۵ نجف 
آباد مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۹، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۱۹۲۱۴/ م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آ
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 
ک مورد تقاضا به شرح زیر به  متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت  منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
ک محل تسلیم و پس از اخذ  گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امال آ
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
خ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ آقای حسنعلی کافی موسوی نجف  تقدیم نمایند. رای شماره ۳۴۸۰ مور
کی نجف آبادی فرزند مرتضی  آبادی فرزند غالمحسین چهار دانگ مشاع و خانم زهره خا
ک  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۴۳/۶۲ متر مربع قسمتی از پال
شماره ۱۲۹۱/۲ اصلی واقع در قطعه۱۰ نجف آباد واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان 
متقاضی طبق سند رسمی شماره ۲۷۳۳۰، ۹۹/۰۴/۲۳ دفترخانه ۲۷۵ نجف آباد مالک 
رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۱۹۳۱۸ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۵۱۹۰، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۹، جلسه هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
کنندگان زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده  باحضور امضا
کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۵۷۲ مربوط به تقاضای آقای/خانم محمدحسین امینی مبنی 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در  بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پال
بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و 
مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی 
پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۱۲۲۸۵ 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 
کارشناس که  تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی 

ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم  حکایت از عدم تعارض و بالمناز
محمدحسین امینی به شناسنامه شماره ۱۰۱۵ کدملی ۱۱۴۱۲۷۹۵۹۲ صادره فرزند عباس 
ک شماره ۴۲۶ فرعی از  نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۶۹/۴۲ مترمربع پال
۱۱۰ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود 
ذیل صادر می نماید. طی گزارش کارشناس دراجرای ماده قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت  ثبت اسناد و امال
ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۹، 
ک خمینی شهر نبی  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

اله یزدانی - ۱۲۱۹۲۷۹ / م الف

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

جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
کنندگان زیر در وقت مقرر / فوق العاده در  سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور امضا
دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۲۵۰۰۰۲۱۱ مربوط به تقاضای خانم 
ک شماره  فاطمه آزاده مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتی از پال
فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس 
از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق 
ح زیر مبادرت به صدور  پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شر
رای می نماید. رای هیات باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 
خ ۴۲/۰۵/۲۹ دفتر ۲۹ باقر شفیعی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس  ۲۷۶۵۸ مور
که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک  منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی 
موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و  گردیده و بررسیهای محلی  به موردتقاضا احراز 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت خانم فاطمه آزاده به شناسنامه شماره  بالمناز
۴۱۶۳۱ کدملی ۱۲۸۰۸۴۱۸۷۷ صادره فرزند اصغر نسبت به ۳ دانگ یکباب باغ به مساحت 
ک شماره ۹۰ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ۱۴ ثبت ملک  ۳۴۸۱/۶۴ مترمربع پال
خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ 
کنندگان زیر در وقت مقرر / فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده  با حضور امضا
کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۲۵۰۰۰۲۱۳ مربوطه به تقاضای آقای محسن رحمانی مبنی بر صدور 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش  سند مالکیت نسبت به ششدانگ / قسمتی از پال
حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه 
تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ 
ح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای  وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شر
خ  هیات باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۲۷۶۵۸ مور
۴۲/۰۵/۲۹ دفتر ۲۹ باقر شفیعی 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 
ع بودن تصرفات متقاضی  بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
دارد. لذا مالکیت آقای محسن رحمانی به شناسنامه شماره ۱۵۶۶ کدملی ۱۹۷۱۵۰۴۴۴۰ 
صادره مسجدسلیمان فرزند حسین نسبت به ۳ دانگ مشاع از ۶ دانگ یکباب باغ به 
ک شماره ۹۰ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ۱۴ ثبت  مساحت ۳۴۸۱/۶۴ مترمربع پال
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آگهی

شربت های خانگی به جای اسپری آسم! 
آســم  بیمــاری  دچــار  افــراد 
می توانند به جای اسپری های 
را  شــربت هایی  ضدآســم، 
مصرف کنند که در برخی موارد بهتر از اسپری ها 

در درمان حمله های آسم عمل می کنند.
 آســم یک بیماری شــایع و التهابی مزمن است 
که با حمــالت انســدادی و برگشــت پذیر ســبب 
افزایش تحریک پذیری مجاری تنفسی می شود 
و ممکن است در حالت شــدید منجر به خفگی 

فرد شود.
ایــن بیمــاری در برخــی از افــراد ســبب بــه وجود 
آمــدن یــک مشــکل بــزرگ شــده و مانــع انجــام 

فعالیت های روزمره فرد می شود.
      شربت خانگی ضد آسم

افراد مبتال به بیماری آسم، ریه ای حساس دارند 
که بــا مــواد آلــرژن تحریــک شــده و ماهیچه های 
آن هــا منقبــض می شــوند و در گلویشــان خلــط 
تولید می شود. حمله های آســمی پس از سرفه، 
خس خس و تنگی نفس اتفاق می افتد. افرادی 
کــه از بیمــاری آســم رنــج می برنــد، بــرای کنتــرل 
بیماری خود از اســپری های ضدآسم که حاوی 
مــواد شــیمیایی ماننــد اســتروئید ها هســتند، 

استفاده می کنند.
امــا افــراد دچــار بیمــاری آســم می تواننــد بــه 
جای این اســپری های ضدآســم، شــربتی هایی 
را مصــرف نماینــد که در برخــی موارد بهتــر از این 
اســپری ها در درمــان حمله هــای آســم عمــل 

می کنند.
      بــرای تهیه ایــن شــربت در خانــه، بــه مواد 

زیر نیاز دارید:
• خیار ۱ عدد

• ۱ عدد چغندر متوسط
• ریواس ۳ ساقه

• ۱ عدد لیموی متوسط
تهیه شربت در خانه:

یــک عــدد خیــار و چغنــدر را بــا ۳ ســاقه ریــواس 
را بــا یکدیگــر میکــس و مخلــوط می کنیــم و بــه 
آن نصــف آب لیمــوی متوســط را می افزاییــم. 
برای اینکــه از تاثیرات ایــن شــربت بهــره ببریــد، 
از این شــربت هنگام مواجه شــدن با حمله های 

آسمی استفاده کنید.
      شربت گل ختمی

شربت گل ختمی، شربتی آرام بخش و موثر برای 

رفع بیماری های تنفســی مانند ســرماخوردگی، 
آســم، برونشــیت، ســرفه های خشــک و عفونت 
ریــه اســت. این شــربت بــا دارا بــودن خاصیــت 
آنتی بیوتیکــی ســبب از بیــن رفتــن عفونت های 
بــدن می شــود. شــربت گل ختمی بــا خاصیــت 
و  می کنــد  درمــان  را  درد  گلــو  خلــط آوری، 

سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.
      مواد الزم برای تهیه شربت گل ختمی:

• عرق گل ختمی
• گل ختمی

• عرق پونه
• عسل

      طرز تهیه شربت گل ختمی:
عرق پونه و عرق گل ختمی را با هم مخلوط کنید 
و به آن گل ختمی بیافزاییــد و اجازه دهید ۲ تا ۳ 
ســاعت بمانــد. ســپس این مخلــوط را در حدود 
چند دقیقه بجوشــانید و پس از خنک شدن آن 
را صاف کنید و به آن عســل اضافه کنید و شربت 

را به خوبی هم بزنید تا قوام بیاید.
در زمــان مصرف، چهار قاشــق غذاخــوری از این 
شربت غلیظ را داخل لیوان بریزید و روی آن آب 
جوشیده شــده ولرم ریخته و آن را به صورت گرم 
میل کنیــد. می توانید روزانه ســه تا چهــار لیوان 
از این شــربت را ۱ ســاعت قبل یا ۲ ســاعت پس از 

غذا و قبل از خواب مصرف کنید.
این شــربت تاثیر زیادی در درمــان بیماری های 
ریــوی از جملــه آســم، برونشــیت و تنگــی نفــس 
دارد و دارای خاصیت آنتی بیوتیکی و خلط آوری 
اســت. بنابرایــن بــرای بیماری های فصل ســرد 

می تواند بسیار مفید و اثربخش باشد.
      مواد الزم شربت پرسیاوش:

• عرق آویشن
• عرق نعناع
• گل بنفشه

• برگ سیاوشان
• عسل

      طرز تهیه شربت پرسیاوشان:
برای تهیه این شربت، عرق آویشن و عرق نعناع را 
ترکیب کنید و گل بنفشه و برگ سیاوشان را پس 
از نیم کوب کردن داخل آن بریزید و بگذارید ۳ تا 
۴ ساعت بگذرد. سپس شربت را به مدت ۵ تا ۱۰ 
دقیقه در حرارت مالیم بجوشانید و پس از خنک 
شدن، آن را صاف کرده و عســل را اضافه نمایید 

و هم بزنید تا قوام بیاید.
زمان مصرف این شــربت ۴ تا ۵ قاشق غذاخوری 
از آن را داخــل لیوان می ریزیم و ســپس به آن آب 
جوشــیده ولرم و چنــد قطــره آب لیموتــرش تازه 
و طبیعــی می افزاییــم. از ایــن شــربت می توان ۴ 
لیــوان در روز و در وعده های صبــح، ظهر، عصر و 

شب میل کرد.
در صــورت مبتــال بــودن به حمالت شــدید آســم 
یا داشــتن حساســیت نســبت بــه مواد ســاخت 
شــربت های خانگی، حتما با پزشک متخصص 

مشورت کنید.

آسم
 Prunus duclis کــی گیــاه بادام هــا دانه هــای خورا
هستند، که معموال درخت بادام نامیده می شود. 

آن ها بومی منطقه خاورمیانه هستند.
کسیدان ها       بادام، سرشار از آنتی ا

یکی از خواص بادام این است که منبع شگفت انگیز 
کســیدان ها بــه  کســیدان هســتند. آنتی ا آنتی ا
حفاظت در برابر استرس اکسیداتیو کمک می کنند، 
کســیداتیو به ســلول های شــما صدمه  اســترس ا
می زند و به التهاب، پیری و بیماری هایی همچون 
کســیدان های  ســرطان مرتبــط هســتند. آنتی ا
قدرتمند در بادام به میزان زیادی در الیه قهوه ای 

پوست آن تجمع یافته است.
E منبع عالی ویتامین      

کســیدان های محلول در  ویتامین E یکی از آنتی ا
کسیدان ها تمایل به تجمع  چربی است. این آنتی ا
در غشاهای سلولی بدن دارند تا از سلول ها در برابر 
کسیداتیو پیشگیری کنند. بادام ها یکی از  استرس ا
بهترین منابع ویتامین E هستند به طوری که فقط 
یک اونس آن تامین کننده ۳۷% مقدار توصیه شده 

روزانه است.
      کمک به کنترل قند خون

کی های کم کربوهیدرات به شمار  مغزها جزو خورا

می روند اما سرشــار از اســیدهای چرب و پروتئین 
نیز هســتند. این ویژگی هــا مغزها را یــک انتخاب 
عالی بــرای افــراد مبتــال به دیابــت می ســازد. یکی 
دیگــر از خــواص بادام این اســت که مقــدار باالیی 

منیزیم دارد.
      کاهش فشارخون

یکی از خواص بادام به واسطه وجود منیزیم موجود 
در آن  اســت کــه به کاهــش فشــارخون هم کمک 
می کنــد. فشــارخون باال یکی از مشــکالتی اســت 
که منجر به حمله قلبی، ســکته مغزی و نارسایی 
کلیه می شــود. صرف نظر از بــاال بودن وزن شــما، 
کمبود منیزیم به میــزان زیادی به فشــارخون باال 

مرتبط است.

ویروس RSV یک ویروس تنفسی است که کودکان 
یک روزه تــا دو ســاله را درگیــر می کند و عالئــم آن در 

نوزادان شدید است. 
 RSV در ماه های نوامبر و دسامبر هر سال، ویروس
یا ویروس سلولی تنفسی، ویروسی که کودکان یک 
روزه تا دو ســاله را درگیر می کند و عالئم آن در زندگی 
نوزادان شــدید است، شــیوع پیدا می کند و عالئم 

شدیدی برای نوزاد دارد.
اخیرا در مصر در مورد این ویروس بحث شده و برخی 
ادعا کرده انــد که این یک ویروس جدید اســت که 
کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث وحشــت 
والدین و ترس فرزندان آن ها در مدارس شده است.

      شایع ترین عامل عفونت های تنفسی
ایــن ویروس شــایع ترین علــت عفونت هــای حاد 
تنفسی در نوزادان و خردساالن تا سه سال در سراسر 

جهان و نه فقط مصر است.
ایــن موضــوع توســط وزارت بهداشــت مصــر در 
پاســخ به ادعا ها مبنی بــر »جدید بــودن« ویروس 
تایید شــد؛ به گونه ای کــه در بیانیه ای اعــالم کرد: 
»ویروس سنسیشیال تنفسی یک ویروس تنفسی 
رایج اســت که معموال عالئم خفیفی شبیه عالئم 
سرماخوردگی ایجاد می کند. این یکی از معروف ترین 

ویروس هایی است که در زمان تغییر فصل، عالئم 
تنفسی ایجاد می کند.

او گفت: افراد مبتال در عرض یک یا دو هفته بهبود 
می یابنــد؛ امــا می تواند بــه خصــوص در نــوزادان و 
ک باشــد. ویروس سلول های  ســالمندان خطرنا
تنفسی شایع ترین علت برونشیت )التهاب راه های 
هوایی کوچک ریه( و ذات الریه است که عفونت ریه 

در کودکان زیر یک سال است.
      بچه های بزرگتر

 محمد شبیب مشاور متخصص اطفال، می گوید 
که عالئم RSV مشابه عالئم سرماخوردگی است و از 

قرن بیستم کشف شده است.
وی در اظهارات اختصاصی به »اسکای نیوز عربی« 
کید کرد: این ویروس با فرا رسیدن فصل زمستان  تا
شــیوع گســترده ای دارد و عالئــم آن شــبیه عالئــم 
سرماخوردگی معمولی است. محمد شبیب تصریح 
کرد: در کودکان یک ســاله باعث التهــاب نایژه ها و 
تنگی نفس می شــود و در مــواردی بــه عفونت ریه 
می رســد. وی بــا توصیه هایــی بــه والدیــن دربــاره 
مراقبت از فرزندانشــان گفت: مهم تریــن کاری که 
می توان انجام داد رعایت فاصله، نوشیدنی گرم و 
بیرون نرفتن کودک در صورت بروز عالئم در اوست.

مناســب،  تغذیــه  لــزوم  بــر  متخصــص  ایــن 
کیــد کــرد و توضیح  کسیناســیون و تهویــه هوا تا وا
داد کــه بیــن عالئم ایــن ویــروس و ویــروس کرونــا 
سردرگمی وجود دارد، به خصوص که ویروس کرونا 

بر سیستم تنفسی نیز تأثیر می گذارد.
محمد شبیب گفت: در صورت "قوی" بودن عالئم و 
همچنین بسته به سن به پزشک مراجعه شود، اما 
بر لزوم مراجعه فوری به پزشک به ویژه برای کودکان 

کید کرد. زیر دو سال تا

 )DZD( "محققان "مرکز تحقیقات دیابت آلمان
در مطالعه اخیرشــان اظهار کرده اند، انســولین 
می توانــد ســطح دوپامیــن مغز کــه بــه هورمون 

شادی مشهور است را تغییر دهد.
 هورمــون انســولین در مغــز انســان بــه عنــوان 
مهم ترین انتقال دهنده عصبی در سیستم پاداش 
)دوپامین( عمل می کند. انسولین سطح دوپامین 
را در ناحیــه خاصــی از مغز به نام جســم مخطط 
)corpus striatum( یا اســتریاتوم یا نئواســتریاتوم 
که فرآیند های پاداش و عملکرد های شــناختی 
را تنظیم می کنــد، کاهــش می دهد. این تعامل 
می تواند عامل مهمی در تنظیم متابولیسم گلوکز 

مغز و رفتار های انسان در زمینه خوردن باشد.
مطالعات نشان داده تعداد افرادی که در معرض 
چاقی و ابتال به دیابت نوع ۲ قرار دارند در سراســر 
جهان در حال افزایش است و گفتنی است مغز نیز 

نقش مهمی در ایجاد این بیماری ها ایفا می کند.
دوپامیــن مهمتریــن انتقــال دهنده عصبــی در 
سیســتم پــاداش اســت و هورمون انســولین که 
پس از خوردن غذا ترشح می شود، تنظیم فرایند 
کنون  متابولیســم در بدن را بــر عهــده دارد. اما تا
نحوه تعامل این دو سیستم ناشناخته مانده بود. 
در مطالعه اخیر، محققان آلمانی این موضوع را 
به طور گسترده مورد بررسی قرار دادند تا از نحوه 
تعامل ایــن دو سیســتم در جســم مخطــط مغز 

گاه شوند. ا
جســم مخطــط یکــی از بخش هــای زیرقشــری 
مغز جلویــی اســت. این ناحیــه، ورودی اصلی از 
عقده های قاعده ای است. خود جسم مخطط 

ورودی ها را از قشر مغز دریافت می کند.
 )Stephanie Kullmann( "اســتفانی کولمــن"
نویسنده ارشــد این مطالعه گفت: رفتار خوردن 
ما با تعامل بین سیستم پاداش و سیستم های 

هموســتاتیک )متابولیســم( تنظیم می شــود. 
بررسی ها همچنین نشان داده که چاقی به ایجاد 
تغییراتــی در ســیگنال دهی مغز منجر می شــود 
که این امر تاثیر منفی بر متابولیســم گلوکز در کل 
بدن می گذارد. ما طی این مطالعه تعامل بین این 
دو سیســتم در انســان را بررســی کردیــم تــا درک 
کنیم انسولین چگونه سیستم دوپامین را تنظیم 
می کنــد. محققــان بــرای درک ایــن موضــوع به 
بررسی ۱۰ مرد سالم با وزن طبیعی پرداختند و به 
آن ها از طریق اسپری بینی، انســولین یا دارونما 
دادنــد. وقتــی انســولین از طریــق بینــی جــذب 
می شود، مستقیما به مغز می رسد. محققان برای 
مطالعه تعامل بین انســولین و دوپامین، از یک 
روش اندازه گیری منحصر به فرد استفاده کردند. 
آن ها از روش تصویرســازی تشدید مغناطیسی 
برای ارزیابی فعالیت عملکردی مغز و توموگرافی 
انتشــار پوزیترون بــرای ارزیابی ســطح دوپامین 

استفاده کردند.
تجزیه و تحلیل آزمایشــات نشــان داد کــه تزریق 
انســولین از راه بینــی ســطح دوپامیــن را کاهش 
داده و بــه تغییراتی در ســاختار شــبکه مغز منجر 
 )Martin Heni( "می شود. پروفسور "مارتین هنی
از محققان این مطالعه گفت: این مطالعه شواهد 
مستقیمی از نحوه و مکان سیگنال های مغزی 
که پــس از خــوردن غذا تحریــک می شــوند، ارائه 
می کند. ما در این مطالعه نشان دادیم که انسولین 
می توانــد ســطح دوپامیــن را در جســم مخطط 
افراد با وزن طبیعی کاهش دهد. تغییر وابســته 
بــه انســولین در ســطوح دوپامیــن همچنیــن با 
تغییرات عملکردی اتصال در شبکه های مغزی 
مرتبط بود. تغییر در این سیستم ممکن است از 
عوامل مهم چاقی و بیماری های مرتبط با چاقی 

در انسان باشد.

که شما را شگفت زده می کند خواص بادام درختی 

ویروس "RSV" چیست؟ 

هورمون شادی مغز در دست انسولین 

دانستنی ها

ویروس

دانستنی ها

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود 
دریافته اند که ورزش کردن می تواند با کنترل 
فعالیــت ســلول های ایمنی مغز، خطــر بروز 

آلزایمر و التهاب مغزی را کاهش دهد. 
هیچ کس بــا اثر مثبت ســبک زندگــی فعال 
مخالفت نمی کند اما مشــخص نیســت که 
فعالیت بدنی چگونه سالمت مغز را به ویژه در 
بیماران مبتال به آلزایمر بهبود می بخشد. این 
مزایا ممکن اســت از طریــق کاهش فعالیت 

سلول های ایمنی حاصل شوند.
بــه  موســوم  مغــز  ســلول های ایمنی 
ک کردن  "میکروگلیا")Microglia(، بــرای پا
ضایعــات و مهاجمــان خارجی از مغــز فعال 
می شــوند امــا فعال ســازی بیــش از انــدازه 
می توانــد بــه بــروز التهاب، آســیب رســیدن 
به نورون هــا و اختالل در ســیگنال دهی مغز 
منجر شود. ورزش کردن می تواند به کاهش 
فعال سازی نا به جا در حیوانات کمک کند 
کنــون در انســان ها ثابــت  اما ایــن ارتبــاط تا

نشده بود.
 ،)Kaitlin Casaletto("کیتلیــن کاســالتو"
 )SfN("پژوهشگر "انجمن علوم اعصاب آمریکا
و همکارانــش، رابطه میان فعالیــت بدنی و 
فعال ســازی میکروگلیــا را در ۱۶۷ فرد مســن 
بررسی کردند. شــرکت کنندگان تا ۱۰ روز و هر 
روز بــه مــدت ۲۴ ســاعت از صفحــه نمایش 
فعالیــت اســتفاده کردنــد. پژوهشــگران، 
فعــال شــدن میکروگلیــا و آسیب شناســی 
بیمــاری آلزایمــر را در تجزیــه و تحلیــل بافت 
مغز انــدازه گیــری کردنــد. آنهــا دریافتند که 
فعالیت بدنی بیشتر، به کاهش فعال سازی 
میکروگلیــا، به ویــژه در "شــکنج گیجگاهــی 
تحتانــی")inferior temporal gyrus( منجــر 
می شود که بیشترین آسیب ناشی از آلزایمر 

را می بیند.
پژوهشــگران دریافتنــد کــه فعالیــت بدنی، 
تاثیر بارزی بر التهاب مغز افراد مبتال به آلزایمر 

شدید دارد. 
پژوهش های آینــده به بررســی این موضوع 
خواهند پرداخت که آیا مداخله فعالیت بدنی 
می تواند فعال سازی میکروگلیا را در بیماران 

مبتال به آلزایمر تغییر دهد یا خیر.

اســتفاده از روغن هــای طبیعــی بهتریــن 
و  ناخن هــا  کــردن  مقــاوم  بــرای  روش 
ســالمت آن ها اســت. این روغن هــا بدون 
ضــرر هســتند و برخــالف لوســین ها و مواد 
شــیمیایی موجود در بازار، هیچ آسیبی به 

ناخن ها نمی رسانند.
      روغن زیتون

اثربخشی روغن جادویی زیتون را به راحتی 
می شــود بــا لوســین های گران قیمتــی که 
بــرای ســالمت ناخــن تجویــز می شــوند 
مقایسه کرد. روغن زیتون بانفوذ به پوست 
و بافت ناخن، به ترمیم آسیب ها و ترک ها 
و نرم شدن ناخن کمک می کند. تمام این 
کنــار هــم باعــث محکــم و  اتفاق هــا در 
درخشان شدن ناخن های شما می شود.

برای شروع توصیه می کنیم روغن زیتون را 
روی حرارت خیلی پایین شــعله گاز و یا در 
مایکروفر گرم  کنیــد و بعــد از کمی خنک تر 
شــدن از آن اســتفاده کنیــد. بهتــر اســت 
ناخن هــای خــود را بــه مــدت یــک ربــع تــا 
نیم ســاعت در روغن زیتون گرم بگذارید و 
ماساژ دهید. پس از ماساژ دادن ناخن ها و 
پوست دست با روغن از دستکش استفاده 

کنید.
      روغن نارگیل

کربوهیــدرات،  روغــن نارگیــل سرشــار از 
ویتامین ها و انواع مواد معدنی مفید برای 
بدن اســت. همچنیــن میــزان چربی های 
و  گلیســیرید  )شــامل تری  اشباع شــده 
اســیدهای چــرب( هــم در روغــن نارگیــل 
بســیار زیــاد اســت. بنابرایــن حتــی یک بار 
استفاده از آن هم می تواند ناخن های شما 

را تا مدت ها براق و درخشان نگه دارد.
گر شــما هم بعد از هر بار مانیکور کردن، از  ا
شــکننده شــدن ناخن های خود ناراحت 
می شــوید بایــد روغــن نارگیــل را امتحــان 
کنیــد. خــواص ضدالتهابــی روغــن نارگیل 
از پوســت اطــراف ناخن هــای شــما در 
برابر ایجــاد حساســیت پــس از مانیکــور 

محافظت می کند.
هر شــب قبــل از خــواب، مقــداری از روغن 
کــرده و ناخن هــا و  گــرم  را در یــک ظــرف 
انگشــت های خــود را در آن ماســاژ دهید. 

بهتر است بعد از آن دستکش بپوشید.

پژوهش

ناخن 

لزایمر و التهاب مغز را  خطر آ

کنید! با ورزش کردن برطرف 

2 روغن جادویی 

برای سالمت ناخن ها
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دوربین گوشی های هوشمند طی سال های اخیر 
به قابلیت ها و فناوری های جدیدی مجهز شــد و 
می توان کاردبردهایی به مراتب بیشــتر از عکاسی 
ساده از مناظر طبیعی یا ثبت تصاویر سلفی از آنها 

انتظار داشت.
اخیــرا محققانــی از ســنگاپور و کــره جنوبــی اعــالم 
کردند که می تــوان با بهره گیری از سنســور دوربین 
ToF گوشی های هوشمند که اخیرا استفاده از آن در 
مدل های مختلف رایج شده، دوربین های مخفی 

و جاسوسی را شناسایی کرد.
به گفته محققان، با کمک این سنسور می توان به 
اطالعات عمیقی از محیط پیرامون کاربر دست یافت 
که این اطالعات می تواند برای کاربردهای مختلفی 
از جمله تشخیص دوربین های مخفی به کاررفته 

در محیط پیرامون کاربر مورد استفاده قرار گیرد.
عملکرد این سنســور به گونه ای اســت که لیزری را 
منتشر می کند که این لیزر پس از برخورد به موانع و 
اشیاء به سمت دوربین برمی گردد. سپس دوربین 
دســتگاه، این اطالعات را مورد تجزیه و تحلیل قرار 
می دهــد و از آن بــرای بهبود عملکــرد و تنظیمات 

دوربین در حین عکاسی کمک می گیرد.
حال این گروه از محققان اعالم کردند که می توان 
از لیزر سنســور ToF، برای کارهایــی به مراتب بهتر 
و کاربردی تــری نســبت بــه ثبت عکس هــای بهتر 
اســتفاده کرد. به گفته محققان، زمانی که لیزر به 
اشــیایی غیرطبیعی همانند لنــز دوربیــن برخورد 
می کند، بــه شــیوه متفاوتی با دیگــر اشــیاء بازتاب 

داده می شود.
اپلیکیشــنی که توســط محققان برای این ویژگی 
طراحی شده، قادر اســت دوربین های مخفی را با 
دقت بیش از ۹۰ درصد شناسایی کند. این در حالی 
است که دقت و موفقیت در شناسایی دوربین های 

مخفی به کاررفته در یک اتاق با چشــم غیرمسلح، 
حدود ۴۵ درصد است.

از طرفــی، دســتگاه های تجــاری تشــخیص این 
دوربین ها نیز تا ۶۰ درصد در شناسایی و تشخیص 
دوربین هــای جاسوســی موثــر عمــل می کننــد 
که این مســئله، نشــان از کارایی باالی اپلیکیشن 
 ToF توسعه یافته توسط محققان دارد که از سنسور

دوربین گوشی ها کمک می گیرد.
گرچه در گذشته، استفاده از دوربین های مخفی  ا
گیــر نبــوده اما ایــن روزها،  و جاسوســی چندان فرا
تعداد این دوربین ها به حدی زیاد شــده که حتی 
 Airbnb چندین مورد شکایت از مشتریان شــرکت
مبنی بــر پیــدا کــردن دوربین هــای جاسوســی در 

اتاق هایشان ثبت شده است.
این دوربین ها را می توان در اشیاء و وسایل مختلف 
جای داد؛ از خرس عروسکی گرفته تا ساعت زنگ دار 
و شــارژر.USB در بســیاری از مواقــع، حدس اینکه 
دوربین ها در چه نقطه و چه وسیله ای جای داده 

شدند، بسیار سخت است.
حــال بــا کمک ایــن اپلیکیشــن روی گوشــی های 
هوشــمند مجهــز بــه سنســور ToF، می تــوان بــه 
راحتی ایــن دوربین هــا را شناســایی کــرد و به ایــن 
موضوع پی برد که آیا اتاقی که اجاره کرده اید، واقعا 

خصوصی است یا خیر؟

چین یک ماهــواره جدید برای رصــد زمین به فضا 
فرستاد. این ابزار از مرکز پرتاب ماهواره جیوکوان در 
شمال غرب چین سفر خود به مدار زمین را آغاز کرد.

ماهــواره Gaofen-۳۰۲ همــراه یک موشــک النگ 
مــارچ ۴C در ســاعت ۷:۴۵ دقیقه صبــح (به وقت 
پکن( به فضا پرتاب شد و به طور موفقیت آمیز وارد 

مدار خود شده است.
این ماهواره در مدار خورشید آهنگ و در ارتفاع ۷۵۵ 

کیلومتری زمین حرکت می کند. 
 ۳-Gaofen ۳۰۲ بــا ماهــواره-Gaofen عــالوه بــر آن

یکپارچه می شود تا خوشه ای از ماهواره های راداری 
خشکی و دریا ایجاد کند.

 ابزار مذکور قابلیت های رصد کشــتی های دریایی 
و همچنیــن رویدادهای اضطــرار در دریــا و محیط 

طبیعی خشکی و دریا را دارد.
کادمی فناوری فضایی چین ابزار مذکور را ساخته و  آ
کادمی فناوری پروازهای فضایی شانگهای موشک  آ
ماهواره بــر را توســعه داده اســت. عملیــات مذکور 
سیصد و نود و هشتمین پرتاب سری موشک های 

النگ مارچ به حساب می آید.

رولزرویس ادعا می کند سریع ترین هواپیمای تمام 
برقی جهان را ساخته است.

این هواپیما »روح نوآوری« نام گرفته و طی پرواز به 
کثر سرعت ۶۲۳ کیلومتر بر ساعت )۳۸۷.۴  حدا

مایل بر ساعت( دست یافت.
رولزرویس در بیانیه ای اعالم کرد هواپیمای مذکور 
روز ۱۶ نوامبــر در کل ۳ رکورد جهانی ثبت کرده که 
یکی از آنها دستیابی به سرعت ۳۵۴ مایل بر ساعت 

در مسافت ۱.۸۶ مایل است. 
همچنین این شــرکت ادعا می کند وسیله نقلیه 
مذکور در ۲۰۲ ثانیــه به ارتفاع ۳ هــزار متری زمین 
رسیده و در حقیقت رکورد پیشین را با یک دقیقه 

اختالف شکسته است.
»روح نــوآوری« در ســایت آزمایــش وزارت دفــاع 
انگلیس مسافت ۹.۳۲ مایل را با سرعت ۳۰۰ مایل 
بر ساعت طی کرد. این سرعت ۱۸۲ مایل بر ساعت 

سریع تر از رکورد ثبت شده قبلی است.
آمار ارائه شده به فدراسیون بین المللی هوانوردی 

)FIA( برای تأیید ارائه شده است.
هواپیمای مذکور بخشی از پروژه ACCEL است و 
پیشرانه ای الکتریکی با قدرت ۴۰۰ کیلووات دارد. 
همچنین در این وســیله نقلیه هوایی از باتری با 
کنون در صنعت  کم باالیی استفاده شده که تا ترا

هوافضا به کار نرفته بوده است.

لپه یکی از پرمصرف ترین حبوبات در ایران است که 
در پخت بسیاری از غذاهای اصیل مانند خورش 
قیمه و... مورد استفاده قرار می گیرد. لپه از طریق 
دو نیم کــردن نخــود ریــز تولیــد می شــود و از نظر 

کیفیت تنوع زیادی دارد.
در ادامــه بــه ترفند هــای پختن لپــه دیر پز اشــاره 

میکنیم: 
گانه بپزید       لپه را جدا

گــر لپــه دیرپز  گانــه بپزیــد تا ا همیشــه لپــه را جدا
گر لپه شما  بود،مواد غذایی دیگر شما هدر نرود. ا
دیرتــر از حد معمــول پخته می شــود، پیشــنهاد 
می کنیم، لپه ها را نیــم پز کرده یا کامل بپزیــد و در 
فریزر قــرار دهیــد تــا در زمــان تهیه غذا با مشــکل 

روبرو نشوید.
      لپه را خیس کنید

بهتر است قبل از پخت لپه دیرپز، لپه ها را چندین 
ساعت در آب ولرم خیس کنید. خیس کردن لپه 

عالوه بر اینکه زمان پخت را کاهش می دهد سبب 
می شود نفخ لپه نیز گرفته شــود. شما می توانید 
مقدار زیــادی لپه خیس کنیــد و لپه های خیس 
شده را در فریزر قرار دهید و زمانی که نیاز داشتید، 

از آن استفاده کنید.
      از زودپز کمک بگیرید

گر لپه های شما دیرپز است و شما زمان کمی برای  ا
تهیه غذا دارید، بهتر است لپه ها را در زودپز بپزید 
اما مراقب باشید زمان کمی به این کار اختصاص 
دهید، یک ربع الی نیم ساعت برای پخت لپه کافی 
است زیرا زیاد ماندن لپه در زودپز سبب می شود 

لپه، وا برود و له شود.
      نمک را ابتدای غذا نیافزایید

افزودن نمک به غذا در ابتدای پخت موجب دیر 
پختن گوشت و حبوبات می شود پس بهتر است 
نمک را آخر غذا به آن بیافزایید تا مواد غذایی راحت 

کثر مقدار حفظ شود. تر بپزند و ید آن در حدا

گوشی های هوشمند به قابلیت تشخیص  تجهیز 
دوربین های مخفی

ماهواره جدید چین به فضا رفت 

به نام روح نوآوری؛

سریع ترین هواپیمای برقی جهان ساخته شد

لپه دیر پز راچگونه بپزیم؟

فناوری

هوا و فضا

فناوری

خانه داری

سنسور سرعت ABS چیست؟
بســیاری از وســایل نقلیــه بــه 
سنسور سرعت ترمز ABS مجهز 
شده اند، به صورتی که این قطعه 
بر روی هر یک از چرخ ها نصب شده و قادر به کنترل 

سرعت چرخش است.
کثر وسایل نقلیه مدرن دارای سیستم های ترمز  ا
ضد قفل هستند که از حسگرهایی برای تشخیص 
چرخش چرخ ها اســتفاده می کنند و بــه رایانه ای 
گر یــک یا چند چــرخ در طول  گزارش می دهــد که ا
عملیات ترمز قفل شده، می تواند فشار ترمز را تعدیل 
کند. معموال سنســور یک قطعــه Halleffect یا به 
اصطالح رلوکتانس اســت که به یک حلقه دندانه 
دار )به نام حلقه تن( که به چرخ یا محور چسبانده 

شده، متصل شده است.
دندانه هایی که از کنار سنسور عبور می کنند شکل 
 ABS موجی ایجاد می کنند که توسط کنترل کننده
قابل تشــخیص و تفســیر اســت. در سیستم های 
ABS سه کاناله )معموال در پیکاپ های قدیمی تر 
یافت می شــود(، محور عقب توســط یک سنسور 
نظارت می شود در حالی که چرخ های جلو دارای 
گانه و کنتــرل ضد قفل اســت.  سنســورهای جدا
سیستم های چهار کاناله هر چرخ را به طور مستقل 

نظارت می کنند.
گر یک یا چند سنسور ســرعت ABS از کار بیفتد،  ا
کل سیســتم بــه صــورت پیش فــرض در وضعیت 
غیرعملیاتی قرار می گیرد و هیچ کنترل ضد قفل ارائه 
نمی کند. سیســتم عیب یابی به مکانیک نشــان 
گر بیــش از یــک( از کار  می دهد که کدام سنســور )ا

افتاده است.
گر یک سنسور از کار بیفتد، چراغ هشدار ABS هر  ا
بار که ماشــین را روشن می کنید روشــن می شود و 
گر مداخله ABS را از دست بدهید،  روشن می ماند. ا
ممکن است در مواقع اضطراری ترمزها را قفل کنید، 
فاصله توقف را افزایش دهید و تمام توانایی فرمان را 

از دست بدهید.
از یک مکانیک بخواهید که سیســتم ترمز خودرو 
را بررسی کند و هر سنسور ســرعت چرخ معیوب را 
جایگزین کند. تفاوت بین یک وســیله نقلیــه با و 
بــدون ABS عملیاتی بــه طور بالقوه یــک موضوع 
مرگ و زندگی اســت. ترمزهای شــما همچنان کار 
خواهند کرد، اما احتمال قفل شدن روی سطوح 
لغزنده یا در مواقع اضطراری - بدون ABS - تقریبا 

۱۰۰ درصد است.
چه عالئم رایجی نشــان می دهد که ممکن اســت 
نیاز به تعویض سنسور سرعت ABS داشته باشید؟

چراغ هشــدار ABS هنــگام اســتارت زدن خــودرو 
گر  روشن می شود و برای همیشه روشن می ماند. ا
ترمزها را روی ســنگ ریزه یا یخ تســت کنید، دیگر 
ضربه زدن مکانیزم های ABS را احساس نمی کنید 

یا نمی شنوید و ترمزها قفل می شوند.
      این سرویس چقدر اهمیت دارد؟

ABS عملکردی، تفاوت بین ترمز کردن و هدایت 
همزمــان مانع یــا قفــل کــردن و ضربــه زدن بــه آن 
است. برای شــرکت های بیمه به اندازه کافی مهم 
تلقی می شود که به صاحبان خودروهای مجهز به 

سیستم ABS تخفیف بدهند. 

فناوری

داستان کوتاه

هیچ دستورالعملی برای شناسایی حالت های 
مختلف، ناخوشی ها و مســائل کودکان وجود 
ندارد. یک والد خوب بایــد از مهارت های خود 
برای تشخیص مشکل استفاده کند، زیرا یک 
مسئله ممکن است چندین ریشه داشته باشد. 
اضطراب در کودکان یکی از این مشکالت است.

آن ها نمی توانند مانند یک بزرگسال احساسات 
خود را بیان کنند، بنابراین جوری رفتار می کنند 
که نشــان می دهد رنج می کشــند. شناســایی 
آن بســتگی به مهارت شــما در تشــخیص این 

نشانه ها دارد.
در ادامه به  ۵ نشــانه رایج اضطــراب در کودکان 

می پردازیم.
      بیش فعالی

وقتــی کودکی دچــار اختــالل کم توجهی بیش 
فعالی می شود، پدر و مادر بر این باور هستند که 
گر  زیادی هله هوله خورده اســت. با ایــن حال ا
مسئله بیش فعالی ادامه پیدا کند، ممکن است 
والدین متوجه مشکالتی مانند اختالل نقص 

توجه بیش فعالی شوند. 
به گفته موسسه ملی سالمت روان، عواملی مثل 
ژنتیک، ســموم محیطی، آسیب های مغزی، 
و وزن پایین هنــگام تولد می تواند منجر به این 

اختالل عصب شناختی شود.
با این حال علت آن می تواند چیز های دیگری 
از جمله اضطراب هم باشد. اضطراب می تواند 
از بیش فعالــی تقلیــد کنــد. کودکــی که بســیار 
مضطرب است ممکن است به خاطر احساس 
تــرس و بیمی کــه دارنــد قــادر بــه حفــظ آرامش 

خود نباشد.
      کج خلقی

متاســفانه کج خلقی برای کــودکان نوپا عادی 
تلقی می شود، اما حتی نوجوان ها هم می توانند 
در صورت ســردرگمی کج خلق و آشــفته شوند. 
یکی دیگر از نشانه های اضطراب طغیان عواطف 
اســت. این انفجار هــا زمانی اتفــاق می افتد که 
شــخص نتوانــد عواطف یا احساســات خــود را 
کنترل کند و اضطراب قطعا حال روحی شما را 

خراب می کند.
وقتی فرزندتان احساس بدی دارد و نمی داند 
چطور آن را بیان کند، رفتارشــان گویای خیلی 
چیز ها است. کج خلقی های مداوم در کودکانی 
که معموال این طور نیستند می تواند یک هشدار 

باشد.
      گریه کردن

برخی کودکان احساساتی تر از سایرین هستند. 
گر کودکی بیش از حالت عادی گریه  در نتیجه ا
و زاری می کند می تواند نشانه اضطراب باشد. 
وقتی بار عاطفی روی دوش آن ها از حد توانشان 
بیشتر می شود ممکن است اینگونه فوران کنند 
تا آرام شــوند. گریه کردن راه طبیعی بدن برای 

رهایی از پریشانی است.
      خودداری از خوابیدن

اضطراب همیشه در طول شــب بدتر می شود 
گر فرزندتان از خوابیدن خــودداری می کند،  و ا
می تواند نشانه ترس و اضطراب باشد. ممکن 
است از تاریکی، سکوت، و انزوای کامل در طول 
گهان از خوابیدن  گر کودکتان نا شب بهراسد. ا
امتناع می کند یا مدام درخواست آب می کند و 
چندبار دستشویی می رود تا باالخره آرام بگیرد، 

ممکن است به خاطر اضطراب باشد.

پســر کوچکی وارد مغازه ای شد، جعبه نوشابه 
را به سمت تلفن هل داد و بر روی جعبه رفت تا 
دستش به دکمه های تلفن برسد و شروع کرد 
به گرفتن شماره.  مغازه دار متوجه پسر بود و به 

مکالماتش گوش می داد.
پسرک پرســید: خانم، می توانم خواهش کنم 
کوتاه کــردن چمن های حیــاط خانه تــان را به 

من بسپارید؟ 
زن پاسخ داد: کســی هســت که این کار را برایم 

انجام می دهد! 
پسرک گفت: خانم، من این کار را با نصف قیمتی 

که او انجام می دهد انجام خواهم داد! 
زن در جوابش گفت که از کار آن فرد کامال راضی 
است.  پسرک بیشــتر اصرار کرد و پیشنهاد داد: 
خانم، من پیاده رو و جدول جلوی خانه را هم 
برایتان جارو می کنم. در این صورت شــما امروز 

زیباترین چمن را در کل شهر خواهید داشت. 
مجددا زن پاسخش منفی بود. پسرک در حالی 

که لبخندی بر لب داشت، گوشی را گذاشت. 
مغازه دار که به صحبت های او گوش داده بود به 
سمتش رفت و گفت: پسر...، از رفتارت خوشم 
آمد؛ به خاطر اینکه روحیه خاص و خوبی داری 

دوست دارم کاری به تو بدهم. 
پسر جواب داد: نه ممنون، من خودم کار دارم 
و فقــط داشــتم عملکــردم را ارزیابی می کــردم. 
من همان کسی هســتم که برای این خانم کار 

می کند!

وجود اضطراب در کودکان که 
والدین متوجه آن نمی شوند 

ارزیابی

فرنی پسته یکی از انواع فرنی های 
بســیار خوشــمزه و مقوی ایرانی 
اســت. این فرنی خوشمزه عالوه 
بر اینکه طعم بسیار خوبی دارد به دلیل وجود پسته 

بسیار مقوی و برای سالمتی بدن مفید است.
فرنــی پســته از انــواع دســرهای خوشــمزه و البتــه 
بســیار مقوی اســت که برای صبحانه یا عصرانه پر 

طرفدار است. 
این فرنی به راحتی آماده می شــود و در کمتر از نیم 
ساعت برای سرو حاضر خواهد بود. عالوه بر طعم 
عالی، ظاهر زیبای فرنی پســته باعث شده که این 
فرنی برای پذیرایی در مهمانی ها نیز ایده آل باشد. 
ترکیب رنگ سفید فرنی و سبز پسته به سفره شما 

جلوه بی نظیری می بخشد. 
      مواد الزم

• شیر ۲ پیمانه
• آرد برنج ۲ قاشق غذاخوری

• گالب ۱/۳ پیمانه
• شکر ۲ قاشق غذاخوری

• پودر پسته ۳ قاشق غذاخوری
• خالل پسته برای تزیین

      مرحله اول

شیر سرد را داخل ظرفی بریزید و آرد برنج یا نشاسته 
ذرت را به آن اضافه کنید. شــیر و آرد را خوب به هم 
بزنید تا کامال حل شــده و گلولــه نشــود. آرد برنج را 
کم کم اضافــه کنید و بــه طور مــداوم هم بزنیــد تا از 

خوب حل شدن آرد مطمئن شوید.
      مرحله دوم

مخلوط شیر و آرد برنج را در قابلمه نچسبی بریزید 
و روی حــرارت مالیم قرار دهید. شــکر را بــه تدریج 
اضافه کنید و خوب هم بزنید تا کم کم فرنی پســته 

غلیظ شود.
      مرحله سوم

وقتــی فرنــی آرد برنــج یــا نشاســته ای شــما غلیــظ 
شد، گالب و پودر پســته را اضافه کنید و خوب هم 
بزنید. اجازه ندهید که غلظت فرنی زیاد شود چون 
هنگامی که سرد شود غلیظ تر و سفت تر خواهد شد.

      مرحله آخر
وقتی فرنی پســته به غلظــت مورد نظرتان رســید، 
می توانید آن را از روی حرارت بردارید. فرنی پسته را 
در ظرف دلخواه بریزید، تزیین کرده و به صورت داغ 

یا سرد نوش جان کنید.
      نکات کلیدی تهیه فرنی پسته

 فرنی با نشاسته ذرت هم تهیه می شود. فقط کافی 
است به جای آرد برنج یک چهارم پیمانه نشاسته 

اضافه کنید.
 در صورت تمایل یک قاشــق غذاخــوری آرد گندم 
به مواد فرنی اضافه کنید تا فرنی شما قوام بیشتری 

داشته باشد.
گر دوست دارید فرنی با نشاسته تهیه کنید، بهتر  ا
اســت که آن را قبــل از ســرو، دو الی ســه ســاعت در 

یخچال بگذارید تا به خوبی سفت و غلیظ شود.

خــودروی  خریــد  قصــد  گــر  ا
الکتریکی کوچک و در عین حال 
ارزان قیمت را دارید، این گزارش 

حسابی برایتان مفید خواهد بود. 
      رنو زئو

رنــو زئــو پرفروش تریــن و محبوب ترین خــودروی 
برقــی اروپــا تا کنــون بــوده اســت. ایکافی اســت یا 
خیر، به شما بستگی دارد. البته یک رقیب یا شاید 
 retro regen جایگزین در آینــده ای نزدیک به نــام
۵ روزی ایــن جایــگاه را از این خــودروی الکتریکی 
کوچک و زیبا بگیرد. آینده Zoe هر چه که باشــد، 
جایگاه آن در تاالر مشاهیر خودرو های برقی از قبل 

تضمین شده است.
e هوندا      

این کانســپت Urban EV است که به یک افسانه 

می ماند تا یک خودروی برقی، افسانه ای که مدتی 
بعد به یــک نمونه اولیه تبدیل و خواســتنی ترین 
 ،e خــودرو پــس از ســوزوکی جیمنی شــد. هونــدا
اولین خودروی صرفا الکتریکــی و تولید انبوه این 

شرکت در بازار و هوندا بود.
      فیات ۵۰۰

گــر بــه فضــای زیــادی نیــاز ندارید، ایــن خــودرو  ا
بســیار مناســب اســت و حتــی می توانیــد بــرای 
ســفر های طوالنی در بزرگراه از آن استفاده کنید. 
آپشــن هایی، چــون طراحــی شــیک و بــا کیفیت 
بــودن تجربــه یــک رانندگــی دلچســب را بــرای 

مشتریان فراهم می کند.
BMW i۳s خودروی الکتریکی      

ایــن خــودرو تجربــه رانندگــی با ســرعت بــی نظیر 
را بــرای شــما فراهــم می کنــد. یک ســرعت ســنج 

دیجیتالی ساده در پایین آن قرار دارد تا از متمرکز 
شدن شــما به چند مکان در یک زمان جلوگیری 

کند. 
به طــور طبیعی برد الکتریکی شــما در ایــن فرآیند 
از بین مــی رود، فکر کنید. بــی ام و ادعا می کند که 
حدود ۱۶۰ مایــل می پیمایــد و فروش این خودرو 
کی از این اســت که حتــی نزدیک بــه یک دهه  حا

پس از عرضه نیز جایگاه بسیار خوبی در بازار دارد.
Mini Electric اتومبیل برقی      

 BMW همیشه کم هزینه بودن و فضای مناسب
کنون  i۳ جز آپشن های برتر این خودرو بوده، اما ا
Mini رویکــرد جدیــدی را در زمینــه خودرو هــای 
برقی ایجــاد کرده اســت. خودرویی که با داشــتن 
قیمت و باتری مناسب آمده تا سایر ماشین های 

برقی را با چالش اساسی رو به رو کند.
۲۰۸-e پژو      

این خــودرو شــبیه ۲۰۸ معمولی اســت. در قدیم 
شما ماشینی را انتخاب می کردید و سپس تصمیم 
می گرفتید که چه نوع موتور و گیربکســی داشــته 
باشــد؛ بنابراین e-۲۰۸ می تواند برای افرادی که 
در درجه اول ۲۰۸ می خواهند و ســپس پیشــرانه 

موردنظر را انتخاب می کنند بسیار جذاب باشد.

فرنی پسته ای، عصرانه ای مقوی برای همه

کوچک ترین و ارزان ترین خودرو های برقی در سال 2۰2۱ 

ایــن بنــا در کنــار مســیر غــرب 
اردســتان واقــع در روســتای 
ارزنان واقع شده است که محل 

سکونت یکی از دختران امام هفتم است.
 این بنای زیبا در یک منطقه وسیع واقع شده است 

که در آن یک استخر نسبتا بزرگی قرار دارد.
 گنبد کاشی و مناره های با شکوه و بلند این محل 

زیارتی، نگاه گردشگران را به خود جلب می کند.

آستان مبارکه زینبیه

گردشگری

دستپخت

فناوری

نمایشگاه 
طراحی لباس

آئین گشایش مسابقه و نمایشگاه طراحی 
لباس به مناســبت روز نکوداشت اصفهان 

در عمارت هنرمند برگزار شد. 
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والدین و فرزندان
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